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TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE ACHIZIȚIE ALE  
TAKATA Sibiu S.R.L. 

 
 
I. CONDIȚII APLICABILE  
 

Relațiile de afaceri prezente și viitoare între Furnizor și TAKATA Sibiu S.R.L. (denumită în con-
tinuare “TAKATA”) vor fi bazate exclusiv pe acești Termeni și Condiții Generale de Achiziție, pe 
Manualul Furnizorului și pe orice alte acorduri încheiate între părți. Alte prevederi ale Termenilor 
și Condițiilor generale ale Furnizorului nu vor fi aplicabile, chiar dacă acestea nu au fost respinse 
în mod expres în anumite cazuri particulare. În cazul în care TAKATA ar trebui să accepte și să 
primească bunuri sau alte servicii din partea Furnizorului ori ar trebui să efectueze plăți, fără a 
refuza în mod expres prevederile Termenilor și Condițiilor generale ale Furnizorului, acest lucru 
nu va fi considerat în niciun caz o acceptare de către TAKATA a prevederilor Termenilor și Con-
dițiilor generale ale furnizorului.  

 
II. CONTRACTAREA ACHIZIȚIILOR ȘI LIVRAREA DE PIESE DE SCHIMB  
 
1. Ofertele Furnizorului vor fi gratuite pentru TAKATA. Ofertele vor fi obligatorii pentru Furnizor 

și vor fi valabile pentru o perioadă de 30 (treizeci) de zile de la primirea de către TAKATA. 
TAKATA nu va fi obligată să accepte oferta.  
 

2. Orice angajamente sau declarații făcute de TAKATA, cum ar fi, în special, comenzile de 
achiziții, anularea livrărilor, sau modificări ale acestora necesită forma scrisă pentru a pro-
duce efecte legale. Se respectă forma scrisă și atunci când are loc transmiterea la distanță 
a datelor, în special prin scrisori, prin fax, prin e-mail, ori alte suporturi de date care pot fi 
citite de calculator.  

 
3. O comandă de achiziție sau modificări ale comenzilor de achiziție vor fi considerate accep-

tate și obligatorii pentru Furnizor cu excepția cazului în care Furnizorul respinge astfel de 
comandă de achiziție și/sau modificări ale comenzilor de achiziție, motivat, în scris într-o 
perioadă de două (2) săptămâni, sau, în cazul transmiterii la distanță a datelor, într-o perio-
adă de o (1) săptămână.  De la data primirii comenzii de achiziție de către Furnizor, până la 
acceptarea expresă a acesteia de către Furnizor, TAKATA va avea un drept de revocare a 
comenzii de achiziție, care poate fi exercitat în relația cu Furnizorul, în scris, într-o perioadă 
de două (2) săptămâni.  

 
4. Furnizorul va informa TAKATA despre erorile evidente ale comenzii de achiziție (de 

exemplu, erori de redactare și de calcul) precum și despre emiterea vreunei comenzi de 
achiziție incomplete, inclusiv despre documente cu erori / incomplete aferente comenzii, cu 
scopul de a le corecta și/sau completa, înainte de acceptarea comenzilor; în caz contrar 
comanda de achiziție nu va fi considerată obligatorie.  

 
5. Anulările livrărilor care implică modificări vor fi considerate acceptate și obligatorii, cu ex-

cepția cazului în care Furnizorul respinge în mod motivat astfel de modificări, în scris, într-
o perioadă de două (2) săptămâni sau de o (1) săptămână în cazul transmiterii anulării prin 
mijloace de comunicare la distanță. De la data primirii de către Furnizor, până la acceptarea 
expresă, TAKATA va beneficia de un drept de revocare care va putea fi exercitat într-un 
termen de două (2) săptămâni de la data primirii de către Furnizor a anulării livrărilor. Toate 
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celelalte anulări ale livrărilor bazate pe acorduri valide vor deveni obligatorii și cu efect ime-
diat și vor trebui respectate de către Furnizor.  

 
6. TAKATA poate solicita Furnizorului să implementeze modificări rezonabile la proiectarea 

sau producerea bunurilor ce urmează să fie furnizate. Efectele unor astfel de modificări, în 
special ale acelora referitoare la majorările și diminuările de preț și/sau ale datei de livrare 
vor fi de îndată notificate și motivate de către furnizor. În măsura necesară, părțile vor ajunge 
la un acord cu privire la o adaptare rezonabilă a Termenilor și Condițiilor contractuale.  

 
7. Furnizorul își asumă răspunderea de a menține capacitatea necesară de producere a  

bunurilor post-vânzare, pentru a permite TAKATA să satisfacă cererea clienților de a furniza 
piesele de schimb pe timpul unei perioade de nu mai puțin de 15 ani de la de la data vânzării 
către cumpărătorul/consumatorul final. Părțile vor consimți asupra unor perioade rezonabile 
de timp în ceea ce privește disponibilitatea pieselor de schimb după consultarea prealabilă 
cu clienții TAKATA. În cazul în care Furnizorul nu va mai fi capabil să ofere piesele de 
schimb, indiferent dacă acest lucru se datorează culpei sale sau nu (de exemplu faliment), 
Furnizorul, în colaborare cu TAKATA, se va asigura că acele capacități de producție 
necesare vor fi făcute disponibile de către terți. Mai mult decât atât, Furnizorul își asumă 
responsabilitatea de a acorda orice autorizație solicitată și să asigure asistența tehnică 
necesară în această privință. Condițiile la care au consimțit părțile se vor aplica de ase-
menea la produsele post-vânzare.   
 

III. PREȚURI, TRANSPORT, AMBALARE  
 

1. Prețurile convenite sunt prețuri fixe și nu includ Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), dar includ 
cheltuielile de ambalare.  

 
2. Transportul încărcăturii va fi preluat și efectuat de către transportatorul desemnat de TA-

KATA (”franco transportator”/”FCA – free carrier”, conform INCOTERMS 2010).  
 

3. Dacă nu este desemnat niciun transportator de către TAKATA, va trebui să se ceară in-
formații referitoare la această situație, sau Furnizorul va solicita o acceptare costurilor de 
transport al mărfurilor de la Departamentul de Achiziții al TAKATA.  

 
4. Dacă, în cazuri excepționale, Furnizorul angajează un transportator la propria sa alegere, 

TAKATA va achita costurile de transport doar până la suma maximă pe care ar fi achitat-o 
unui transportator desemnat în mod regulat. La cerere, TAKATA îl va informa pe Furnizor 
cu privire la aceste prețuri. Mai mult, într-un asemenea caz, Furnizorul va suporta costul 
necesar unei suficiente asigurări pentru bunuri, până când acestea ajung la destinația finală 
(la adresa destinatarului sau locul de întrebuințare în conformitate cu specificațiile comenzii 
de achiziție). 
 

IV. PLATA  
 
1. Plata va fi datorată în șaizeci (60) de zile de la primirea bunurilor sau a altor servicii specifi-

cate în contract, precum și a facturii corecte și verificabile, dar nu mai devreme de șaizeci 
(60) de zile după data de livrare initial agreată de părți.  
 

2. Orice plăți efectuate de către TAKATA nu va implica recunoașterea corectitudinii facturii.  
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3. În cazul în care livrarea nu are loc conform condițiilor contractuale, TAKATA va fi îndreptățită 
să rețină respectiva parte proportională a plății până când se îndeplinesc condițiile contrac-
tuale. Dacă și în măsura în care au fost deja efectuate plățile pentru livrările neconforme, 
TAKATA va avea dreptul să retina orice plăți ulterioare scadente până la suma acestor plăți 
efectuate. 

  
4. În absența unui accord prealabil scris dat de către TAKATA, care nu poate să fie refuzat în 

mod nejustificat, Furnizorul nu va avea dreptul să transfere către terți creanțe pe care le are 
față de TAKATA sau să-I însărcineze pe aceștia de a le colecta. În cazul în care părțile au 
agreat ca Furnizorul să își rezerve proprietatea asupra bunurilor livrate până la plata lor 
integrală, acordul privind transferul creanțelor către terți se consideră a fi dat Furnizorului.  

 
5. Facturile Furnizorului vor fi transmise către TAKATA în forma legală prevăzută de art. 155, 

alin. 19 din Codul Fiscal. Facturile vor fi trimise, în original, prin poștă, însă TAKATA poate 
solicita Furnizorului să trimită facturile și pe email, în format electronic. Facturile scrise de 
mână nu sunt acceptate de către TAKATA. Facturile trebuie să conțină în mod special 
următoarele informații:  
• Denumirea și adresa de livrare sau a furnizorului;  
• Denumirea și adresa beneficiarului, codul fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA 

ale beneficiarului; 
• Codul de înregistrare în scopuri de TVA al Furnizorului; 
• Data emiterii facturii; 
• Seria și numărul facturii; 
• Cantitatea și indicarea numărului de identificare al pieselor și descrierea comercială a 

bunurilor furnizate sau felul și și domeniul de aplicare al oricărei alte prestații; 
• Data livrării bunurilor sau a altor servicii, precum și locul executării; 
• Indicarea numărului comenzii de achiziție; 
• Numărul și data avizului de expediție; 
• Numărul de furnizor sau creditor la TAKATA; 
• Defalcarea plății (suma netă) pentru bunurile sau serviciile furnizate, fără a include pro-

centul de impozitare sau scutirea de impozitare; 
• Cota de impozitare aplicată, în procente, și suma impozitului datorat pe suma de plată, 

sau, după caz, scutirea de impozit aplicată la bunurile sau serviciile furnizate; 
• Reduceri ale sumei de plată convenite anterior, cu excepția cazului în care nu au fost 

deja incluse în suma de plată (de exemplu discount, rabat, bonus). 
 
V. CONTROLUL EXPORTULUI ȘI DATELE PRIVITOARE LA COMERȚUL INTER-

NAȚIONAL  
 

1. În cazul tuturor bunurilor ce urmează să fie livrate și al serviciilor ce trebuie prestate, Furni-
zorul va respecta cerințele de export naționale și international, uzanțele și legile referitoare 
la comerțul internațional (“LEGEA COMERȚULUI INTERNAȚIONAL”) aplicabile în fiecare 
dintre cazuri. Orice licență / autorizație de transport international de mărfuri sau orice licențe 
de export necesare vor fi obținute de către Furnizor dacă, conforma LEGII COMERȚULUI 
INTERNAȚIONAL aplicabile, TAKATA sau un terț nu are obligația să asigure respectivele 
autorizații / licențe.  
 

2. Într-o perioadă suficientă de timp înainte de data livrării, Furnizorul va oferi TAKATA, în 
scris, toate informațiile și datele de care TAKATA are nevoie pentru a respecta LEGEA 
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COMERȚULUI INTERNAȚIONAL aplicabilă exporturilor, transportului international de măr-
furi, importurilor, precum și, în cazul distribuției succesive, pentru reexportarea bunurilor și 
serviciilor și, în special, pentru fiecare marfă sau serviciu: 

 
• Numărul de Clasificare de Export (ECCN) în conformitate cu Lista de Control al 

Comerțului (CCL) a S.U.A., în măsura în care marfa respectivă este supusă Regle-
mentărilor Autorității de Export a S.U.A.; 

• Toate articolele de pe lista de control al exportului (dacă marfa nu este inclusă pe o listă 
de control al exportului, aceasta va fi indicată ca ”AL: N”); 

• Numărul statistic al mărfii în conformitate cu clasificarea curentă a acesteia din statisticile 
comerțului internațional și din Notele explicative la Sistemul Armonizat de Denumire și 
Codificare a Mărfurilor (Sistemul armonizat); 

• Țara de origine (origine nepreferențială) și  
• Oricând este solicitat de către TAKATA: declarațiile furnizorului cu privire la originea pref-

erențială (în cazul furnizorilor europeni) sau certificatele de preferință (în cazul țărilor non-
europene). 

 
În cazul modificărilor privitoare la țara de origine, caracteristicilor bunurilor sau serviciilor 
sau a LEGII PRIVIND COMERȚUL INTERNAȚIONAL în vigoare, Furnizorul va actualiza 
imediat datele privitoare la controlul de export și la comerțul internațional de îndată ce Fur-
nizorul are cunoștință de astfel de modificări și le va comunica TAKATA în scris. Comunica-
rea întârziată va fi considerată neconformă cu datele privitoare la controlul de export și la 
comerțul internațional pentru care Furnizorul va fi considerat răspunzător.  
 
Furnizorul va suporta toate cheltuielile și pierderile înregistrate de către TAKATA pe baza 
lipsei sau neconformității datelor privitoare la controlul de export și la comerțul internațional. 
Mai mult decât atât, datele lipsă sau incorecte vor constitui un motiv întemeiat de reziliere 
de către TAKATA fără o notificare prealabilă.  

 
3. La cererea TAKATA, Furnizorul va atașa fiecărei livrări care este destinată unei fabrici TA-

KATA localizată în afara UE, documentele de export aferente, cum ar fi factura comercială, 
declarația de export și declarația de origine, pe lângă datele specificate la punctul 2 prece-
dent. Furnizorul va suporta toate cheltuielile și pierderile înregistrate de TAKATA ca rezultat 
al lipsei sau incorectitudinii datelor privitoare la controlul de export și la comerțul inter-
național. În plus, datele lipsă sau incorecte vor reprezenta un motiv întemeiat de reziliere 
de către TAKATA fără o notificare prealabilă.  

 
VI. SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE ÎN REȚEAUA DE APROVIZIONARE 
 

1. Furnizorul declară că este Operator Economic Autorizat (AEO), dovedind acest lucru prin  
prezentarea unei copii a certificatului oficial către TAKATA.  

 
2. În cazul în care Furnizorul nu are (încă) statutul de Operator Economic Autorizat, acesta va 

avea obligaţia să asigure respectarea continuă a cerinţelor specificate în „AEO Security 
Declaration” - Declaraţia de Securitate AEO (care se poate găsi la http://www.purchas-
ing.eu.joysonsafety.com/tc/SecurityDeclaration.pdf ) în cadrul companiei Furnizorului şi să 
trimită imediat o asemenea Declaraţie de Securitate la TAKATA, purtând o semnătură a 
reprezentantului legal. Dacă Furnizorul nu reușește să îndeplinească, complet sau parțial, 
cerințele formulate în Declarația de Securitate, acesta va avea obligația să înștiințeze ime-
diat TAKATA cu privire la aceasta în scris.  
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3. Certificatele/Declarațiile solicitate în conformitate cu precedentele puncte 1 și 2 vor fi 
prezentate de către Furnizor în termen de două (2) săptămâni de la primirea unei comenzi 
de achiziție de la TAKATA. Dacă Furnizorul nu reușește să facă aceasta sau nu este capabil 
să respecte cerințele specificate în Declarația de Securitate, TAKATA va fi îndreptățită să 
anuleze comanda. 
 

4. Dacă Furnizorul, în orice moment, nu este sau nu mai este capabil să îndeplinească cer-
ințele garantate în Declarația de Securitate, acesta va fi obligat să comunice aceasta 
prompt, în scris, către TAKATA. O Declarație de Securitate întocmită incorect sau nere-
spectarea ulterioară a cerințelor specificate în Declarația de Securitate va constitui motiv de 
reziliere de către TAKATA fără nicio notificare. În plus, Furnizorul va suporta toate chel-
tuielile și prejudiciile înregistrate de TAKATA ca rezultat al incorectitudinii Declarației de 
Securitate sau a nerespectării ulterioare a cerințelor formulate în aceasta.    

 
VII. TERMENE ȘI DATE DE LIVRARE, ÎNTÂRZIERI DE LIVRARE 
 
1. Termenele de livrare stabilite în comanda de achiziție și în anulările de livrări vor avea ca-

racter obligatoriu.  
 

2. Data de referință pentru respectarea termenului contractual de livrare va fi considerată data 
primirii bunurilor la adresa de livrare sau la locul de întrebuințare specificat de TAKATA.  
 

3. Dacă Furnizorul anticipează că termenele consimțite nu pot fi respectate din orice motiv, 
Furnizorul va notifica imediat TAKATA prin intermediul transmiterii la distanță a datelor, ex-
punând motivele și durata potențialei întârzieri. Furnizorul va lua toate contramăsurile 
necesare, pe propria sa cheltuială, pentru a preveni întârzierea sau orice prejudiciu cauzat 
de aceasta. La cererea TAKATA, Furnizorul îl va înștiința TAKATA sau pe reprezentanții săi 
autorizați, în scris, despre situația curentă a producției bunurilor comandate sau locul unde 
se află acestea. 

 
4. Dacă bunurile sunt livrate înainte de data agreată, TAKATA își rezervă dreptul să returneze 

bunurile pe cheltuiala Furnizorului și/sau să refuze recepția lor. Dacă, în cazul unei livrări 
înainte de termen, bunurile nu sunt returnate și recepția acestora nu este refuzată, bunurile 
vor fi depozitate de TAKATA pe cheltuiala și riscul Furnizorului până la termenul contractual 
de livrare. 

 
5. TAKATA va accepta livrări parțiale doar în urma unui acord prealabil expres. Dacă părțile 

agreează livrări parțiale de marfă, cantitatea restului de bunuri care mai rămâne de livrat va 
fi menționată în documentele de expediție. 

 
6. În cazul unei întârzieri de livrare, Furnizorul va despăgubi și va exonera de răspundere pe 

TAKATA în ceea ce privește toate prejudiciile directe și indirecte cauzate de o astfel de 
întârziere. Dacă prestația Furnizorului nu este în conformitate cu prevederile contractuale, 
TAKATA va avea dreptul de a rezilia contractul și/sau comanda de achiziție și de a pretinde 
daune-interese conform prevederilor legale. Acceptarea livrărilor întârziate sau a celor 
necorespunzătoare și/sau a serviciilor nu va implica o renunțare a TAKATA la dreptul de a-
l considera pe Furnizor răspunzător pentru orice pierdere sau prejudiciu care rezultă de 
acolo.  
 

VIII. FORȚA MAJORĂ  
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1. Forța majoră, așa cum este definită de lege (de exemplu mișcările civile, acțiunile guverna-
mentale și orice alte evenimente serioase imprevizibile și inevitabile) și grevele legale vor 
exonera părțile de obligațiile lor cu referire la executarea contractului pe durata tulburărilor 
și pe măsura efectelor sale. Furnizorul va notifica imediat TAKATA cu privire la orice situație 
de forță majoră și va furniza informațiile necesare, în special cele privitoare la motivul, du-
rata probabilă etc. a unei situații de forță majoră/grevă legală și de asemenea va adapta 
îndeplinirea obligațiilor sale contractuale la circumstanțele modificate cu tot ceea ce-i stă în 
putință și cu bună credință.  

 
2. TAKATA va fi scutită integral sau parțial de obligația sa de a recepționa bunurile comandate 

și va avea dreptul de a rezilia contractul în măsura în care nu se poate aștepta din partea 
TAKATA, din punct de vedere comercial, să accepte astfel de bunuri/servicii din pricina 
întârzierilor cauzate de forța majoră și/sau de greva legală.  

 
IX. CALITATE ȘI DOCUMENTAȚIE  
 
1. Furnizorul trebuie să respecte regulile științei și tehnologiei acceptate în mod general, reg-

ulile de siguranță, orice acorduri de asigurare a calității convenite separat, cât și datele 
tehnice cu privire la bunurile ce urmează să fie livrate. Orice modificare a bunurilor ce ur-
mează să fie livrate, a procesului de fabricație, precum și orice relocare a producției,     într-
un alt loc, de exemplu, va necesita acordul prealabil scris al TAKATA.  

 
2. Furnizorul va folosi un sistem de asigurare a calității documentat corespunzător stadiului 

actual al tehnicii, de un tip și domeniu de aplicare adecvate, și va actualiza acest sistem 
conform cerințelor care se impun. În mod special, Furnizorul va asigura certificarea validă 
conform DIN EN ISO 9001 sau un sistem de management al calității la un nivel mai înalt, 
pe întreaga durată a relației sale de cooperare cu TAKATA.  

 
3. Privitor la caracteristicile speciale, așa cum sunt acestea definite în documentele tehnice 

sau în acorduri separate conforme cu VDA, ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, cu standarde 
TAKATA (C or M) sau cu alte standarde ale clienților TAKATA, Furnizorul va tine, în plus, 
registre speciale pentru a evidenția când, în ce mod, și de către cine au fost testate bunurile 
pentru conformitatea cu aceste caracteristici și care au fost rezultatele testelor de calitate 
specificate. Aceste documente de analiză vor fi păstrate de către Furnizor timp de 20 
(douăzeci) de ani și prezentate TAKATA la solicitarea scrisă a acesteia. Furnizorul va im-
pune aceleași obligații propriilor săi furnizori în măsura permisă de lege.  

 
4. În măsura în care autoritățile responsabile cu siguranța autovehiculelor, cu normele de pol-

uare, etc, ar solicita TAKATA să permită inspecția procesului de producție și să verifice 
documentele de teste, Furnizorul va oferi tot sprijinul necesar în acest context. 
 

X. OBLIGAȚII PRIVITOARE LA INSPECȚIE ȘI LA RECLAMAȚIA DE DEFECT  
 

1. Furnizorul va acționa cu diligența și grija unui om de afaceri prudent la inspecția bunurilor 
înainte de livrare și va preleva mostre din fiecare lot și le va păstra pe o perioadă de 15 
(cincisprezece) ani. 

 
2. La recepția livrărilor de marfă, TAKATA va face o inspecţie de recepţie care va include doar 

o verificare de identitate, o verificare pentru depistarea prejudiciilor şi viciilor (defectelor) 
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evidente, a deteriorărilor datorate transportării şi o verificare a cantităţii. Nu vor mai fi efec-
tuate inspecţii ulterioare de către TAKATA. Orice vicii (defecte) evidente care au fost de-
scoperite vor fi raportate Furnizorului de către TAKATA în termen de 10 (zece) zile de la 
descoperirea acestora.  

  
3. În plus față de verificările mai sus menționate, bunurile vor fi examinate doar prin testele 

efectuate la TAKATA pe durata producției și la sfârșitul liniei de fabricație. Orice vicii (de-
fecte) ascunse descoperite în timpul acestor teste vor fi raportate Furnizorului în termen de 
2 (două) zile de la descoperirea acestora. Un viciu (defect) ascuns al unui bun este orice 
viciu (defect) al acelui bun care, în momentul livrării (pedării) bunului, nu a putut fi descoperit 
de către un cumpărător prudent și diligent, fără asistență de specialitate. Viciul (defectul) 
ascuns al unui bun face bunul respectiv impropriu utilizării pentru care bunul este destinat, 
sau reduce într-o asemenea măsură utilizarea sau valoarea bunului încât, în cazul în care 
cumpărătorul ar fi cunoscut aceste circumstanțe, cumpărătorul nu ar fi cumpărat bunul sau 
ar fi plătit un preț mai mic. Prevederile articolelor 1707 – 1715 ale Codului Civil Român vor 
fi aplicabile.  

 

XI. GARANȚIA PENTRU DEFECTE  
 
1. Dacă bunurile livrate nu sunt în conformitate cu contractul/comanda de achiziție, înainte de 

a începe producția (prelucrare sau montare), TAKATA îi va oferi întâi Furnizorului 
posibilitatea de a repara aceste bunuri necorespunzătoare. Dacă reparația bunurilor 
necorespunzătoare nu este posibilă sau ar dura mai mult de 3 (trei) zile, TAKATA oferă 
Furnizorului posibilitatea de a înlocui bunurile necorespunzătoare. Orice costuri survenite 
ca urmare a reparației/înlocuirii bunurilor necorespunzătoare vor fi suportate de către 
Furnizor. Dacă Furnizorul nu este capabil să repare sau să înlocuiască aceste bunuri ori nu 
reușește să acționeze imediat, TAKATA poate opta fie pentru rezilierea de drept a 
contractului, printr-o simplă notificare scrisă, fără a fi necesară intervenția vreunei instanțe 
de judecată sau alte formalități și returnarea bunurilor către Furnizor, pe cheltuiala și riscul 
Furnizorului, fie pentru solicitarea unei reduceri de preț. În situații urgente, sub rezerva 
existenței unui acord prealabil cu Furnizorul, TAKATA poate să efectueze ea însăși 
operațiunile suplimentare de reparare / înlocuire a bunurilor sau poate apela la serviciile 
unei terțe părți pentru realizarea acestor operațiuni suplimentare. Orice cost suportat printr-
o astfel de acțiune va fi achitat de către Furnizor. Va rămâne neafectat dreptul TAKATA de 
a cere despăgubiri sau compensații pentru cheltuieli aferente acțiunilor de reparații care nu 
au avut rezultatul scontat. 
  

2. Dacă, în ciuda respectării obligațiilor care rezultă din Secțiunea X (Obligații privitoare la 
inspecție și la reclamația de defect) un defect este descoperit abia după începerea 
producției, TAKATA va fi îndreptățită să pretindă despăgubiri în plus față de cele menționate 
la punctul 1 de mai sus. În acest sens, Furnizorul renunță la dreptul de a pretinde că 
reclamația de defecte este tardivă.  

 
3. Garanția pentru defecte a Furnizorului va expira la 36 (treizecișișase) de luni de la momentul 

livrării.  
4. Dacă Furnizorul a tăinuit un defect în mod intenționat, se vor aplica prevederile legale în 

vigoare.  
 

5. La prima solicitare, Furnizorul va avea obligația să despăgubească și să exonereze de 
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răspundere pe TAKATA pentru toate prejudiciile suferite de aceasta din urmă datorate fur-
nizării de bunuri necorespunzătoare, și, la prima solicitare, va despăgubi și exonera de 
răspundere pe TAKATA cu privire la orice pretenții de despăgubire formulate de terțele părți 
în legătură cu furnizarea de bunuri necorespunzătoare și alte daune indirecte.  

 
XII. RĂSPUNDERE 
 
1. Dacă nu se specifică altfel în acești Termeni și Condiții Generale de Achiziție, cu privire la 

răspundere, Furnizorul va despăgubi și exonera de răspundere pe TAKATA pentru orice 
prejudiciu suferit de TAKATA, în mod direct sau indirect, datorită livrărilor de către Furnizor 
a unor bunuri care nu sunt conforme cu contractual, datorită oricăror încălcări ale normelor 
legale de siguranță, sau datorită oricăror alte motive imputabile Furnizorului.  

 
2. În cazul în care o terță parte acționează în judecată TAKATA pe temeiul unei răspunderi 

obiective, iar această răspundere obiectivă este cerută de lege, Furnizorul va despăgubi și 
exonera de răspundere TAKATA împotriva acestor reclamații la prima solicitare, în măsura 
în care Furnizorul poate fi direct răspunzător. Acest principiu se va aplica în mod 
corespunzător în cazul plângerilor adresate direct Furnizorului.  

 
3. În cazul în care, ca urmare a livrării neconforme de către Furnizor, TAKATA sau unul dintre 

clienții TAKATA trebuie să intreprindă acțiuni pentru a preveni pierderi sau daune (de ex-
emplu, acțiuni de rechemare de produse sau campanii de verificare în teren) Furnizorul va 
fi obligat să plătească o compensație pentru costurile suportate de TAKATA datorită unor 
astfel de acțiuni.  

 
4. Dacă TAKATA dorește să facă o reclamație împotriva Furnizorului, așa cum reiese din 

această Secțiune, TAKATA va informa prompt și complet Furnizorul și il va consulta. Într-
un asemenea caz, TAKATA va acorda Furnizorului oportunitatea de a investiga imediat 
reclamația. Părțile vor ajunge la un acord asupra acțiunilor ce vor fi întreprinse, în special 
cu referire la negocierile de conciliere.  

 
5. Răspunderea TAKATA – indiferent de temeiul legal – va fi limitată la prejudiciul cauzat de 

către TAKATA, delegați sau furnizorii săi, cu intenție sau din culpă gravă ori, în cazul  
încălcării unor obligații esențiale în îndeplinirea obiectului contractului, din culpă ușoară. În 
cazul unei încălcări, din culpă ușoară, a unor obligații esențiale în îndeplinirea obiectului 
contractului, răspunderea TAKATA se va limita la prejudiciile tipice acestui tip de încălcare, 
care au fost previzibile la momentul când a fost încheiat contractul sau cel târziu în momen-
tul când a intervenit încălcarea sa. Va rămâne neafectat dreptul de a cere despăgubiri 
pentru prejudicii rezultând din vătămare corporală, boală, deces sau care reies din legislația 
românească privind răspunderea producătorului pentru pagubele generate de produsele 
defecte.  
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XIII. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
 
1. Furnizorul garantează că dezvoltarea, producția și utilizarea preconizată a bunurilor care 

fac obiectul contractului nu încalcă niciun drept de proprietate al unei terțe părți sau nu re-
prezintă o utilizare neautorizată a acestor drepturi.  
 

2. La prima solicitare, Furnizorul va despăgubi și va exonera de orice răspundere pe TAKATA 
și pe clienții săi în cazul oricăror cereri în pretenții formulate de terțe părți rezultând din 
utilizarea sau încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală. Obligația de despăgubire 
a Furnizorului se va aplica tuturor cheltuielilor și costurilor suportate de către TAKATA în 
legătură cu acestea.  

 
3. Obligația de despăgubire expusă mai sus nu se va aplica dacă Furnizorul a fabricat bunurile 

în conformitate cu schițele, cu modelele sau alte descrieri echivalente sau cu informațiile ori 
instrucțiunile oferite de TAKATA, iar Furnizorul nu a știut sau nu a putut ști că sunt încălcate 
drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu bunurile produse de Furnizor.  

 
4. Furnizorul va înștiința TAKATA cu privire la orice drepturi de proprietate intelectuală și/sau 

licențe, indiferent că sunt înregistrate, neînregistrate sau în curs de înregistrare, aparținând 
Furnizorului sau unei terțe părți, care se aplică bunurilor. 
 

XIV. CONFIDENȚIALITATEA 
 
1. Furnizorul este obligat să trateze ca fiind strict confidențiale toate documentele, informațiile 

și datele referitoare la TAKATA pe care Furnizorul le primește în timpul relației contractuale 
sau în legătură cu aceasta și să procedeze cel puțin cu precauția și atenția unui om de 
afaceri prudent, respectând și prevederile legale în vigoare privind protecția datelor cu ca-
racter personal.  

 
2. Furnizorul va fi obligat să impună aceste obligații de confidențialitate asupra angajaților și 

subantreprenorilor săi; la cererea TAKATA, Furnizorul va dovedi respectarea acestor ob-
ligații în scris.  

 
3. Furnizorul poate întrebuința relația de afaceri dintre părți în scopuri publicitare doar dacă a 

obținut în acest sens acordul prealabil scris al TAKATA. Furnizorul se obligă să nu utilizeze 
numele companiei sau marca comercială a TAKATA fără acordul prealabil scris obținut de 
TAKATA.  

 
4. Această obligație de confidențialitate își va păstra pe deplin validitatea și efectul timp de doi 

(2) ani după expirarea contractului sau după ce a încetat relația de afaceri, indiferent care 
dintre aceste situații va apărea ultima.  
 

XV. UTILIZAREA UTILAJELOR DE PRODUCȚIE ȘI A INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE 
ALE TAKATA  

 
1. TAKATA este sau va deveni (începând de la data finalizării lor), fără excepție, proprietarul 

tuturor modelelor, tiparelor, șabloanelor, eșantioanelor, utilajelor și al altor echipamente de 
producție (denumite în comun ”Utilaje de producție”) și al tuturor informațiilor confidențiale 
oferite de TAKATA Furnizorului sau achitate de TAKATA ori dacă plata a fost consimțită 
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între TAKATA și Furnizor. Aceste prevederi se aplică indiferent dacă Furnizorul execută el 
însuși Utilajele de producție sau sunt executate de către o terță parte pe cheltuiala TAKATA.  
 
Plata poate fi efectuată sub forma unei plăți globale sau poate fi amortizată prin prețul unitar 
al produselor care fac obiectul contractului. 
 

2. Furnizorul va eticheta Utilajele de producție ca fiind proprietatea TAKATA și le va manipula 
cu precauția necesară unui om de afaceri prudent. Aceste Utilaje de producție nu vor fi date 
sau puse la dispoziția terțelor părți și nici nu pot fi folosite în vederea producerii bunurilor 
pentru terți sau întrebuințate într-o altă manieră, de exemplu, prin utilizarea sau 
întrebuințarea lor, decât dacă s-a obținut acceptul scris prealabil de la TAKATA. Pe lângă 
dreptul său de proprietate, TAKATA va mai păstra toate drepturile de proprietate intelectuală 
asupra Utilajelor de producție. TAKATA poate solicita, fără vreun motiv anume, returnarea 
imediată a Utilajelor de producție și a documentelor confidențiale.  
 

XVI. PRODUSE CHIMICE ȘI SUBSTANȚE PERICULOASE  
 

Furnizorul va respecta toate legile, reglementările, normele și standardele naționale, euro-
pene și internaționale în vigoare, în special Regulamentul nr. 1907/2006/CE (REACH) și 
Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP). Dacă bunurile ce urmează să fie livrate reprezintă 
sau conțin o astfel de substanță (ca preparat/amestec sau produs) care cade sub incidența 
reglementării europene, spre exemplu Regulamentul nr. 1907/2006/CE (REACH) sau a 
reglementării naționale și prezintă caracteristici periculoase sau toxice sau dacă asemenea 
caracteristici periculoase sau toxice se manifestă când are loc manipularea substanței, Fur-
nizorul, din propria sa inițiativă, va proceda prompt la clasificarea, ambalarea și etichetarea 
substanței în conformitate cu prevederile aplicabile la momentul livrării înainte de a pune 
astfel de substanțe în circulație. În vederea efectuării primei livrări, Furnizorul va prezenta o 
fișă tehnică de securitate în limbile germană, engleză, poloneză, cehă, română, franceză și 
rusă, în fiecare caz în concordanță cu prevederile legale în vigoare, precizând instrucțiunile 
relevante pentru siguranța la locul de muncă (măsuri de gestionare a riscurilor în cazul unor 
scenarii de expunere) și instrucțiuni de utilizare. Aceste fișe de siguranță trebuie să fie 
prezentate în mod repetat de fiecare data când se modifică o substanță/un preparat/un pro-
dus sau de fiecare dată când fișa de sigurnață este revizuită. Orice alte obligații ulterioare 
ale Furnizorului cu privire la importul și plasarea substanței/preparatului/produsului pe piață, 
stabilite în conformitate cu prevederile naționale și internaționale vor fi îndeplinite integral 
de Furnizor.  
 
Furnizorul se va asigura că, în cazul în care acele bunuri/produse sau ambalajele lor conțin 
substanțe reglementate de REACH, acestea au fost înregistrate în mod corespunzător, în 
conformitate cu REACH. Furnizorul își asumă angajamentul de a transmite către TAKATA 
în perioadele prevăzute de REACH/CLP, oricare și toate informațiile și documentele 
necesare în temeiul acestui Regulament și/sau să transmită prompt către TAKATA orice 
informație comunicată de către furnizorii Furnizorului. În special, Furnizorul trebuie să se 
asigure că bunurile/produsele livrate nu conțin substanțe care, în virtutea legilor sau a altor 
reglementări, sunt interzise, restricționate în uz sau necesită autorizație (de exemplu SVHC, 
GADSL, specificațiile clientului etc.)  
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XVII. PERMISELE DE MUNCĂ 
 

1. Pentru serviciile contractuale prestate pentru TAKATA, indiferent dacă aceste servicii sunt 
prestate la sediul Furnizorului sau la sediul TAKATA ori în altă parte, Furnizorului îi este 
permis să angajeze străini doar dacă acești străini au toate permisele de rezidență și/sau 
muncă necesare pentru a presta aceste activități specifice în zona în care serviciile sunt 
furnizate, cu respectarea tuturor cerințelor legilor și reglementările în domeniu pe întreaga 
perioadă a prestării serviciilor.  
 

2. Străinii vor trebui să fie întotdeauna în măsură să prezinte dovada de rezidență și/sau 
permisul de muncă, în orice moment și la prima solicitare din partea TAKATA. 

 
3. Furnizorul va anunța de îndată TAKATA dacă permisele de rezidență și/sau permisele de 

muncă lipsesc, nu sunt valabile sau nu mai sunt valabile, și va rechema de îndată respec-
tivul străin din locul unde serviciile sunt prestate pentru TAKATA, dar aceste circumstanțe 
nu vor exonera Furnizorul de obligațiile sale contractuale în conformitate cu contractul.  

 
4. În cazul unor încălcări a prevederilor de mai sus, TAKATA are dreptul de a se retrage sau 

de a rezilia toate tranzacțiile legale derulate cu Furnizorul precum și dreptul de a anula toate 
negocierile fără preaviz.  

 
XVIII. CONFORMITATEA  

 
1. În cadrul relațiilor sale contractuale cu TAKATA, Furnizorul este obligat să se abțină de la 

toate practicile care ar putea duce la angajarea răspunderii penale datorate fraudelor, 
delapidării, infracțiunilor privind insolvența, infracțiunilor privind concurența, infracțiunilor 
privind darea sau luarea de mită sau alte infracțiuni de corupție din partea angajaților Fur-
nizorului sau alte terțe părți.  
 

2. În cazul unor încălcări a prevederilor de mai sus, TAKATA are dreptul de a se retrage sau 
de a rezilia toate tranzacțiile legale derulate cu Furnizorul precum și dreptul de a anula toate 
negocierile fără preaviz. 

 
3. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Furnizorul este obligat să respecte toate legile și 

reglementările aplicabile, atât lui însuși, cât și în relația comercială cu TAKATA.  
 

XIX. PRINCIPIUL ETICII 
 
Furnizorul garantează că aderă la principiile drepturilor omului conform Cartei Naţiunilor 
Unite în toate fabricile şi unităţile sale. Furnizorul garantează în special că nu are loc nicio 
formă de muncă forţată sau în care sunt implicaţi copii şi că nu se aplică nicio discrimina-re 
bazată pe naţionalitate, rasă, origine etnică, religie sau credinţă, vârstă, sex sau orientare 
sexuală şi afiliere la vreun sindicat.  
 

XX. REZILIEREA  
 

TAKATA va fi îndreptăţită să înceteze relaţia de afaceri cu Furnizorul în orice moment, fă-
ră justificare sau vreun motiv, prin transmiterea unei notificări prealabile cu 3 (trei) luni 
înainte de sfârşitul lunii în care relaţia de afaceri încetează efectiv. Aceasta nu va afecta 
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dreptul TAKATA de a rezilia contractul fără notificare, pentru motive care îi sunt imputabile 
Furnizorului.  
 

XXI. PREVEDERI GENERALE  
 
1. Furnizorul va avea dreptul la compensarea doar a acelor creanțele certe lichide și exigibile 

sau stabilite de instanțele de judecată. 
  

2. Condițiile comerciale internationale vor fi interpretate în conformitate cu INCOTERMS 2010, 
dacă nu s-a convenit altfel.  

3. Legea română se aplică în exclusivitate, prin excluderea prevederilor referitoare la con-
flictului de legi și a Convenției Națiunilor Unite asupra Contractelor de Vânzare Inter-
națională a Mărfurilor (CISG).  
 

4. Orice modificări și completări la prezentul acord vor fi convenite în scris. O renunțare la 
cerința formei scrise va fi, de asemenea, stabilită în scris pentru a produce efecte.  

 
5. Locul de efectuare a livrărilor și plăților va fi Sibiu, România, sau altul precizat de TAKATA. 
  
6. În cazul acțiunilor în instanță întreprinse de TAKATA împotriva furnizorului, locul judecății 

va fi, la discreția TAKATA, fie instanța de judecată competentă din Sibiu – România, fie 
instanța de judecată competentă în circumscripția căreia se află sediul de afaceri al Furni-
zorului. Litigiile instituite de Furnizor împotriva TAKATA vor fi soluționate de instanța de 
judecată competentă din Sibiu – România.  

 
7. Dacă prevederi individuale ale Termenilor şi Condiţiilor Generale de Achiziţie menţionate 

mai sus sau alte înțelegeri contractuale între părţi sunt sau devin invalide, parţial sau total, 
aceasta nu va afecta validitatea prevederilor şi acordurilor rămase. Prevederea invalidă va 
fi înlocuită fie de prevederea legală în vigoare, fie de o prevedere validă din punct de vedere 
legal pe care părţile ar fi consimţit-o de bună credinţă dacă ar fi fost conştienţi de invalidi-
tatea prevederii originale. Aceasta se aplică analog oricăror lacune ale Termenilor şi Con-
diţiilor Generale de Achiziţie / înțelegerilor contractuale.   

 
 

TAKATA Sibiu S.R.L. 
April 10, 2018 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE OF  
TAKATA Sibiu S.R.L. 

 
 
I. APPLICABLE CONDITIONS 
 

Present and future business relationships between Supplier and TAKATA Sibiu S.R.L. (herein-
after referred to as “TAKATA”) shall exclusively be governed by these General Terms and Con-
ditions, the Supplier Manual and any other agreements made between the parties. Diverging 
other General Terms and Conditions of Supplier shall not be applicable even if they were not 
explicitly objected to in individual cases. In the event that TAKATA should accept and receive 
goods or other services of Supplier without express objection or TAKATA should make payments 
without objection, this shall by no means deemed to be an acknowledgement by TAKATA of 
Supplier’s general terms and conditions. 

 
II. CONTRACT AND SUBSTITUTE SUPPLIES 
 
1. Supplier’s offers shall be free of charge for TAKATA. Offers shall be binding on Supplier and 

valid for a period of thirty (30) days from receipt by TAKATA. TAKATA shall at no time be 
committed to accept an offer. 
 

2. Any representations or declarations made by TAKATA such as, in particular, purchase or-
ders, delivery call-offs or changes thereto shall require the written form to be legally effec-
tive. The written form may also be complied with by remote data transmission, particularly 
by letter, fax, email as well as teleservices and media services or machine-readable data 
carriers. 

 
3. A purchase order and revisions of purchase orders shall be considered accepted and bind-

ing on Supplier unless Supplier rejects such purchase order and/or any revisions of pur-
chase orders giving reasons in writing within a period of two (2) weeks or, in the case of 
remote data transmission, within one (1) week. From the date of receipt of the purchase 
order by Supplier up to its express acceptance, TAKATA shall have a right of revocation 
towards Supplier to be exercised in writing within a period of two (2) weeks. 

 
4. Supplier shall advise TAKATA of obvious errors (e.g. typing and calculation errors) and any 

incompleteness of the purchase order including the order documents for the purpose of 
correction and/or completion prior to acceptance; otherwise the purchase order shall be 
deemed to be non-binding. 

 
5. Delivery call-offs which involve changes shall be considered accepted and binding unless 

Supplier rejects such changes giving reasons in writing within a period of two (2) weeks or 
of one (1) week in the case of remote data transmission of the call-off. From the date of 
receipt by Supplier up to its explicit acceptance TAKATA shall have a right of revocation to 
be exercised in writing within a period of two (2) weeks from the date of receipt of the call-
off by Supplier. All other delivery call-offs based on valid agreements shall become binding 
and obligatory with immediate effect and have to be complied with by Supplier. 
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6. TAKATA may require Supplier to implement reasonable changes to the design and execu-
tion of the goods to be supplied. The effects of such changes, particularly those relating to 
cost increases or decreases and/or delivery date changes shall be promptly notified and 
substantiated by Supplier. To the extent required the parties shall reach agreement on a 
reasonable adjustment of the contractual Terms and Conditions. 

 
7. Supplier undertakes to maintain the necessary capacities for producing the respective sup-

plies for the aftermarket, in order to enable TAKATA to meet its customers’ demand for 
spare parts during a period of not less than fifteen (15) years from the date of sale to the 
end customer/consumer. The parties shall agree on reasonable periods of spare parts avail-
ability after consultation with TAKATA’s customers. In the event that Supplier should no 
longer be in a position to supply spare parts, whether or not due to Supplier’s fault (e.g. 
bankruptcy), Supplier shall, in coordination with TAKATA, ensure that the necessary capac-
ities are made available by third parties. Supplier furthermore undertakes to grant any li-
cense required and provide any technical assistance necessary in this regard. The condi-
tions agreed between the parties shall also apply to supplies for the aftermarket.  
 

III. PRICES, SHIPPING, PACKAGING 
 
1. The agreed prices are fixed prices and shall be understood to exclude the applicable statu-

tory value-added tax but include the cost of packaging. 
 

2. Cargo and transportation will be taken over and implemented by the carrier named by TA-
KATA (FCA “free carrier” according to INCOTERMS 2010).  
 

3. If no carrier is named by TAKATA, an inquiry must be made in this regard, or release for 
acceptance of the freight costs must be applied for by the Supplier at the TAKATA Purchas-
ing Department. 

 
4. If, in an exceptional case, Supplier hires a carrier of its own choice, TAKATA will only pay 

freight charges up to the maximum amount it would have paid to the regularly contracted 
carrier. TAKATA will inform Supplier of these prices on request. Furthermore, in such an 
event Supplier shall provide sufficient insurance coverage for the goods until the goods 
reach their final destination (consignee’s address or place of use as per purchase order 
specification). 

 
IV. PAYMENT 
 
1. Payment shall be due sixty (60) days net upon receipt of the supplies or other services as 

specified in the Agreement and receipt of the correct and verifiable invoice, but not earlier 
than sixty (60) days after the original agreed delivery date. 

 
2. Any payments made by TAKATA shall not imply acknowledgement of the correctness of the 

invoice. 
 

3. Should the delivery not conform with the contractual conditions, TAKATA shall be entitled 
to retain the respective proportional part of the payment until the contract has been fully 
complied with. If and to the extent that payments were already made for nonconforming 
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deliveries, TAKATA shall have the right to retain any further payments falling due, up to the 
amount of such payments made. 

 
4. In the absence of prior written consent by TAKATA, which may not be unreasonably with-

held, Supplier shall not be entitled to assign any receivables from TAKATA to third parties 
or have them collected by third parties. If the parties agreed to the extended title retention 
of ownership, this consent shall be deemed granted.  

 
5. Invoices of the performing entrepreneur shall be presented to TAKATA in the statutory form 

of Art. 155 paragraph 19 of the Romanian Fiscal Code. The invoices shall be sent, in origi-
nal, by post, but TAKATA may request to Supplier to send the invoices also by email, elec-
tronically. The handwritten invoices are not accepted by TAKATA. The invoices shall spe-
cifically contain the following information: 
 
• Name and address of the delivering or of the performing entrepreneur; 
• Name and address of the performance beneficiary, tax number or VAT identification num-

ber of the performance beneficiary; 
• Tax number or VAT identification number of the performing entrepreneur; 
• Issue date of the invoice; 
• Serial invoice number; 
• Quantity and parts identification number with index and commercial description of the 

goods supplied or kind and scope of any other performance; 
• Date of delivery of the goods or other service and place of performance; 
• Indication of purchase order number; 
• Number and date of delivery note; 
• Supplier/creditor number at TAKATA; 
• Breakdown of the remuneration (net amount) for the goods or other service delivered by 

tax rate and tax exemption; 
• Tax rate applied in percent and the tax amount payable on the remuneration or, in the 

event of tax exemption, the note that tax exemption applies to the supply of the goods or 
services; 

• Previously agreed reduction of the remuneration unless already allowed for in the remu-
neration amount (e.g. discount, rebate, bonus). 

 
V. EXPORT CONTROL AND FOREIGN TRADE DATA 
 
1. For all goods to be delivered and services to be provided, Supplier shall comply with the 

requirements of national and international export, customs and foreign trade law (“FOR-
EIGN TRADE LAW”) applicable in each case. Any necessary transportation of merchandise 
abroad or export licenses required shall be obtained by Supplier unless, pursuant to appli-
cable FOREIGN TRADE LAW, TAKATA or a third party, and not the Supplier, has the obli-
gation to apply for such licenses. 
 

2. Well before the delivery date, Supplier shall provide TAKATA in writing with all information 
and data which TAKATA needs to comply with the FOREIGN TRADE LAW applicable to 
exports, transportation of merchandise abroad and imports as well as, in the case of onward 
distribution, required for the re-export of the goods and services, and in particular for every 
merchandise and service: 
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• Export Classification Number (ECCN) as per U.S. Commerce Control List (CCL) to the 
extent that the merchandise is subject to the U.S. Export Administration Regulations; 

• All applicable export control list items (if the merchandise is not included in an export 
control list, this shall be indicated as “AL: N”); 

• Statistical merchandise number in accordance with the current merchandise classifica-
tion under the foreign trade statistics and the HS (Harmonized System) Code; 

• Country of origin (non-preferential origin) and 
• Whenever requested by TAKATA: supplier declarations on preferential origin (in the case 

of European suppliers) or certificates of preference (in the case of non-European coun-
tries). 

 
In the case of changes with respect to country of origin, the characteristics of the goods or 
services, or the applicable FOREIGN TRADE LAW, Supplier shall promptly update the ex-
port control and foreign trade data as soon as Supplier has knowledge of such changes and 
communicate them to TAKATA in writing. Delayed communication shall be deemed as non-
conformance with the export control and foreign trade data for which Supplier shall be held 
liable.  
 
Supplier shall bear all expenses and losses incurred by TAKATA as results of missing or 
nonconforming export control and foreign trade data. Furthermore, missing or incorrect data 
shall constitute cause for termination by TAKATA without prior notice.  

 
3. On the request of TAKATA, Supplier shall accompany every delivery that is destined for a 

TAKATA plant located outside the EU with the related export documentation such as com-
mercial invoice, export declaration and declaration of origin, in addition to the data specified 
in the preceding section 2. Supplier shall bear all expenses and losses incurred by TAKATA 
as a result of missing or incorrect export control and foreign trade data. Moreover, missing 
or incorrect data shall constitute a cause for termination by TAKATA without prior notice. 

 
VI. SAFETY AND SECURITY IN THE SUPPLY CHAIN 
 
1. Supplier declares that Supplier is a certified Authorized Economic Operator (AEO) which 

Supplier shall prove by submitting copy of the official certification to TAKATA. 
 
2. Should Supplier not (yet) be a certified Authorized Economic Operator, Supplier shall have 

the obligation to ensure continuous compliance with the requirements specified in the Se-
curity Declaration (retrievable at http://www.purchasing.eu.joysonsafety.com/tc/Securi-
tyDeclaration.pdf) in Supplier’s company and immediately send such Security Declaration 
to TAKATA provided with a legally binding signature. If Supplier is unable to meet, wholly or 
partly, the requirements stated in the Security Declaration, Supplier shall have the obligation 
to immediately inform TAKATA about this in writing. 

 
3. The certifications/declarations required in accordance with the preceding sections 1 and 2 

shall be presented by Supplier within two (2) weeks of receipt of a purchase order from 
TAKATA. Should Supplier fail to do so or should Supplier be unable to comply with the 
requirements specified in the Security Declaration, TAKATA shall be entitled to rescind the 
order. 
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4. Should Supplier, at any point in time, not or no longer be able to meet the requirements 
warranted in the Security Declaration, Supplier shall be obligated to promptly communicate 
this to TAKATA in writing. An incorrect Security Declaration or the subsequent non-compli-
ance with the requirements specified in the Security Declaration shall constitute cause for 
termination without notice by TAKATA. Moreover, Supplier shall bear all expenses and dam-
ages incurred by TAKATA as a result of the incorrectness of the Security Declaration or 
subsequent non-compliance with the requirements stated therein. 

 
VII. DELIVERY DATES AND TIMES, DELAYS IN DELIVERY 
 
1. The delivery dates and times established in the purchase order and the delivery call-offs 

shall be binding. 
 
2. The relevant date for compliance with the contractual delivery date or time shall be the date 

of receipt of the goods at the delivery address or place of use specified by TAKATA.  
 

3. If Supplier anticipates that the agreed dates cannot be met for any reason, Supplier shall 
immediately inform TAKATA by means of remote data transmission stating the reasons and 
duration of the potential delay. Supplier shall, at its own expense, take all necessary counter 
measures to prevent delay or any damage caused by delay. Upon request from TAKATA, 
Supplier shall inform TAKATA or its authorized representative, in writing, about the current 
status of production of the ordered goods or their whereabouts. 

 
4. If goods are delivered before the agreed date, TAKATA retains the right to return the goods 

at the expense of Supplier and/or to refuse acceptance. If, in the case of early delivery, the 
goods are not returned or acceptance is not refused, the goods will be stored by TAKATA 
at the expense and risk of Supplier until the contractual delivery date. 

 
5. TAKATA will accept partial deliveries only upon express prior agreement. If the parties agree 

to partial shipments, the quantity of the remainder of the goods still to be delivered shall be 
stated in the shipping documents. 

 
6. In the case of delay in delivery, Supplier shall indemnify and hold TAKATA harmless with 

respect to all direct and indirect damages caused by such delay. If Supplier’s performance 
is not in conformance with the contract, TAKATA shall have the right to rescind the contract 
and/or purchase order and to claim damages to the extent provided for by the law. Ac-
ceptance of late or nonconforming deliveries and/or services shall not imply a waiver of 
TAKATA’s right to hold Supplier liable for any loss or damage resulting therefrom. 

 
VIII. FORCE MAJEURE 
 
1. Force majeure, as it is defined by the law, (e.g. civil disturbance, governmental actions and 

any other unforeseeable, unavoidable and serious events) and legitimate labor disputes 
shall release the parties from their duties of performance for the duration of the disturbances 
and to the extent of their effects. Supplier shall immediately inform TAKATA of any case of 
force majeure/legitimate labor disputes and provide the necessary information, especially 
with respect to the cause, estimated duration, etc. of a case of force majeure/legitimate 
labor disputes as well as adapt performance of its contractual obligations to the changed 
circumstances, to the best of its ability and in good faith. 
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2. TAKATA shall be wholly or partly exempted from its obligation to accept the goods ordered 
and to rescind the contract to the extent that TAKATA cannot be reasonably expected, from 
a commercial aspect, to accept such goods/services on account of the delays caused by 
force majeure and/or legitimate labor dispute.  

 
IX. QUALITY AND DOCUMENTATION 
 
1. Supplier must comply with the generally accepted rules of science and technology, safety 

regulations, any separately agreed quality assurance agreements and the agreed technical 
data with regard to the goods to be supplied. Any change to the goods to be supplied, to the 
production process as well as any relocation of production, to another site, for example, 
shall require the prior written approval of TAKATA.  

 
2. Supplier shall employ a documented quality assurance system corresponding to the state 

of the art and of appropriate type and scope and update such system as required. In partic-
ular, Supplier shall warrant valid certification under DIN EN ISO 9001 or a higher-level qual-
ity management system throughout its supplier relationship with TAKATA.  

 
3. With regard to special characteristics as defined in the technical documents or in separate 

agreements pursuant to VDA, ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, TAKATA standards (C or 
M) or other TAKATA customer standards, Supplier shall additionally keep special records 
to evidence when, in what way, to what extent and by whom the goods were tested for such 
special characteristics and what were the results of the specified quality tests. These test 
documents shall be retained by Supplier for twenty (20) years and presented to TAKATA 
upon written request. To the extent permissible by law, Supplier shall impose the same 
obligations on its own suppliers. 

 
4. To the extent that the authorities competent for vehicle safety, exhaust regulations, etc. 

should require TAKATA to allow inspection of the production process and test documents, 
Supplier herewith declares its consent to provide all reasonable support in this context. 

 
X. OBLIGATIONS REGARDING INSPECTION AND NOTICE OF DEFECTS 
 
1. Supplier shall proceed with the diligence and care of a prudent businessman in performing 

inspections of the contractual goods before delivery and shall take samples from each batch 
and retain them for a period of fifteen (15) years. 

 
2. When taking delivery of the goods, TAKATA will conduct a receiving inspection that will only 

comprise an identity check for obvious defects and damage, transportation damage and a 
quantity check. No further inspections will be made by TAKATA. Any defects found will be 
reported by TAKATA to Supplier within ten (10) days of discovery. 
 

3. Apart from the aforementioned checks, the goods will only be examined in connection with 
the tests carried out in the course of production and end-of-line tests at TAKATA. Any hidden 
defects found during those tests will be reported to Supplier within two (2) working days from 
the date of discovery of hidden defects. A hidden defect of a good is any defect of that good 
which, in the moment of the delivery of the good, could not be discovered, without expert 
assistance, by a prudent buyer. The hidden defect of a good makes the respective good 
improperly for the intended use or reduces to such an extent the use or the value of the 
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good, that, if the buyer would knew these circumstances, the buyer would not bought the 
good or would be paid a lower price. The provisions of the Articles 1707 – 1715 of the 
Romanian Civil Code shall be applicable.  

 

 

XI. WARRANTY FOR DEFECTS 
 
1. If goods delivered are not compliant with the contract/purchase order, before start of pro-

duction (machining or installation), TAKATA will first grant Supplier an opportunity to repair 
such non-compliant goods. If the repair of non-compliant goods is not possible or would take 
longer than 3 days, TAKATA will grant Supplier an opportunity to replace the non-compliant 
goods. Any costs incurred by the actions of repair / replacement of the non-compliant goods 
shall be borne by Supplier Should Supplier be unable to repair or replace such goods or 
should Supplier fail to act immediately, TAKATA may opt either to rescind de jure the con-
tract with a simple notice, without the intervention of the Court or other formalities and return 
the goods delivered to Supplier at Supplier’s expense and risk or to claim a price reduction. 
In urgent cases, subject to prior agreement with Supplier, TAKATA may undertake the sup-
plementary performance itself or have it carried out by a third party. Any cost incurred by 
such action shall be borne by Supplier. The right of TAKATA to demand indemnity or com-
pensation for unsuccessful expenditures shall remain unaffected. 

 
2. If, despite compliance with the obligations arising from Section X (Obligations regarding 

Inspection and Notice of Defects) a defect is only discovered after start of production, TA-
KATA shall be entitled to demand compensation above and beyond the provisions set forth 
in paragraph 1 above. In this respect, Supplier waives the right to claim late notice of defects.  

 
3. Supplier’s warranty for defects shall expire thirty-six (36) months following delivery.  
 
4. Should Supplier have concealed a defect fraudulently, the relevant statutory provisions shall 

apply.  
 
5. Supplier shall have the obligation to indemnify and hold TAKATA harmless for any and all 

damages incurred by TAKATA as a result of the supply of defective parts and shall, upon 
first demand, indemnify and hold TAKATA harmless with respect to any claims for damages 
raised by third parties in connection with the supply of defective goods and any resulting 
consequential damages. 

 
XII. LIABILITY 
 
1. Unless otherwise stated in the General Terms and Conditions of Purchase with respect to 

liability, Supplier shall indemnify and hold TAKATA harmless in connection with any dam-
ages incurred by TAKATA directly or indirectly due to deliveries by Supplier that do not 
conform with the contract, due to any infringement of statutory safety regulations or due to 
any other reasons imputable to Supplier. 

 
2. In the event that a third party sues TAKATA on the basis of strict liability and such strict 

liability is required by law, Supplier shall indemnify and hold TAKATA harmless against such 
claims on first demand to the extent that the Supplier would be held directly liable. This 
principle shall also apply in the event of claims being asserted directly against Supplier. 
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3. Should, as a result of nonconforming delivery by Supplier, TAKATA or one of TAKATA’s 

customers have to take action to avert loss or damage (e.g. recall action or field campaign), 
Supplier shall be obligated to pay compensation for the costs incurred by TAKATA due to 
such action. 

 
4. If TAKATA wants to assert a claim against Supplier as outlined above, TAKATA will promptly 

and comprehensively inform and consult Supplier. In such event, TAKATA shall grant Sup-
plier the opportunity to immediately investigate the claim. The parties shall reach agreement 
on the action to be taken, especially in line with settlement negotiations. 

 
5. The liability of TAKATA– no matter for what legal cause – shall be limited to any damages 

caused by TAKATA or its vicarious agents or contractors with intent, gross negligence or in 
case of breach of duties essential to fulfillment of the contractual purpose through slight 
negligence. In such cases of slight negligence (in Romanian "Culpă uşoară"), TAKATA’s 
liability shall be limited in scope to typical damage or loss for this kind of business which 
was foreseeable at the time of concluding the contract or, at the latest, of the breach of duty. 
Any claims for damages by Supplier against TAKATA under the Romanian Product Liability 
Law and resulting from loss of life, personal injury or damage to the health shall remain 
unaffected.  

 
XIII. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
 
1. Supplier warrants that the development, manufacture and intended use of the contractual 

goods do not infringe any third-party property rights or represent unauthorized use of such 
rights. 

 
2. Supplier shall indemnify and hold TAKATA and its customers harmless on first demand from 

any third-party claims resulting from use or infringement of such property rights. Supplier’s 
indemnification obligation shall apply to any expenses and costs incurred by TAKATA in 
connection thereto. 

 
3. The indemnity obligation set out above shall not apply to the extent that Supplier has man-

ufactured the goods delivered in accordance with drawings, models or equivalent other de-
scriptions or information or instructions provided by TAKATA and when Supplier does not 
know or cannot know that protective rights are infringed in connection with the goods devel-
oped by Supplier. 

 
4. Supplier shall inform TAKATA about any intellectual property rights and/or licenses, whether 

registered, unregistered, or pending, belonging to Supplier or a third party, which apply to 
the goods. 

 
XIV. CONFIDENTIALITY 
 
1. Supplier undertakes to treat strictly confidential all documents, information and data relating 

to TAKATA which Supplier receives in connection with or in relation to the contractual rela-
tionship and to proceed at least with the due diligence and care of a prudent businessman 
and in compliance with the relevant provisions of the data privacy law. 
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2. Supplier shall be obligated to impose these confidentiality obligations on its employees and 
subcontractors; at the request of TAKATA, Supplier shall evidence compliance with these 
obligations in writing. 

 
3. Supplier may only use the business relationship between the contracting parties for adver-

tising purposes subject to the prior written consent of TAKATA. Supplier undertakes not to 
use the company name or any trademarks of TAKATA without prior consent of TAKATA. 

 
4. This confidentiality obligation shall remain in full force and effect for two (2) years after the 

expiration of the contract or the end of the business relationship, whichever circumstance 
occurs later. 

 
XV. USE OF PRODUCTION TOOLS AND CONFIDENTIAL INFORMATION OF TAKATA 
 
1. TAKATA is or will become (starting upon completion), without exception, owner of all mod-

els, molds, templates, samples, tools and other manufacturing equipment (collectively re-
ferred to as “Production Tools”) as well as any and all confidential information given by TA-
KATA to Supplier or paid for by TAKATA or if payment has been agreed between TAKATA 
and Supplier. This provision shall apply no matter whether Supplier makes the Production 
Tools itself or has them made by a third party at TAKATA’s expense. 
 
Payment can be made in the form of a lump sum or by amortization through the piece price 
of the contractual products.  
 

2. Supplier shall label the Production Tools as the property of TAKATA and shall treat them 
with the due diligence and care of a prudent businessman. Such Production Tools must not 
be given or made accessible to third parties nor for supplies to third parties or in any other 
way, e.g. by the use or application of such tools, unless subject to the prior written consent 
of TAKATA. In addition to its ownership rights, TAKATA retains all applicable property rights 
to the Production Tools. Without having to give reasons, TAKATA may demand the imme-
diate return of Production Tools and confidential documents.  
 
 

XVI. CHEMICALSAND HAZARDOUS SUBSTANCES 
 

Supplier shall comply with all national, European and international laws, regulations, norms 
and standards, particularly Regulation EC No. 1907/2006 (REACH) and Regulation EC No. 
1272/2008 (CLP). If the goods to be supplied are a substance or contain such a substance 
(as a preparation/mixture or product) which is governed by an European regulation (e.g. 
REACH) or national regulations and features dangerous or hazardous characteristics or if 
such dangerous or hazardous characteristics emerge when handling such substance, Sup-
plier shall, on Supplier’s own initiative, promptly proceed to classify, pack and label the sub-
stance in accordance with the provisions prevailing at the time of delivery before bringing 
such substance into circulation. For the first delivery, Supplier shall provide a safety data 
sheet in German, English, Polish, Czech, Romanian, French and Russian in each case in 
accordance with valid legal provisions and stating the relevant instructions for occupational 
safety (risk management measures as required under exposure scenarios) and releases for 
use. The safety data sheet shall be resubmitted by Supplier after every alteration of the 
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substance/preparation/product and any revision of the safety data sheet. Any further obli-
gations of Supplier regarding import and placing of the substance/preparation/product on 
the market under national or international provisions shall be fully met by Supplier. 
 
Supplier shall ensure that, to the extent that goods/products or their packaging contain sub-
stances governed by REACH, these were duly registered in accordance with REACH. Sup-
plier undertakes the commitment to transmit to TAKATA within the periods stipulated in 
REACH/CLP, any and all information and documentation required under this Regulation 
and/or promptly pass on to TAKATA any information provided by Supplier’s vendors. In 
particular, Supplier shall ensure that the goods/products delivered do not contain any sub-
stances which by virtue of laws or other regulations are prohibited, restricted in use or re-
quire authorization (e.g. SVHC, GADSL, customer specifications, etc.). 
 

XVII. WORK PERMITS 
 

1. The Supplier shall only be allowed to engage foreigners for contractual services for TA-
KATA, independently if these services are provided at the premises of the Supplier or at 
TAKATA premises or elsewhere, if those foreigners have all necessary residence and/or 
work permits to provide these specific services in the area where the services are provided 
and as far as requested by all applicable laws and regulations during the whole service 
period. 
 

2. Foreigner shall always be able to proof the respective residence and/or work permit at any 
time and on first request from TAKATA. 

 
3. Supplier will immediately announce to TAKATA if necessary residence and/or work permits 

are missing, not valid or not valid anymore and will in the same moment recall the respective 
foreigner from the location where the services are provided for TAKATA, but this circum-
stances will not at all release the Supplier from his contractual duties and obligations ac-
cording to the Agreement. 
 

4. In the event of any violation of the above, TAKATA has the right to immediately withdraw 
from or terminate all legal transactions existing with the Supplier and the right to cancel all 
negotiations without notice. 
 

XVIII. COMPLIANCE 
 

1. Within the framework of its commercial dealings with TAKATA, the Supplier is obliged to 
desist from all practices which may lead to penal liability due to fraud or embezzlement, 
insolvency crimes, crimes in violation of competition, guaranteeing advantages, bribery, ac-
ceptance of bribes or other corruption crimes on the part of persons employed by the Sup-
plier or other third parties. 
 

2. In the event of violation of the above, TAKATA has the right to immediately withdraw from 
or terminate all legal transactions existing with the Supplier and is furthermore entitled to 
cancel all negotiations. 

 
3. The above notwithstanding, the Supplier is obliged to adhere to all laws and regulations 

applicable to both itself and the commercial relationship with TAKATA. 
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XIX. ETHICS PRINCIPLE 
 
Supplier warrants that it adheres to the human rights principles pursuant to the Charter of 
the United Nations at all its factories and sites. In particular, Supplier warrants that no forced 
labor or child labor takes place in any form and no discrimination based on racial or ethnic 
origin, gender, religion or belief, handicap, age or sexual identity and trade union affiliation 
is practiced.  
 

XX. TERMINATION 
 

Without stating any reasons, TAKATA shall have at any times the right to terminate the 
business relationship with Supplier by giving three (3) months’ notice prior to the end of the 
respective month. This shall not affect TAKATA’s right to terminate without notice for cause.  
 

XXI. GENERAL PROVISIONS 
 
1. Supplier shall only be entitled to a setoff based on unchallenged or court-established valid 

claims. 
 
2. International commercial terms shall be interpreted in accordance with INCOTERMS 2010, 

unless expressly agreed otherwise. 
 
3. The law of Romania shall apply exclusively, excluding the conflicts-of-laws provisions and 

the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 
 

4. Any amendments and supplements to this Agreement shall be agreed in written form. A 
waiver of the requirement of the written form shall also be agreed in writing to become ef-
fective. 

 
5. Place of performance for delivery and payment shall be Sibiu, Romania or as defined by 

TAKATA. 
 
6. The venue for actions brought by TAKATA against Supplier shall be, at TAKATA’s discre-

tion, either Sibiu, Romania or the court of jurisdiction at Supplier’s registered place of busi-
ness. For litigation instituted by Supplier against TAKATA, the legal venue shall be Sibiu, 
Romania. 

 
7. Should individual provisions of the above General Terms and Conditions of Purchase and 

other contractual agreements between the parties be or become invalid in part or as a whole, 
this shall not affect the validity of the remaining provisions and agreements. The invalid 
provision shall be replaced either by the relevant legal provision or by a legally valid provi-
sion which the parties would have agreed in good faith if they had been aware of the inva-
lidity of the original provision. This shall apply analogously to any loophole. 

 

TAKATA Sibiu S.R.L. 
Current as of April 10, 2018 


