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CLAUZE CONTRACTUALE PRIVIND ACHIZIŢIILE – EUROPA 

 
1. Acord/Acceptare  
1.1 În sensul prezentelor Clauze contractuale privind achiziţiile, (a) „Contract” înseamnă totalitatea prevederilor din Secţiunea 1.2, (b) 
„Timken” înseamnă entitatea Timken care realizează achiziţia, identif icată în comanda de cumparare sau într -un contract scris separat, (c) 
„Furnizor” înseamnă furnizorul produselor sau serviciilor, (d) „Produse” înseamnă produsele achiziţionate de Timken și (e) „Servicii” 
înseamnă serviciile achiziţionate de Timken.  
1.2 Clauzele contractuale care se aplică şi guvernează achiziţionarea Produselor şi Serviciilor de către Timken de la Furnizor se limitează 
în mod exclusiv la (a) dispoziţiile cuprinse în comanda de cumparare emisa de Timken şi orice înscrisuri ulterioare şi /sau într-un contract 
scris separat semnat de un reprezentant autorizat al Timken, împreună cu orice documente cuprinse în oricare dintre cele de mai sus, 
cum ar f i caietul de sarcini, și (b) prezentele clauze contractuale privind achiziţiile, indiferent dacă în formularele comun icate între Timken 
şi Furnizor sau în contractul individual scris încheiat între Timken şi Furnizor se face referire în mod special la aceste clauze sau  dacă 
includ aceste clauze privind achiziţiile. Orice contradicţie între clauzele de faţă privind achiziţiile şi documentele specif icate la punctul (a) 
va f i soluţionată în favoarea documentelor specif icate la punctul (a).  
1.3 Timken nu admite clauze suplimentare sau diferite faţă de cele cuprinse în Contract, iar integrarea unei clauze supliment are sau 
diferite în Contract se va realiza în mod expres numai printr-un înscris semnat de către un reprezentant autorizat al Timken. Propoziţia 
precedentă exclude din Contract, printre altele, orice clauze suplimentare sau diferite ale Furnizorului ce f igurează sau la care se face 
referire în oferta de preţ, confirmare, factură sau într-un alt document similar al Furnizorului, în clauzele de vânzare ale Furnizorului şi pe 
site-ul w eb al Furnizorului sau site-ul de comerţ electronic destinat clienţilor Furnizorului.  
1.4 Contractul va f i considerat acceptat de către Furnizor dacă acesta (a) confirmă comanda de cumparare a Timken, este de acord în 
scris cu Contractul sau apasă pe butonul „accept” sau pe un buton similar pe un site electronic, (b) începe lucrul, livrează sau realizează 
oricare dintre Produse sau Servicii, (c) acceptă orice parte din plata pentru Produse sau Servicii sau (d) întreprinde orice alte acţiun i care 
evidenţiază faptul că Furnizorul acceptă beneficiile oricărei părţi a Contractului.  
1.5 Dacă Contractul are legătură cu un contract de antrepriză sau de subcontractare pentru guvernul Statelor Unite, Furnizorul va respecta 
clauzele de transfer al obligaţiilor şi alte prevederi stabilite în Suplimentul privind contractele cu guvernul (disponibil în reţeaua furnizorilor 
Timken la adresa http://tsn.timken.com), precum şi orice altă prevedere a contractului de antrepriză sau de subcontractare care se ce re a 
f i transferată Furnizorului şi care este parte integrantă a Contractului.  
1.6 Nicio modif icare a Contractului sau renunţare la oricare din clauzele acestuia nu va avea caracter executoriu pentru Timken, decât 
dacă va f i exprimată în mod clar într-un înscris, care va trebui (a) să stipuleze că aceasta este o modif icare sau o derogare a Contractului, 
pe de o parte şi (b) să f ie semnată de un reprezentant autorizat al Timken, pe de altă parte. Orice modif icare sau renunţare efectuată prin 
acord verbal, conduita anterioară sau uzanţe comerciale este nulă şi lipsită de efect.  
 
2. Livrarea  
2.1 Condiţiile de livrare sunt cele stipulate în Contract sau, dacă nu se stipulează altfel, vor f i de tipul « Livrat cu taxe vamale plătite 
(DDP) » la adresa de livrare indicată. Condiţiile de livrare sunt guvernate de Incoterms 2010.  
2.2 Furnizorul va livra toate Produsele şi Serviciile la datele specif icate de Timken şi va satisface toate nivelurile de servicii cerute de 
Timken. Respectarea termenelor este esenţială în ceea ce priveşte livrarea Produselor şi Serviciilor de către Furnizor către Timken. 
Timken poate respinge orice Produse sau Servicii nelivrate la timp (f ie prea devreme, f ie prea târziu) şi poate returna aceste Produse şi 
Servicii pe riscul şi cheltuiala Furnizorului. Furnizorul nu poate opri livrarea sub niciun motiv fără consimţământul prealab il scris al Timken.  
2.3 Furnizorul va livra toate Produsele şi Serviciile în cantităţile specif icate de Timken în comanda de cumparare. Cantităţile previzionate 
sunt estimări cu caracter informativ şi nu constituie angajamente care obligă compania Timken să le achiziţioneze. Cantităţile livrate în 
plus faţă de cantităţile comandate pot f i returnate pe riscul şi cheltuiala Furnizorului.  
2.4 Furnizorul îşi asumă riscul de pierdere şi deteriorare a Produselor până în momentul livrării Produselor către Timken în conformitate cu 
condiţia de livrare. Fără a aduce atingere prevederilor din propoziţia precedentă, dacă Produsele sunt primite de Timken în regim de 
consignaţie, (a) asumarea riscului de pierdere şi deteriorare a Produselor şi responsabilitatea pentru asigurarea Produselor împotriva 
pierderii şi deteriorării revine Furnizorului până în momentul în care Timken fie revinde Produsele, f ie utilizează Produsele în pr oducţie 
(fapt denumit „sfârşitul perioadei de consignaţie”), (b) dreptul de proprietate asupra Produselor revine Furnizorului, iar Timken are dreptul 
absolut de a returna Produsele, până la sfârşitul perioadei de consignaţie, și (c) dreptul de proprietate asupra Produselor s e transferă 
către Timken la sfârşitul perioadei de consignaţie.  
2.5 Dacă Furnizorul are motive să creadă că livrarea Produselor sau furnizarea Serviciilor nu se poate realiza în termenul pr evăzut în 
Contract sau dacă a apărut o întârziere efectivă, Furnizorul va trimite de urgenţă o notif icare scrisă către Timken, în c are va preciza cauza 
şi durata probabilă a întârzierii. Pe durata oricărei întârzieri, Furnizorul, pe cheltuiala proprie, va lua toate măsurile necesare sau oportune 
pentru a diminua efectele întârzierii asupra Timken şi va minimaliza efectele întreruperii aprovizionării asupra Timken, inclusiv prin a oferi 
Timken un tratament nu mai puţin favorabil decât oferă celorlalţi clienţi dacă Furnizorului i se cere să aloce mărfuri sau resurse între clienţii 
săi. În cazul unei întârzieri anticipate sau efective sau al unei ameninţări de suspendare a livrării din orice motiv din partea Furnizorului, 
Timken poate, în plus faţă de toate celelalte măsuri de reparare care îi stau la dispoziţie, să ia una din următoarele măsuri  sau poate 
combina următoarele măsuri: (a) va cere Furnizorului să expedieze Produsele, pe cheltuiala sa, folosind o metodă de transport rapid, cum 
ar f i serviciul de curierat rapid par avion, (b) va procura din alte surse Produse sau Servicii ca substitut, caz în care Fur nizorul va 
despăgubi Timken pentru orice costuri şi cheltuieli suplimentare, inclusiv pentru costurile de acoperire suplimentare, și (c) va anula sau 
diminua cantităţile stabilite prin Contract. Timken nu va avea nicio răspundere faţă de Furnizor în ceea ce priveşte cantităţ ile anulate sau 
diminuate.  
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3. Ambalarea şi expedierea  
3.1 Furnizorul va ambala, marca, expedia şi dirija corespunzător Produsele conform cerinţelor Timken şi ale transportatorilor  şi conform 
tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile, sau în cazul în care nu se specif ică cerinţe, în conformitate cu cele mai bune practici comerciale 
concepute pentru a preveni pierderi sau daune provocate de condiţiile meteorologice, transport şi alte cauze.  
3.2 Cu fiecare expediere, Furnizorul va include lista de colisaj în care se va indica numărul complet al comenzii de cumpare a Timken, 
data expedierii, o listă detaliată a conţinutului folosind identif icarea prin clasif icare a Produselor solicitată de Timken sau transportator, şi 
alte asemenea informaţii solicitate de Timken. Marcajele de pe f iecare ambalaj şi document de transport trebuie să f ie realiz ate astfel încât 
Timken să poată identif ica uşor Produsele. Numărătoarea sau cântărirea efectuată de Timken va avea caracter f inal şi decisiv pentru orice 
expediere. Furnizorul va suporta toate plăţile pentru contrastalii şi alte cheltuieli suportate rezultate ca urmare a faptulu i că Furnizorul nu a 
trimis de urgenţă către Timken avizul de expediere la data expedierii.  
 
4. Preţurile şi plata  
4.1 Preţurile Produselor şi Serviciilor sunt cele stabilite prin Contract. Preţul astfel determinat este singura sumă pe care  Timken trebuie să 
o plătească Furnizorului sau oricărui terţ pentru achiziţionarea Produselor ş i Serviciilor, iar Furnizorul va f i singurul responsabil, printre 
altele, pentru (a) costurile materiilor prime, costurile resurselor sau costurile de producţie, (b) taxele vamale sau alte taxe similare, (c) 
primele de asigurare, (d) salariile sau beneficiile angajaţilor sau (e) costurile de manipulare, ambalare, expediere sau depozitare. 
Creşterea sau suprataxarea preţurilor nu se va aplica fără consimţământul prealabil scris al Timken.  
4.2 Preţul include toate impozitele federale, statale, provinciale şi locale aplicabile, altele decât impozitele pe vânzare sau taxa pe valoare 
adăugată. Furnizorul va emite facturi pentru orice impozite pe vânzare sau taxe pe valoare adăugată pe care este obligat prin  lege să le 
încaseze de la Timken, într-o formă care să poată permite Timken să efectueze deducerile corespunzătoare în scopul impozitării venitului. 
Furnizorul va furniza Timken toate informaţiile şi documentaţia necesare conform legislaţiei locale pentru a permite Timken s ă îşi 
recupereze orice impozite pe vânzare, taxe pe valoare adăugată sau alte impozite pe cifra de afaceri similare.  
4.3 Furnizorul nu poate trimite facturi mai repede de data primirii la unitatea Timken a Produselor sau terminarea furnizării Serviciilor sau, 
în cazul vânzării în regim de consignaţie, sfârşitul perioadei de consignaţie indicat în Secţiunea 2.4. Toate facturile trebuie să includă 
numărul complet al comenzii de cumparare emise de Timken şi să aibă toate avizele de expediţie necesare sau cerute, precum şi  alte 
documente de expediere ataşate.  
4.4 Termenele de plată ale facturilor necontestate sunt cele stabilite în Contract, sau, dacă nu sunt stabilite, vor f i de ex act 45 de zile de la 
sfârşitul lunii în curs. Orice termen de plată sau termen de reducere se va calcula de la data primirii de către Timken a unei facturi exacte 
şi întocmite corespunzător (inclusiv toate documentele justif icative necesare).  
4.5 Pe lângă orice drept la compensaţie sau despăgubire prevăzut prin lege sau echitate, toate sumele datorate Furnizorului s e vor 
considera neafectate de datoria pe care Furnizorul şi persoanele afiliate acestuia o au faţă de Timken şi persoanele afiliate  acesteia, iar 
Timken va avea dreptul compensa sau de a recupera din orice sume datorate de Furnizor şi persoanele afiliate aces tuia companiei 
Timken şi persoanelor afiliate acesteia. 
 
5. Modificări  
5.1 Timken poate cere Furnizorului să modif ice specif icaţiile, planul, cantităţile şi programul de livrare a Produselor, desc rierea, 
specif icaţiile, volumul şi programarea Serviciilor, precum şi alte cerinţe prevăzute în Contract. Furnizorul va efectua de urgenţă astfel de 
modif icări. Furnizorul îşi va revendica, dacă este cazul, dreptul de ajustare echitabilă a preţului sau a programelor de livr are rezultate în 
urma acestor modif icări, într-un înscris trimis către Timken în termen de 5 zile lucrătoare după primirea instrucţiunilor Timken de a efectua 
modif icările, iar dacă nu va transmite înscrisul, se va considera că Furnizorul a renunţat la acest drept şi că Timken nu va f i responsabil 
pentru nicio astfel de revendicare. Timken va determina în mod echitabil orice ajustare a preţului sau a programelor de livra re rezultate în 
urma acestor modif icări. Pentru a oferi asistenţă companiei Timken în determinarea oricărei ajustări echitabile a  preţului sau a programelor 
de livrare, Furnizorul, la cererea companiei Timken, va furniza acesteia de urgenţă informaţii suplimentare, inclusiv documentaţia privind 
modif icările costurilor de producţie ale Furnizorului şi timpul de efectuare a acestor modif icări. Timken şi Furnizorul vor depune toate 
eforturile pentru a soluţiona orice dezacord privitor la ajustare, însă pe parcursul procesului de soluţionare şi după aceea,  Furnizorul va 
continua să îşi îndeplinească obligaţiile conform Contractului, inclusiv cele referitoare la producţia şi livrarea Produselor, prestarea 
Serviciilor şi efectuarea de urgenţă a modif icărilor solicitate.  
 
6. Proprietatea companiei Timken  
6.1 „Proprietatea Timken” include orice instrumente de prelucrare, măsurare, echipamente, modele, Material Timken sau altă proprietate 
pe care Timken o furnizează direct sau indirect sau o cumpără de la Furnizor, sau pentru care Timken despăgubeşte direct sau indirect 
Furnizorul. „Material Timken” înseamnă orice materii prime, componente, resurse sau alte materiale furnizate de Timken pentru a f i 
utilizate de Furnizor la producerea Produselor sau la prestarea Serviciilor, și include orice resturi rezultate din exploatar ea acestor 
materiale (dar exclude materialul care face obiectul unei vânzări efectiv facturate de Timken Furnizorului şi pentru care Furnizorul a plătit 
deja).  
6.2 « Proprietatea Timken » este şi va rămâne proprietatea companiei Timken, iar Furnizorul o va păstra in paza. Furnizorul renunţă la 
dreptul de retenţie sau alte drepturi pe care Furnizorul altfel le-ar putea avea referitor la orice element aflat în « Proprietatea Timken », 
pentru munca depusă la această proprietate sau utilizând această proprietate sau prin alte mijloace.  
6.3 În timp ce « Proprietatea Timken» se află în posesia sau controlul Furnizorului (inclusiv în timpul posesiei agenţilor şi 
subcontractanţilor Furnizorului), Furnizorul îşi asumă riscul pierderii, furtului, deteriorării şi distrugerii Proprietăţii c ompaniei Timken şi va f i 
responsabil pentru costurile de reparaţie sau înlocuire a Proprietăţii companiei Timken care a fost pierdută, furată, deteriorată sau distrusă. 
Furnizorul va încheia o asigurare cu o valoare suficientă pentru a acoperi astfel de riscuri. Fără a limita caracterul genera l al prevederilor 
mai sus menţionate, Furnizorul va înlocui, cumpărând de la Timken, la preţurile practicate la acel moment de Timken, orice Ma terial 
Timken pierdut sau deteriorat prin alterare, distrugere, execuţie defectuoasă din partea Furnizorului sau din orice alt motiv.  
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6.4 Furnizorul va folosi « Proprietatea  Timken » doar în scopul îndeplinirii obligaţiilor asumate prin Contract şi cu respectarea 
instrucţiunilor primite de la Timken şi de la producător. Furnizorul nu va vinde sau nu se va oferi să vândă unor terţi produsele realizate cu 
« Proprietatea Timken », exceptând cazul în care are consimţământul prealabil scris al Timken.  
6.5 Furnizorul va inspecta cu regularitate « Proprietatea Timken » şi o va păstra în stare bună de funcţionare şi întreţinere, fără să 
încaseze pentru aceasta costuri suplimentare de la Timken, şi va marca în mod vizibil «  Proprietatea Timken » pentru a putea f i 
recunoscută. Furnizorul (a) nu va amesteca « Proprietatea Timken » cu proprietatea Furnizorului sau a unui terţ, (b) nu va muta 
« Proprietatea Timken » de la unitatea Furnizorului la care proprietatea a fost livrată iniţial, nu va oferi sau furniza «  Proprietatea Timken » 
unor terţi, (c) nu va vinde, împrumuta, închiria, institui servituţi, depune ca garanţie, da în arendă, transfera sau dispune în alt mod de 
« Proprietatea Timken », (d) nu va pretinde sau permite oricărei persoane care revendică vreun interes prin Furnizor să revendice orice 
drept de retenţie (inclusiv dreptul de retenţie al mecanicilor sau furnizorilor) sau să revendice dreptul de proprietate asupra « Proprietăţii 
Timken », şi (e) nu va considera « Proprietatea Timken » sau nu va permite ca aceasta să f ie considerată proprietate accesorie.   
6.6 Timken nu oferă nicio garanţie sau declaraţie expresă sau tacită referitoare la conformitatea (în general sau pentru un anumit scop), 
starea, caracterul vandabil, proiectul sau funcţionarea oricărui element al « Proprietăţii Timken ». Compania Timken nu va f i responsabilă 
pentru nicio pierdere, deteriorare, vătămare sau cheltuială de orice fel sau natură provocată în mod direct sau indirect de «  Proprietatea 
Timken » sau în urma utilizării acesteia.  
6.7 La cererea companiei Timken, Furnizorul va preda sau livra acesteia, de urgenţă şi cu titlu gratuit, « Proprietatea Timken », iar dacă nu 
va face aceasta, Timken va putea să se prezinte la unitatea Furnizorului în urma unei notif icări rezonabile şi să intre în 
posesia « Proprietăţii Timken ».  
 
7. Calitate  
7.1 Furnizorul va promova continua îmbunătăţire a calităţii şi va respecta standardele de control al calităţii pentru procese le de producţie, 
ambalare şi expediere pentru Produse şi furnizarea Serviciilor, inclusiv procedurile cuprinse în Manualul furn izorului Timken (cu 
completările periodice), iar Furnizorul va verif ica periodic Manualul furnizorului pentru a consulta modif icările apărute. Manualul furnizorului 
face parte din Contract şi este disponibil în format electronic la adresa http://tsn.timken.com/TimkenSupplierQualityManual.pdf.  
7.2 Pe parcursul îndeplinirii obligaţiilor sale asumate prin prezentul înscris, Furnizorul nu poate, fără consimţământul scris al Timken, (a) 
să schimbe metoda sau locul producerii oricăror Produse sau furnizării oricăror Servicii, (b) să înlocuiască materiale din orice surse pentru 
Materialul Timken sau să modif ice proprietăţile f izico-chimice ale Materialului Timken, cu excepţia cazului în care acestea se realizează 
conform specif icaţiilor aplicabile ale companiei Timken, sau (c) să modif ice prin alte mijloace materialele, procesele sau subfurnizorii 
folosiţi pentru producerea oricăror Produse sau furnizarea oricăror Servicii. Orice modif icare solicitată trebuie să parcurgă  un proces în 
care să se stabilească dacă este acceptabilă, detaliat pe Reţeaua furnizorilor Timken (http://tsn.timken.com).  
7.3 Furnizorul nu va subcontracta obligaţiile asumate prin Contract. Orice contract de subcontractare va f i nul, în afara caz ului în care 
Timken şi-a dat consimţământul prealabil scris pentru încheierea acestuia. Oricum, Furnizorul va f i responsabil pentru îndeplinirea tuturor 
obligaţiilor subcontractate.  
7.4 Pe parcursul prestării Serviciilor la unitatea companiei Timken, Furnizorul va respecta regulile şi politicile Timken, inclusiv orice reguli 
sau politici referitoare la mediul înconjurător, sănătate şi siguranţă.  
 
8. Dreptul la inspecţie şi audit  
8.1 Furnizorul va permite accesul companiei Timken şi reprezentanţilor, consultanţilor şi clienţilor acesteia în unitatea Fur nizorului la date 
şi ore rezonabile pentru a inspecta unitatea, « Proprietatea Timken » şi registrele Furnizorului referitoare la acestea, şi pentru a inspecta şi 
a testa orice marfă, inventare, lucrări în execuţie, materiale, utilaje, echipamente, instrumente, dispozitive, mijloace de măsurare şi orice 
alte elemente şi procese legate de executarea Contractului de către Furnizor. Furnizorul îşi va oferi cooperarea pentru orice  astfel de 
inspecţie. Nicio astfel de inspecţie nu va f i considerată o acceptare de către Timken a oricăror lucrări în execuţie sau produse f inite.  
8.2 Furnizorul va permite accesul companiei Timken şi reprezentanţilor şi consultanţilor acesteia în unitatea Furnizorului la  date şi ore 
rezonabile pentru a audita şi verif ica toate evidenţele, registrele, declaraţiile contabile relevante, datele relevante referitoare la timp şi 
materiale, chitanţe şi alte date, politici şi proceduri legate de acestea, pentru (a) a evalua capacitatea permanentă a Furnizorului de a-şi 
îndeplini obligaţiile contractuale şi (b) a documenta orice imputări şi alte chestiuni conform Contractului. Furnizorul va menţine şi păstra 
toate aceste documente pe o perioadă de 3 ani de la plata f inală conform Contractului şi îşi va oferi cooperarea pentru orice  astfel de 
audituri sau verif icări.  
8.3 Astfel de inspecţii, audituri şi verif icări se vor desfăşura pe cheltuiala companiei Timken, în afara cazului în care Timken descoperă că 
materialul furnizat de Furnizor este necorespunzător, caz în care Furnizorul, pe lângă remedierea completă a lipsei de conformitate, va 
despăgubi Timken pentru costurile şi cheltuielile suportate în legătură cu acea verif icare şi cu următoarea.  
 
9. Produse şi Servicii necorespunzătoare  
9.1 Compania Timken poate, dar nu este obligată, să inspecteze Produsele după ce au sosit şi Serviciile după ce au fost prestate.  
9.2 Dacă Timken suspectează în limite rezonabile existenţa unei lipse de conformitate în urma inspecţiei Produselor înainte de acceptare, 
şi dacă Timken are nevoie urgentă de Produse pentru producţie, Furnizorul va trimite de urgenţă o echipă de inspecţie rapidă la unitatea 
unde sunt depozitate Produsele pentru a inspecta Produsele verif icând conformitatea sau va apela la serviciile unui terţ care  să efectueze 
această inspecţie pentru a verif ica lipsa de conformitate a Produselor, iar costurile acestor servicii vor f i suportate de Furnizor.  
9.3 Dacă Timken refuză, din orice motive rezonabile, orice Produse sau Servicii pe fondul lipsei de conformitate, Timken poate lua una 
dintre următoarele măsuri sau le poate combina: (a) poate reduce cantitatea produselor şi Serviciilor comandate prin Contract cu 
cantitatea de Produse şi Servicii necorespunzătoare şi poate cere Furnizorului să restituie sau să crediteze de urgenţă compania Timken 
pentru preţul de cumpărare aferent cantităţii reduse (sau, dacă Furnizorul nu face acest lucru, poate să debiteze Furnizorul cu aceeaşi 
sumă), (b) poate cere Furnizorului să repare, să înlocuiască sau să presteze din nou Produsele şi Serviciile neconforme, și  (c) poate 
accepta Produsele şi Serviciile neconforme şi cere Furnizorului să reducă de urgenţă preţul de cumpărare sau să crediteze sau  să 
restituie către Timken o sumă pe care aceasta o stabileşte în mod rezonabil ca f iind suma cu care valoarea Produselo r sau Serviciilor 
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neconforme a scăzut (sau, dacă Furnizorul nu va face acest lucru, poate să debiteze Furnizorul cu aceeaşi sumă). Furnizorul v a plăti sau 
va restitui de urgenţă companiei Timken toate costurile suportate prin inspectarea, trierea, testarea, retuşarea, înlocuirea, restituirea, 
depozitarea sau înlăturarea Produselor neconforme, sau prin alte mijloace asociate cu descoperirea lipsei de conformitate (f ie iniţiate de 
Timken prin eliberarea unui Raport de neconformitate a materialului 8D în Sistemul global de urmărire a calităţii al companiei Timken 
(Global Quality Tracking System, GQTS), f ie prin alte mijloace).  
9.4 Timken va păstra Produsele neconforme timp de 48 de ore (sau o perioadă mai scurtă dacă este posibil în limite rezonabile  în 
condiţiile date) din momentul trimiterii notif icării de refuzare a Produselor. Dacă Furnizorul nu informează compania Timken în scr is în 
legătură cu modul în care Furnizorul doreşte ca Timken să înlăture Produsele neconforme în acel interval, Timken poate înlătu ra 
Produsele neconforme în orice fel consideră potrivit, fără a f i responsabilă faţă de Furnizor, inclusiv poate face aranjamentele de transport 
ale Produselor neconforme înapoi la Furnizor, pe cheltuiala acestuia. Furnizorul îşi va asuma riscul de pierder e sau deteriorare a 
Produselor neconforme.  
9.5 Niciuna dintre următoarele acţiuni nu va constitui acceptarea de către Timken a Produselor sau Serviciilor neconforme, nu  va limita 
sau împiedica dreptul companiei Timken de a-şi exercita orice drepturi sau măsuri de reparare garantate prin Contract sau prin legea 
aplicabilă, şi nu va exonera Furnizorul de obligaţiile sale (inclusiv obligaţiile de garantare) asumate prin Contract: (a) ef ectuarea sau 
neefectuarea de către Timken a inspecţiei asupra Produselor sau Serviciilor, (b) faptul că Timken nu a refuzat Produsele şi Serviciile 
neconforme după primire, și (c) efectuarea plăţii pentru sau utilizarea de către Timken a Produselor sau Serviciilor.  
 
10. Garanţii  
10.1 Furnizorul declară şi garantează că Produsele şi componentele acestora (a) vor f i conforme cu cea mai actualizată versiune a 
planurilor furnizate şi aprobate de Timken, (b) vor respecta specif icaţiile şi cerinţele companiei Timken şi vor funcţiona conform acestora, 
(c) vor f i de producţie recentă şi de cea mai bună calitate, (d) nu vor avea defecte de proiectare, execuţie şi material, (e) vor avea o 
calitate vandabilă şi vor f i potrivite scopului pentru care au fost create, și (f) vor respecta toate legile, reglementările şi standardele 
aplicabile.  
10.2 Furnizorul declară şi garantează că Serviciile (a) vor f i conforme cu specif icaţiile şi cerinţele companiei Timken, (b) vor f i de cea mai 
bună calitate, și (c) vor f i prestate la cele mai ridicate standarde profesionale şi de bună execuţie şi în conf ormitate cu toate legile, 
reglementările şi standardele aplicabile.  
10.3 Furnizorul declară şi garantează, referitor la softw are-ul încorporat în Produse sau Servicii sau care reprezintă o parte din acestea, că 
nu va conţine niciun softw are conceput în mod intenţionat pentru a împiedica, întrerupe, incapacita, deteriora sau opri funcţionarea.  
10.4 În cazul nerespectării oricărei garanţii din cadrul Contractului, Furnizorul va trebui ca, de urgenţă şi pe cheltuiala p roprie, (a) să 
repare sau să remedieze defectul sau alt neajuns, să înlocuiască Produsele afectate, să presteze din nou Serviciile afectate sau, dacă 
Timken va alege aceasta, să restituie companiei Timken suma aferentă oricăror Produse şi Servicii afectate și (b) să despăgubească şi să 
ofere compensaţii prin alte mijloace companiei Timken pentru toate daunele directe, indirecte, speciale, suplimentare, punitive şi de 
consecinţă, inclusiv costuri de retragere a produsului de pe piaţă, costuri de închidere a liniei de producţie sau pierderea profitului şi 
venitului anticipat.  
10.5 Succesorii, cesionarii şi clienţii companiei Timken, precum şi utilizatorii Produselor sau Serviciilor vor beneficia şi vor putea pune în 
aplicare declaraţiile şi garanţiile Furnizorului şi toate măsurile de reparare asociate.  
 
11. Proprietatea intelectuală  
11.1 Furnizorul declară şi garantează că Produsele şi Serviciile, precum şi producţia, vânzarea, utilizarea şi furnizarea Produselor şi 
Serviciilor nu încalcă şi nu va încălca secrete comerciale, brevete, mărci înregistrate, drepturi de autor, proiecte, al te drepturi de 
proprietate intelectuală sau orice alt drept al unui terţ. Furnizorul declară şi garantează în plus că nu a primit nicio notif icare din partea unui 
terţ conform căreia oricare dintre Produse sau Servicii sau producţia, vânzarea, utilizarea s au furnizarea acestora oriunde în lume, 
contravine sau încalcă sau ar contraveni sau încălca secretele comerciale sau proprietatea intelectuală sau alte drepturi ale  altcuiva. 
Furnizorul este responsabil pentru plata oricăror onorarii, redevenţe şi altor taxe necesare păstrării drepturilor necesare pentru îndeplinirea 
acestor garanţii.  
11.2 În cazul în care un terţ interzice sau împiedică Timken să utilizeze orice Produse sau Servicii, atunci, în plus faţă de  celelalte obligaţii 
ale Furnizorului, acesta (a) va obţine orice licenţe necesare pentru a permite Timken să continue să utilizeze sau să primească Produsele 
sau Serviciile, sau (b) va înlocui sau modif ica Produsele sau Serviciile în funcţie de necesităţi pentru a permite Timken să continue să 
utilizeze sau să primească Produsele sau Serviciile.  
11.3 Nu există nicio parte a Contractului care are drept scop sau care poate f i interpretată drept o acordare sau cesionare a  vreunei licenţe 
sau a altui drept Furnizorului asupra oricăror secrete comerciale, a proprietăţii intelectuale sau a altor drepturi a le companiei Timken (sau 
ale oricărei persoane afiliate acesteia).  
11.4 Toate livrabilele şi lucrările cu drepturi de autor create pe parcursul executării Contractului constituie lucrări create în virtutea 
Contractului şi vor intra în proprietatea unică şi exclusivă a companiei Timken. În măsura în care astfel de lucrări nu se ca lif ică conform 
legislaţiei aplicabile ca f iind lucrări create în virtutea Contractului, Furnizorul cesionează şi este de acord să cesioneze companiei Timken 
prin prezenta toate drepturile şi titlurile de proprietate valabile la nivel mondial şi interesul asupra oricăror astfel de livrabile şi drepturi de 
proprietate intelectuală asupra unor astfel de lucrări cu drepturi de autor. Dacă nu este posibilă o astfel de cesionare conform legislaţiei 
aplicabile, Furnizorul acordă companiei Timken prin prezenta o licenţă valabilă la nivel mondial, irevocabilă, permanentă, lipsită de 
redevenţe, transferabilă, sublicenţiabilă pentru astfel de livrabile sau lucrări cu drepturi de autor. În plus, Furnizorul acordă companiei 
Timken o licenţă valabilă la nivel mondial, irevocabilă, permanentă, lipsită de redevenţe, transferabilă, sublicenţiabilă pen tru orice drepturi 
de proprietate intelectuală asupra livrabilelor ce au rezultat în afara obiectului Contractului, dar care sunt necesare companiei Timken 
pentru a-şi putea exercita drepturile asupra livrabilelor pe cât de rezonabil se poate prevedea în Contract.  
11.5 Toate îmbunătăţirile şi progresele legate de Produsele sau Serviciile rezultate în urma eforturilor companiei Timken sau ale 
companiei Timken şi Furnizorului conform sau în legătură cu executarea Contractului vor f i deţinute în mod exclusiv de Timken , iar 
Vânzătorul va coopera în limite rezonabile cu Timken la confirmarea acelui rezultat.  
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12. Despăgubire  
12.1 Furnizorul va despăgubi, proteja şi exonera compania Timken şi persoanele afiliate acesteia, precum şi directorii, membr ii consiliilor 
directoare, angajaţii, agenţii, reprezentanţii şi clienţii acestora împotriva tuturor revendicărilor, sentinţelor, decretelor, răspunderii, 
pagubelor, pierderilor, costurilor şi cheltuielilor (inclusiv onorariile efective ale avocaţilor şi consultanţilor) ce reies din sau au legătură cu 
(a) orice act sau omisiune a Furnizorului sau a angajaţilor, subcontractanţilor, agenţilor sau reprezentanţilor acestuia, (b) executarea 
oricărui serviciu sau lucrare de către Furnizor sau angajaţii, subcontractanţii, agenţii sau reprezentanţii acestuia, sau prin prezenţa 
acestora în unitatea Timken sau în unitatea destinată clienţilor Timken, (c) folosirea proprietăţii companiei Timken sau a pr oprietăţii 
clientului Timken, (d) orice încălcare de către Furnizor a declaraţiilor, garanţiilor sau obligaţiilor acestuia asumate prin prezentul Contract, 
(e) orice încălcare presupusă sau efectivă a secretelor comerciale, a proprietăţii intelectuale sau a altor drepturi ale unor  terţi, (f) 
echipamente, materiale, Produse sau Servicii furnizate de Furnizor, sau (g) orice informaţii despre produs, instrucţiuni de exploatare, 
informaţii privind siguranţa sau alte informaţii sau materiale legate de Produse, ce au fost create de Furnizor sau furnizate  de Furnizor 
companiei Timken sau cumpărătorilor sau utilizatorilor Produselor. Prevederile acestei Secţiuni se aplică, pe lângă altele, revendicărilor în 
cazul rănirii sau decesului persoanelor (inclusiv angajaţilor Furnizorului, companiei Timken sau terţilor) sau al pagubelor aduse oricărei 
proprietăţi (inclusiv proprietatea Furnizorului, a companiei Timken sau a terţilor), şi indiferent dacă revendicările se întemeiază pe 
răspundere delictuală, neglijenţă, contract, garanţie, răspundere strictă sau orice alt temei juridic.  
12.2 Furnizorul înţelege ca obligaţiile de despăgubire pentru revendicările legate de sau ridicate de orice persoană angajată direct sau 
indirect de Furnizor sau de subcontractanţii săi să nu f ie limitate de orice prevedere legislativă privind despăgubirea munci torilor, de orice 
prevedere legislativă privind indemnizaţiile pentru incapacitatea de muncă sau alte legi privind beneficiile angajatului, iar Furnizorul 
renunţă prin prezenta la exonerarea de răspundere conferită de aceste legi în măsura în care acestea ar interzice recuperarea  conform 
sau executarea completă a obligaţiilor de despăgubire ale Furnizorului.  
 
13. Asigurarea  
13.1 Furnizorul va încheia următoarea asigurare pe propria cheltuială, doar cu limitele indicate (în afara cazului în care Timken specif ică 
altceva în scris), pentru a acoperi toate operaţiunile Furnizorului: (a) asigurare pentru despăgubirea angajaţilor pentru toţi angajaţii săi şi ai 
subcontractanţilor săi, la întreaga valoare cerută prin lege; (b) asigurare generală de răspundere civilă principală ce include acoperirea 
pentru produse şi operaţiuni f inalizate până la o singură limită combinată în valoare de 1.000.000,00 USD pentru revendicări în cazul 
leziunilor corporale şi pagubelor aduse proprietăţii ce rezultă în urma unui singur eveniment; (c) asigurare comercială de răspundere auto 
principală până la o singură limită combinată în valoare de 1.000.000,00 USD pentru revendicări în cazul leziunilor corporale şi pagubelor 
aduse proprietăţii ce rezultă în urma unui singur accident; (d) asigurare de răspundere cu spectru larg sau în excedent până la o singură 
limită combinată în valoare de cel puţin 2.000.000,00 USD în limită totală în excedent faţă de acoperirea asigurării generale  de răspundere 
civilă principale şi a asigurării comerciale de răspundere auto principale indicate mai sus; (e) pentru  furnizorii de servicii de consultanţă şi 
inginerie - asigurare împotriva erorilor şi omisiunilor până la o singură limită combinată în valoare de 1.000.000,00 USD; și (f) orice a ltă 
asigurare cerută prin lege, solicitată în mod rezonabil de Timken sau care se obişnuieşte a f i constituită de către un furnizor aflat în situaţia 
Furnizorului. Conform cerinţelor acestei Secţiuni, asigurarea trebuie încheiată cu companii de asigurări cărora A.M. Best le -a acordat un 
rating de tip A sau mai bun. În poliţele de asigurare, compania Timken trebuie sa f ie numită asigurat secundar. La cererea Timken, 
Furnizorul va furniza certif icatele de asigurare emise de companiile de asigurări cu care Furnizorul a încheiat asigurările, demonstrând 
conformitatea cu aceste cerinţe, specif icând tipurile de acoperire, numerele de înregistrare ale poliţelor şi datele la care expiră, şi vor 
include o declaraţie conform căreia poliţele nu vor f i anulate sau modif icate fără ca Timken să f ie avizată cu cel puţin 30 de zile înainte. În 
plus, Furnizorul va prezenta companiei Timken dovezi satisfăcătoare în ce priveşte completa conformare a Furnizorului cu toate cond iţiile 
prevăzute de legea aplicabilă privind despăgubirea angajaţilor, inclusiv plata tuturor primelor pe măsură ce afectează anga jaţii 
Furnizorului, înainte de începerea lucrului conform prezentului Contract. Dacă Furnizorul nu constituie asigurarea cerută, Timken poate, la 
propria sa discreţie, să obţină asigurarea pentru Furnizor şi să îi ceară să plătească companiei Timken suma a ferentă costurilor. De 
asemenea, Furnizorul se va asigura că orice cesionar sau subcontractant aprobat va constitui asigurări în aceeaşi manieră ca cea 
solicitată Furnizorului. Furnizarea certif icatelor de asigurare şi achiziţionarea asigurării nu limiteaz ă sau exonerează Furnizorul de 
obligaţiile şi responsabilităţile sale asumate prin Contract.  
 
14. Confidenţialitatea  
14.1 „Informaţii confidenţiale” înseamnă informaţiile confidenţiale ale companiei Timken şi ale persoanelor afiliate acesteia  referitoare la 
Contractul, Produsele, Serviciile sau afacerile Timken şi ale persoanelor afiliate acesteia, pe care Furnizorul ajunge să le cunoască în 
urma dezvăluirilor făcute de compania Timken sau prin alte mijloace. Informaţiile confidenţiale includ date, proiec te, planuri, specif icaţii, 
know -how , secrete comerciale, dispoziţiile oricarei comenzi de cumparare şi alte informaţii confidenţiale tehnice sau referitoare la afaceri.  
14.2 Furnizorul (a) nu va dezvălui Informaţii confidenţiale niciunui terţ, cu excepţia acelor angajaţi ai săi care au nevoie să le cunoască 
pentru ca Furnizorul să îşi poată îndeplini obligaţiile conform Contractului şi care şi-au asumat obligaţii de confidenţialitate şi neutilizare a 
informaţiilor nu mai puţin protectoare decât cele obligatorii asumate de Furnizor prin Contract, (b) va proteja Informaţiile confidenţiale 
folosind aceeaşi diligenţă pe care o foloseşte pentru a proteja propriile informaţii confidenţiale de altă natu ră (dar nu mai puţină decât 
diligenţa folosită în limite rezonabile), (c) nu va folosi Informaţiile confidenţiale în alte scopuri decât pentru a-şi îndeplini obligaţiile asumate 
prin prezentul Contract, și (d) va înapoia sau va distruge şi va documenta distrugerea tuturor Informaţiilor confidenţiale la  cererea 
companiei Timken.  
14.3 În cazul subcontractării oricăror lucrări conform Contractului, Furnizorul va cere încheierea unui contract de confidenţ ialitate similar cu 
aceşti subcontractanţi, dar va rămâne responsabil pentru orice încălcare din partea acestora.  
 
15. Încetarea contractului de către compania Timken  
15.1 Timken poate rezilia, în întregime sau în parte, Contractul sau orice comandă emisa conform Contractului, fără a avea vr eo 
raspundere fata de  Furnizor, notif icându-l pe acesta în scris după oricare dintre evenimentele următoare: (a) Furnizorul refuză să 
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recunoască, încalcă sau ameninţă să încalce orice clauze contractuale, (b) Furnizorul vinde sau oferă spre vânzare o parte ma  terială din 
bunurile sale, (c) se produc modif icări în conducerea companiei Furnizorului, (d) Furnizorul devine obiectul procedurilor legislative sau 
supervizate de tribunal de intrare în faliment, executare silită, lichidare, desfiinţare, reorganizare sau alte proceduri similare, sau (e) toate 
sau o parte considerabilă a bunurilor Furnizorului fac obiectul sechestrului de către creditori sau al confiscării de către autorităţile 
guvernamentale. Furnizorul va despăgubi compania Timken pentru toate cheltuielile şi daunele suportate de aceasta în legătură  cu oricare 
dintre prevederile mai sus menţionate, indiferent dacă Contractul este reziliat sau nu, precum şi în legătură cu orice încetare a 
Contractului, inclusiv pentru toate onorariile avocaţilor.  
15.2 În eventualitatea unei încetări a Contractului în condiţiile prevederilor din Secţiunea 15.1, Furnizorul va permite companiei Timken, 
dacă aceasta alege să facă acest lucru, să intre în posesia sau să devină proprietara titlului de proprietate asupra sculelor , şabloanelor, 
matriţelor, dispozitivelor de măsurare, mulajelor, modelelor şi altor echipamente concepute sau dotate special pentru furnizarea 
Produselor sau Serviciilor. Dacă Timken îşi exercită această opţiune, Timken va plăti Furnizorului, în termen de 45 de zile de la livrarea 
unui asemenea echipament companiei Timken, cea mai mică dintre următoarele: (i) valoarea contabilă netă (adică costul efectiv minus 
amortizarea) sau (ii) valoarea de piaţă corectă de la acea dată a acestui echipament.  
 
16. Încetarea Contractului de către Furnizor  
16.1 Furnizorul nu va rezilia Contractul decât dacă Timken va încălca în mod grav Contractul, Furnizorul a notif icat în scris  compania 
Timken în legătură cu această încălcare, iar Timken nu a remediat această încălcare într -un interval de timp rezonabil (dar în niciun caz 
mai puţin de 60 de zile) de la primirea acestei notif icări scrise.  
 
17. Alte modalităţi de încetare a Contractului  
17.1 Timken poate rezilia, în întregime sau în parte, Contractul sau comandă emisa conform Contractului, în orice moment doreşte, prin 
notif icarea Furnizorului în scris. Dacă Timken reziliază Contractul conform prevederilor acestei Secţiuni, Timken va avea o s ingură 
obligaţie, şi anume să despăgubească Furnizorul pentru (a) Produsele şi Serviciile efectiv expediate sau prest ate şi acceptate de Timken 
până la data rezilierii, și pentru (b) cheltuielile efective suportate de Furnizor până la data rezilierii pentru produsele neterminate care sunt 
folosibile, în stare vandabilă şi produse în mod special pentru Timken şi care nu s unt produse standard ale Furnizorului. Timken va 
despăgubi Furnizorul pentru cheltuielile prevăzute la punctul (b) doar în măsura în care aceste cheltuieli sunt rezonabile şi  repartizabile 
corespunzător părţii reziliate a Contractului, şi după ce s -a scăzut mai întâi valoarea sau costul rezonabil (oricare dintre acestea este mai 
mare) al oricăror produse sau materiale folosite sau vândute de Furnizor cu consimţământul scris al companiei Timken. Obligaţ ia 
companiei Timken de a despăgubi Furnizorul conform prevederilor acestei Secţiuni nu va depăşi preţul de cumpărare referitor la ordinul 
(sau o parte din acesta) reziliat. Toate revendicările de despăgubire ale Furnizorului conform prevederilor acestei Secţiuni trebuie 
transmise în scris companiei Timken în termen de 30 de zile de la data rezilierii ordinului, împreună cu date justif icative suficiente pentru a 
permite Timken să realizeze un audit. Se va considera că Furnizorul renunţă la toate revendicările dacă nu va formula o revendicare în 
acest termen de 30 de zile. Furnizorul va furniza apoi de urgenţă orice informaţii suplimentare şi justif icative pe care le solicită Timken.  
17.2 Timken nu va f i răspunzător pentru, iar Furnizorul este de acord să nu îi pretindă, oricare dintre următoarele: (a) daune de 
consecinţă, accidentale, indirecte, speciale sau punitive; (b) costuri de retragere de pe piaţă, costuri de închidere a liniei de producţie, 
profituri sau câştiguri pierdute sau anticipate sau costuri de capital; (c) Produse f inite, lucrări în execuţie sau materiale pe care Furnizorul 
le fabrică sau achiziţionează cu sume ce depăşesc sumele autorizate de Timken în comandă sau în înscrisuri (dar excluzând can tităţile 
previzionate); (d) marfa sau materialele din stocul standard al Furnizorului sau care sunt pregătite pentru a f i introduse pe piaţă; (e) 
revendicări ale furnizorilor Furnizorului sau ale altor terţi pentru daune sau penalităţi, și (f) toate celelalte pierderi, daune, răspunderi, 
costuri şi cheltuieli care nu sunt stabilite în mod explicit în Secţiunea 17.1.  
17.3 Timken poate rezilia, în întregime sau în parte, Contractul sau orice comandă emisa în temeiul Contractului, notif icând în scris 
Furnizorul, dacă este afectat de întârzieri, anulări din partea clienţilor sau de alte evenimente în afara cont rolului rezonabil ale acestuia. O 
astfel de reziliere va f i lipsită de răspundere sau obligaţii pentru Timken, inclusiv de orice obligaţie de a despăgubi Furnizorul pentru orice 
materiale sau lucrări în execuţie.  
 
18. Respectarea legislaţiei  
18.1 În îndeplinirea obligaţiilor sale asumate prin prezentul Contract, Furnizorul va respecta toate legile, actele normative, reglementările şi 
ordonanţele aplicabile, inclusiv Legea privind practicile de corupţie în străinătate a S.U.A. şi Legea împotriva mitei din Regatul Unit. Toate 
clauzele contractuale aplicabile cerute prin orice lege, act normativ, reglementare sau ordonanţă aplicabilă sunt incluse în prezentul 
contract prin trimitere şi fac parte din acesta.  
18.2 La cererea Timken, Furnizorul va furniza de urgenţă informaţii referitoare la conţinutul periculos, toxic sau de altă natură al 
Produselor sau Serviciilor. Înainte şi odată cu expedierea Produselor, Furnizorul va furniza Timken şi tuturor transportatori  lor avertizări şi 
notif icări scrise suficiente (inclusiv etichete corespunzătoare pe Produse şi ambalaj) privind orice material periculos care intră în 
componenţa sau face parte din oricare dintre Produse, împreună cu toate instrucţiunile de manipulare specială, măsurile de si  guranţă şi 
măsurile preventive necesare conformării cu prevederile legale sau pentru a preveni leziuni corporale sau daune aduse proprietăţii.  
18.3 Fără a limita cele mai sus menţionate, Furnizorul se va asigura că toate livrările vor corespunde cerinţelor Regulamentu lui (CE) nr. 
1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice („Legislaţia REACH”). Furnizo rul se va 
asigura în special că substanţele conţinute în Produse, în cazul în care este necesar conform condiţiilor Legislaţiei REA CH, sunt 
înregistrate conform specif icaţiilor Legislaţiei REACH, şi că Timken va primi Fişele cu date de securitate (Safety Data Sheet s, SDS) 
relevante sau informaţiile necesare conform Articolului 32 al Legislaţiei REACH.  
18.4 În cazurile în care Timken sau legislaţia sau reglementările aplicabile cer acest lucru, Furnizorul va furniza Fişele tehnice de 
securitate (Material Safety Data Sheets, MSDS) pentru materialele utilizate la fabricarea Produselor sau furnizarea Serviciilor. Fişele 
tehnice de securitate pentru materiale trebuie trimise la responsabilul pe probleme de mediu înconjurător şi siguranţă al unităţii Timken 
căreia îi sunt livrate Produsele sau Serviciile.  
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19. Comerţ internaţional şi vamă  
19.1 Furnizorul va respecta toate legile şi reglementările aplicabile referitoare la controlul exportului.  
19.2 Timken deţine toate creanţele sau beneficiile transferabile asociate cu sau care rezultă din Produse, inclusiv creanţe c omerciale, 
creanţe din exporturi şi drepturi de a-i f i restituite taxe vamale, impozite şi taxe.  
19.3 Cu excepţia permisiunii prealabile scrise a Departamentului de comerţ global al Timken (Global Trade Department - „GTD”), 
Furnizorul (a) nu va cere, determina sau permite unui terţ să ceară autorităţilor vamale restituirea taxe lor vamale referitoare la Produse 
sau la orice componentă a acestora, şi (b) nu va indica, determina sau permite unui terţ să indice numele companiei Timken în  calitate de 
„importator titular” pe nicio declaraţie vamală.  
19.4 Furnizorul va furniza Timken, în timp util, informaţii, înregistrări şi documentaţii exacte referitoare la Produse, pe c are Timken le 
consideră necesare sau oportune pentru a îndeplini obligaţiile vamale şi comerciale. Acestea includ obligaţii referitoare la reglementări 
privind importurile, exporturile, programele de comerţ preferenţial şi alte obligaţii similare. Furnizorul consimte să respec te obligaţiile 
stabilite în (i) documentul Informaţii comerciale şi cerinţe vamale pentru Furnizori şi (ii) în Norma privind securitatea importatorilor în S.U.A. 
(10+2), ambele disponibile la adresa http://tsn.timken.com/supplier info.asp.  
19.5 În ceea ce privește produsele care trebuie să f ie importante în SUA, vânzătorul trebuie să respecte toate recomandările s au cerințele 
aplicabile ale Biroului vamal S.U.A. și ale inițiativei Parteneriatului Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor și Comerțului împotriva 
terorismului (C-TPAT).   În cazul în care vânzătorul nu are control asupra producerii sau transpor tului produselor destinate pentru livrare 
către compania Timken sau către clienții acesteia, vânzătorul va formula recomandări de securitate C-TPAT către furnizorii și 
transportatorii săi și va avea drept condiție obligatorie în relația cu acele entități implementarea acestor recomandări.  În ceea ce privește 
Produsele care sunt importate în locații Timken din afara SUA, vânzătorul va respecta recomandările sau cerințele pentru secu ritatea 
lanțului de aprovizionare pe baza programelor de securitate ale țărilor, la nivel individual (de ex. AEO, NEEC, Golden List, STP, etc.).  
19.6 Furnizorul va furniza Timken, nu mai târziu de momentul livrării, codurile sistemului tarifar armonizat şi numerele de c lasif icare pentru 
controlul exportului (Export Control Classif ication Numbers - „ECCNs”) aplicabile, conform indicaţiilor din Anexa I a Regulamentului UE nr. 
428/2009, dacă este cazul, pentru Produse şi componentele acestora şi Servicii, inclusiv pentru tehnologie.  
 
20. Codul de conduită al Furnizorului  
20.1 Furnizorul va respecta Codul de conduită al Furnizorului Timken (cu completările periodice) şi va verif ica periodic Codu l de conduită 
al Furnizorului pentru a consulta modif icările apărute. Codul de conduită al Furnizorului face parte din Contract şi este disponibil în format 
electronic la adresa http://w w w .timken.com/en-us/Know ledge/Suppliers/eDocs/Documents/Supplier%20Code%20of%20Conduct.pdf.  
20.2 În plus, Timken se bazează pe faptul că Furnizorul va adopta un cod de conduită etică de afaceri potriv it afacerii acestuia şi că se va 
conforma prevederilor din cod. Acest cod ar trebui să stipuleze că Furnizorul va respecta toate legile şi reglementările pert inente şi ar 
trebui să facă referire la politicile Furnizorului privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, standardele de muncă, protecţia mediului 
înconjurător şi a resurselor, siguranţa şi calitatea produselor şi măsurile anticorupţie.  
 
21. Vânzătorul va respecta, dacă este cazul, Secțiunea 1502 din Legea Dodd-Frank pentru reforma Wall Street și protecția consumatorului 
(„legea”) și orice regulament emis de Uniunea Europeană.  Aceste regulamente / Această lege se referă la divulgarea utilizări i cositorului, 
tantalului, tungstenului și aurului (sau alte „minereuri din conflicte” astfel cum sunt  definite în lege și în regulamentele sale de 
implementare, din când în când) („minereuri din conflicte”) din Republica Democratică Congo și țări învecinate sau alte țări care se află în 
conflicte, precum războaie civile („regiune de conflict”). Vânzătorul va institui procese și o politică în ceea ce privește lanțul de 
aprovizionare pentru a întreprinde (1) o investigație rezonabilă privind țara de origine a minereurilor din conflicte încorpo rate în produsele 
pe care le furnizează companiei Timken; (2) va lua măsuri de precauție privind lanțul său de aprovizionare, după caz, pentru a determina 
dacă minereurile din conflicte ce provin din regiunea de conflict f inanțează direct sau indirect conflictul din regiunea de c onflict, și (3) va 
efectua acțiuni de evaluare a riscului și de atenuare necesare pentru a implementa investigația privind țara de origine și procedurile privind 
măsurile de precauție.  Vânzătorul va furniza la timp companiei Timken, anual sau mai frecvent, dacă i se cere de către compania Timken, 
informații privind utilizarea minereurilor de conflict în orice produse furnizate de vânzător către Timken, în cadrul formula rului cerut în mod 
rezonabil de către Timken și va furniza astfel de documente și informații conexe adiționale conform cerințelor rezonabile ale companiei 
Timken. Vânzătorul va lua toate măsurile necesare pentru a respecta legea, regulamentele de implementare ale acesteia și regu lamentele 
UE cu modif icările lor ulterioare. 
 
22. Protecţia datelor  
22.1 În sensul prezentei Secţiuni 21, „Legile aplicabile privind protecţia datelor” înseamnă Directiva UE actuală privind protecţia datelor 
sau altă lege sau reglementare aplicabilă, iar „Date personale” are sensul indicat în Legile aplicabile privind protec ţia datelor.  
22.2 Furnizorul admite că pe parcursul furnizării de Produse sau Servicii i se va putea încredinţa păstrarea şi procesarea Date lor 
personale furnizate de Timken. Furnizorul va implementa măsuri de securitate corespunzătoare pentru a asigura păstrarea şi procesarea 
unor astfel de Date personale în conformitate cu Legile aplicabile privind protecţia datelor.  
 
23. Alte drepturi şi măsuri reparatorii  
23.1 Furnizorul ia la cunoştinţă că încălcarea Contractului de către Furnizor poate provoca companiei Timken daune ireparabile, pentru 
care s-ar putea să f ie dif icil să se estimeze despăgubiri băneşti sau pentru care se pot institui măsuri reparatorii inadecvate. Prin urmare, 
Furnizorul acceptă că Timken va f i îndreptăţită să îl dea în judecată pentru neîndeplinirea anumitor obligaţii sau să ceară măsuri punitive 
pentru orice încălcare sau ameninţare de încălcare a Contractului de către Furnizor fără să constituie sau să prezinte vreo c auţiune sau 
garanţie. Timken poate cere măsuri punitive temporare şi/sau permanente (sau alte măsuri în conformitate cu legea aplicabilă) unui 
tribunal sau altei autorităţi competente, iar aceste tribunale pot aplica legislaţia locală în procesul de stabilire a acordării măsurilor punitive.  
23.2 Drepturile şi măsurile reparatorii ale Timken stabilite în acest Contract se adaugă oricăror altor drepturi sau măsuri reparatorii legale 
sau echitabile disponibile companiei Timken.  
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24 Diverse  
24.1 Cuvintele „cum ar f i”, „includ” şi „care includ” trebuie interpretate ca şi cum ar f i fost urmate de precizarea „fără limitare”, în afara 
cazului în care textul care le însoţeşte sau contextul stipulează clar în mod diferit.  
24.2 Furnizorul nu îşi poate cesiona drepturile şi obligaţiile care îi revin prin Contract. Orice tentativă de cesiune va f i nulă, în afara cazului 
în care Timken şi-a dat consimţământul prealabil scris pentru această cesiune. Timken îşi poate cesiona drepturile dobândite prin Contract 
persoanelor sale afiliate şi îşi poate cesiona drepturile şi delega obligaţiile ce îi revin prin Contract unui terţ în legătură cu vânzarea 
integrală sau parţială a afacerii sale.  
24.3 Dacă oricare dintre clauzele Contractului este declarată neexecutorie, restul clauzelor vor rămâne în vigoare, iar clauza neexecutorie 
va f i înlocuită cu o clauză valabilă şi executorie şi care reuşeşte să exprime cel mai f idel intenţia clauzei neexecutorii.  
24.4 Orice clauze care, prin natura lor, depăşesc termenul de expirare sau desfiinţare a Contractului, vor continua să f ie aplicabile şi după 
expirarea sau desfiinţarea Contractului, inclusiv Secţiunile 6, 10, 11, 12, 13, 14 şi 19.  
24.5 Contractul este guvernat de lex situs şi interpretat în consecinţă, conform prevederilor de mai jos, fără a se face referire la regulile 
locale privind norma conflictuală. Ambele părţi consimt ca soluţionarea oricărui litigiu rezultat din Contract să f ie de competenţa instanţelor  
corespunzătoare lex situs; acest consimţământ va f i pentru competenţa exclusivă a acestor instanţe, cu excepţia cazului în ca re Furnizorul 
sau bunurile acestuia se află într-o jurisdicţie ce nu recunoaşte deciziile executorii emise de aceste instanţe, caz în care Timken poate 
alege să mute procesul în alte instanţe. Situs înseamnă ţara în care îşi are sediul unitatea Cumpărătorului c are face achiziţia conform 
Contractului. Convenţia Naţiunilor Unite asupra Contractelor de vânzare internaţională de mărfuri nu se va aplica prezentului  Contract.  
24.6 Fiecare dintre părţi renunţă prin prezenta, în măsura maximă permisă de orice lege aplicabilă, la orice drept ar putea avea la un 
proces cu juraţi cu privire la orice litigiu apărut în legătură cu Contractul.  
24.7 Contractul nu dă naştere unei relaţii de mandat, de parteneriat sau unei alte relaţii decât cea dintre părţi contractante independente. 
Furnizorul nu are autoritatea de a obliga sau constrânge compania Timken.  
24.8 Orice referire în prezentul Contract la consimţământul sau aprobarea companiei Timken constituie o referire la consimţămân tul sau 
aprobarea unui reprezentant al companiei Timken autorizat corespunzător pentru a-şi da un astfel de consimţământ sau aprobare.  
24.9 Timken poate furniza versiuni traduse ale clauzelor privind achiziţiile doar cu scop informativ. În cazul oricărei neînţelegeri privind 
sensul sau interpretarea oricăror prevederi ale Contractului, se va aplica versiunea originală în limba englez ă.  
24.10 Furnizorul nu va anunţa sau nu va face public faptul că a contractat furnizarea de Produse sau Servicii către Timken şi nu va utiliza 
mărcile înregistrate sau denumirile comerciale ale companiei Timken în materialele promoţionale sau publicitare sau în mărfurile 
Furnizorului, cu excepţia cazului în care a obţinut în prealabil consimţământul scris al companiei Timken.  
 


