
 

TERMENI SI CONDITII GENERALE - TRANSPORT MARITIM DE MARFA 

1. REGULI APLICABILE 

Termenii si Conditiile contractuale de mai jos se aplică tuturor contractelor de prestari servicii transport maritim de 

mărfuri și oricăror servicii asociate care urmează să fie încheiate între Schenker Logistics Romania SA și Client.  

Serviciile de transport furnizate de Schenker Logistics Romania SA, precum si relatiile comerciale se desfasoara in 

conformitate cu prevederile Conventiei Internationale referitoare la transportul maritim (Conventia de la Hamburg) si 

cele prevazute in legislatia interna, in vigoare la data incheierii contractului, precum si in conformitate cu conditiile 

USER (www.user.ro). 

2. PLASARE COMENZI ȘI REGIMUL BUNURILOR 

2.1. Clientul este obligat să transmită în scris Schenker Logistics Romania SA informații complete și corecte, inclusiv 
instructiuni privind condiţiile speciale de transport în cazul mărfurilor: periculoase (ADR), in regim de temperatură 
controlată, cu dimensiuni atipice, marfuri cu valori mari etc., informatii necesare ofertării și derulării transportului. Toate 
aceste condiții speciale sunt supuse acceptului în scris al Schenker Logistics Romania SA.  

2.2. Clientul răspunde în faţa terţilor, inclusiv în faţa instituţiilor statului, pentru conţinutul real al coletelor şi /sau paleţilor.  

2.3. Clientul nu are dreptul să emită comenzi de transport maritim sau alte servicii asociate pentru mărfuri prohibite: 
stupefiante, substanţe chimice interzise, muniţie, arme, bijuterii şi bani, în caz contrar, acesta fiind unicul răspunzător 
pentru orice prejudiciu suferit de Schenker Logistics Romania SA. Dacă totuși, Clientul plasează astfel de comenzi de 
transport, Schenker Logistics Romania SA își rezervă dreptul de a refuza preluarea acestora. 

2.4. Clientul este răspunzator de modul de ambalare şi etichetare al mărfii; ambalajul folosit trebuie să ţină cont de 
natura mărfii şi trebuie să asigure protejarea mărfii în timpul transportului / manipulării / depozitării, evitând deteriorările 
acesteia. Pentru transporturile în regim de grupaj trebuie să se ţină cont, în momentul ambalării, de faptul că partidele 
de marfă vor suferi manipulări multiple si ca ambalajul trebuie sa asigure protectia adecvată acestor manipulari pentru 
marfa transportata. Schenker Logistics Romania SA nu răspunde pentru marfa neambalată sau cu ambalaj defectuos 
sau insuficient etc. 

2.5. Containerul/containerele sigilate destinate transportului vor parasi tara de origine numai in urma primirii de catre 
Schenker Logistics Romania SA (sau corespondentul acestuia in portul de incarcare) a instructiunilor scrise pentru 
documentul de transport (Conosament si Cargo manifest). In baza acestor instructiuni, Schenker Logistics Romania 
SA va putea ordona incarcarea containerului/containerelor sigilate la bordul mijlocului de transport. Eventualele 
consecinte financiare, materiale sau de alta natura, datorate intarzierii in incarcarea marfurilor si intarzierii in plecarea 
acestora din tara de origine, ca urmare a transmiterii de catre Client, cu intarziere, a instructiunilor scrise pentru 
intocmirea documentelor de transport, vor fi suportate integral de catre Client, Schenker Logistics Romania SA 
neputand fi tinut raspunzator sub nicio forma. 

2.6. Schenker Logistics Romania SA își rezerva dreptul de a refuza prestarea oricăror servicii de transport aerian 
comandate de către Client prin Platforma Connect4Ocean, până la momentul încheierii unui contract de transport 
semnat de ambele Părți. 

 

3. SERVICII ADIȚIONALE 

3.1. Serviciile de vămuire și alte servicii suplimentare se vor taxa separat. 

 

4. RĂSPUNDEREA SCHENKER LOGISTICS ROMÂNIA S.A, GESTIONAREA RECLAMAȚIILOR ȘI 
ASIGURAREA MARFII 

4.1. Eventualele daunele produse prin avarierea sau pierderea totală sau parțială a bunurilor pot fi reclamate în ziua 
lucrãtoare care urmeazã zilei când mãrfurile au fost predate destinatarului (avarii aparente) si in termen 15 zile 
consecutive începând cu ziua urmãtoare celei în care mãrfurile au fost predate destinatarului (avarii neaparente), 
conform dispozițiilor Conventiei de la Hamburg. Depăşirea termenului de reclamatie atrage decăderea din acest drept. 
Reclamațiile vor fi transmise în scris la următoarea adresa de e-mail: ro.dl.buh.claims@dbschenker.com, sau la 
sediul social din Calea Rahovei nr. 196 C, sector 5, Bucuresti, în caz contrar, acestea nu vor fi luate in considerare. 

Timpii de livrare indicati în ofertă sunt estimativi (ETA/ETD) si se bazează pe informatiile primite de la companiile 
maritime și nu pot fi influențati de Schenker Logistics Romania SA. Toate datele și perioadele declarate în cursul 
procesării comenzii Clientului trebuie considerate ca fiind estimative și nu sunt obligatorii. Schenker Logistics Romania 
SA nu poate fi tinut răspunzător in cazul in care sunt depășite datele declarate și/sau perioadele aproximative de livrare. 
De asemenea, Schenker Logistics Romania SA va fi exonerat de răspundere pentru eventualele întârzieri aparute la 
porturile de origine, sau de destinație, precum si pentru întârzierile ocazionate de inchiderea/indeplinirea formalitatilor 
vamale. 

4.2. În cazul pierderii sau avarierii mărfurilor, ca urmare a culpei Schenker Logistics Romania SA, răspunderea maximă 

acceptată de Schenker Logistics Romania SA nu poate depăşi 835 DST/unitate de transport sau 2,5 DST/kg de 

greutate bruta a mărfurilor pierdute sau avariate. 

http://www.user.ro/
mailto:ro.dl.buh.claims@dbschenker.com


Pentru serviciile de transport rutier, comandate de Client,  condițiile de despagubire sunt cele prevazute de Convența  

CMR, respectiv 8.33 DST / kg greutate bruta lipsa/avariata sau maximum 2,5 USD / kg de greutate bruta lipsa/avariata, 

limita aplicabila strict transporturilor rutiere interne, iar in cazul întarzierii in eliberare, despagibirile datorate nu vor 

depasi c/valoarea transportului, in temeiul articolului 23.5 din Conventia CMR. 

Cu toate acestea, in cazul unei daune (daune parțiale/totale) valoarea despagubirii acesteia se va calcula ținandu-se 

cont de valoarea bunurilor avariate la data producerii evenimentului, de procentul de avariere al bunului avariat, stabilit 

prin compararea cu bunul neavariat, de costul reparației parților componenente, sau pieselor avariate, de costul de 

inlocuire sau recondiționare a acestora, din care se va scadea valoarea reziduala, alegandu-se valoarea cea mai mica 

dintre acestea, fara ca aceasta sa depasească limita de raspundere conform Conventiei de la Hamburg mentionațe 

mai sus. 

4.3. Schenker Logistics Romania SA, oricare ar fi calitatea sa (intermediar, mandatar, expeditor etc.) răspunde numai 

pentru daunele produse din greșelile proprii ce pot fi imputate atât lui, cât şi prepuşilor săi. Schenker Logistics Romania 

SA nu răspunde pentru daune-interese, beneficiul nerealizat, pierderi financiare directe / indirecte, speciale sau pentru 

orice pierdere de profit, contracte, venituri, clienți ai Clientului si pentru lipsa instrucțiunilor privind conditiile de transport. 

4.4 În cazul în care, pentru încărcare, sunt furnizate containere goale, în conformitate cu comanda de transport, acestea 
trebuie să fie inspectate vizual imediat dupa livrare, astfel incat acestea sa nu prezinte deteriorari, sau alte vicii 
aparente, mirosuri, contaminari, etc. Schenker Logistics Romania SA trebuie să fie informată imediat în scris/electronic 
cu privire la eventualele neconformitati. În cazul în care, nu se comunica o astfel de notificare, Schenker Logistics 
Romania SA nu este răspunzătoare pentru eventualele deteriorări ale mărfurilor, rezultate din defectele existente ale 
containerului. 

4.5. Prețul transportului nu include şi asigurarea suplimentară a mărfii (asigurare CARGO). Optând pentru încheierea 
acestei asigurări, Clientul va beneficia de o acoperire de tip “All Risks” – conform conditiei de asigurare “Institute Cargo 
Clauses (A) 01/01/2009 CL382” emisă de Institutul de Asigurari din Londra (IUA). Prima de asigurare are o valoare 
cuprinsă intre 0.15% - 0.4% din suma asigurată (valoare marfă + valoare transport + alte taxe), în funcție de tipul 
mărfurilor predate la transport, dar nu mai puțin de 25 Euro/certificat de asigurare. 

4.6. Optând pentru asigurarea CARGO, sunteți protejați și pentru riscurile care nu antrenează răspunderea Schenker 
Logistics Romania SA, de exemplu pierderea fizică si avariarea mărfurilor datorată calamităţilor naturale, fenomenelor 
atmosferice, evenimente produse din culpa terților,etc. 

4.7. În cazul în care, o astfel de asigurare nu este achiziționată, sau deși a fost solicitată, Clientul nu menționează sau 
refuză să menționeze informații cu privire la marfă, pe baza cărora se va stabili prima de asigurare, Clientul declară în 
mod expres că înțelege și acceptă faptul că despăgubirea acordată de Schenker Logistics Romania SA nu poate depași 
limitele indicate la art. 4.2 de mai sus. 

 

5. DREPTUL DE RETENȚIE 

5.1. Schenker Logistics Romania SA are un drept de retenţie asupra mărfurilor pe care le derulează până când i se 
plătesc integral de către Client, tarifele convenite sau alte sume datorate. 

 

6. CONDIȚIILE DE PLATĂ 

6.1. Plata facturii se face prin OP într-unul din conturile menționate in subsolul paginii. Termenul de plată este cel 

menționat în ofertă. Clientul este de drept in intarziere cu privire la plata facturii. In cazul in care factura nu este 

contestata in termen de doua zile de la recepționare, Clientul este decazut din acest drept. 

Nerespectarea termenului de plată se va penaliza cu 0,3% /zi din valoarea facturii. Toate spezele bancare se vor 

suporta de catre plătitor.  

6.2. Calculaţia preţului de transport depinde de corectitudinea și integralitatea datelor furnizate de Client. În cazul 

furnizarii de informații incorecte, incomplete precum si/sau modificării acestora, cum ar fi greutatea, volumul, adrese 

de incarcare/descarcare, etc, Schenker Logistics Romania SA îsi rezerva dreptul de a modifica în consecința prețul de 

transport oferit initial. Totodata, costurile neprevazute si/sau neanuntate, consecinta directa a nerespectarii conditiilor 

mentionate se vor taxa suplimentar. 

6.3 Taxele suplimentare precum taxele portuare și/sau taxe publice (de exemplu, taxa de drum) se bazează pe ratele 

disponibile la momentul plasarii comenzii. Acestea vor rămâne supuse confirmării până în ziua expedierii. 

În cazul în care, orice suprataxe suplimentare, costuri și/sau taxe publice sunt percepute de către compania de 

transport maritimă, sau orice altă terță parte până la momentul expedierii (data B/L), sau în timpul transportului, 

Schenker Logistics Romania va percepe aceste costuri Clientului. Cele de mai sus se aplică, de asemenea, oricăror 

suprataxe, costuri și/sau taxe publice percepute după executarea transportului de către compania maritimă sau de 

către alte părți terțe în legătură cu transportul. Suprataxele, costurile și/sau taxele publice includ, dar nu se limitează 

la: suprataxe pentru nivelul apei – adâncimea acesteia, stalii și contrastalii, orice costuri suportate pentru gazificarea 

sau degazificarea containerului, costurile de certificare fitosanitară (inspecții fitosanitare etc), costuri de depozitare, 

costurile care decurg din inspecțiile vamale, multi-opriri (opriri suplimentare, neplanificate), costurile de atribuire, taxe 

pentru comanda de livrare. 



 

7. FORTA MAJORĂ ȘI LEGEA APLICABILĂ 

7.1. Forţa majoră și cazul fortuit, așa cum sunt definite în art. 1351 din Codul Civil, comunicată şi acceptată în condiţiile 
legii, exonerează de răspundere partea care o invocă. Cazurile de forță majoră includ, fără a se limita la, următoarele: 
razboi (declarat sau nu), invazie, razboi civil, revolutie, insurectie, acte de terorism, sabotaj, piraterie, expropriere, 
rechiziționare, naționalizare, epidemii, dezastre naturale (cum ar fi, dar fără a se limita la, furtuni violente, ciclon, taifun, 
uragan, tornade, cutremur, activitate vulcanică, alunecări de teren, tsunami, inundații, fulgere, seceta, viscol) explozie, 
incendiu, grevă, conflicte de muncă). 

7.2. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract, care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabilă, 
sunt de competența instanţelor judecătoreşti de la sediul social al Schenker Logistics Romania SAului din București.  

7.3. Clientul declară că a luat cunoștința si a acceptat în mod expres clauzele referitoare la limitarea raspunderii, legea 
aplicabilă, competența instantelor judecătorești, precum și oricare altă clauză neuzuală din prezentele Termeni și 
Condiții Generale în conformitate cu art. 1203 Cod Civil. 

 

8. CONFORMITATE ȘI RESTRICȚII

8.1. În situația în care, serviciile, sau parte din serviciile efectuate de Schenker Logistics Romania SA, așa cum sunt
acestea definite în prezentul document devin/sunt interzise si/sau restrictionate în temeiul oricăror legi, sau 
reglementări, incluzand, dar fără a se limita la legislație SUA, dreptul Comunitătii Europene, sau legislație națională, 
uzanțe, reglementări referitoare la lupta împotriva terorismului și a embargourilor, Schenker Logistics Romania SA își 
rezerva dreptul de a suspenda si/sau inceta executarea serviciului, sau părti ale serviciului respectiv în orice moment, 
cu efect imediat, fără notificare prealabilă și fără a datora despăgubiri Clientului.
8.2. Clientul declară si garantează că accepta și se obligă să respecte Codul de Conduită DB pentru Partenerii de 
Afaceri, care poate fi accesat la urmatorul link: http://www.dbschenker.com/log-ro-ro/start/ (Secțiunea “About us” -> 
Compliance);
De asemenea, Clientul garantează că se va asigura că Reprezentanții/Angajații săi se vor conforma cu Codul de 

Conduită DB pentru Partenerii de Afaceri.

9. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. In vederea executarii serviciilor comandate Schenker Logistics Romania SA, prelucreaza datele personale ale

salariatilor/reprezentantilor dvs. legali. Informatii detaliate despre prelucrarea datelor personale le gasiti urmand linkul 

https://www.dbschenker.com/ro-ro/meta/politica-de-confidentialitate.

10. ALTE EXCLUDERI

10.1. Schenker Logistics Romania SA nu răspunde pentru efectele retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

(„Brexit”) și, prin urmare, nu va fi tinut răspunzător pentru oricare daune cauzate de întârzieri, ca urmare a acestei 

retrageri. Acestea includ, dar nu se limitează la: întârzieri în efectuarea operațiunilor vamale și/sau în perioada de 

tranzit.

Orice costuri suplimentare aparute ca urmare a Brexit (de exemplu, costuri de depozitare, taxe de staționare, taxe 

vamale, costuri portuare, costuri de personal) vor fi suportate de care Client. Schenker Logistics Romania SA va 

informa Clientul odată ce are informații fiabile despre aceste costuri suplimentare nu mai târziu însa de data începerii 

executării transportului.

Schenker Logistics Romania SA are dreptul de a rezilia acest contract printr-o notificare transmisă către Client dacă

retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană conduce la o schimbare fundamentală a circumstanțelor

contractuale. Modificările fundamentale includ, dar nu se limitează la (i) prestarea serviciilor asumate devine imposibilă

sau (ii) continuarea contractului va constitui o povară financiară substanțială și semnificativă.

11. DISPOZITII FINALE

Prezenta ofertă include servicii de transport maritim, în concordanță cu tarifele și/sau taxele The Great Ocean Line Pte. 

Ltd.. Furnizarea acestor servicii se va realiza strict în baza termenilor, condițiilor, excepțiilor, limitărilor și drepturilor 

stipulate  în mod expres în conosamentul emis de The Great Ocean Line Pte. Ltd.. Părțile declară și acceptă faptul că 
termenii, condițiile,  excepțiile, limitările și drepturile acestora se supun legislației din Singapore și că rezolvarea 
oricăror reclamații sau litigii împotriva The Great Ocean Line Pte. Ltd. este de competența instanțelor din Singapore.
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