
                                                                                                                               

 

CONDIȚII GENERALE DE TRANSPORT ȘI SERVICII CE STAU LA BAZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚ II ACAGO LOGISTICS  APLICABILE 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2022 

 

Articolul 1 - Preambul 

1.1.  Prezentele Condiții Generale reglementează raporturile juridice dintre ACAGO LOGISTICS SRL, cu sediul social în Pașcani, 

str. Grădiniței nr. 1, cod poștal 705200, jud. Iași, CUI RO 23405399, număr de înregistrare în registrul Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Iași J 22/676/2008, în calitate de Casă de expediții/Prestator și clienții săi,  respectiv subcontractanți persoane juridice. 

Condițiile Generale se aplică numai în măsura în care nu au fost încheiate contracte de servicii de transport rutier. Termenii și 

Condițiile Generale ale Clientului care sunt contradictorii cu prezentele Condiții Generale, vor fi aplicabile doar dacă ACAGO 

LOGISTICS SRL le-a confirmat în scris. 

1.2. Prezentele condiții generale de transport și servicii ce stau la baza activității societăților de expediții constituie norme 

standard care se aplică la executarea transporturilor și serviciilor accesorii de către societățile de expediții. Acestea cuprind prevederi 

valabile pentru toate modurile de transport și servicii accesorii (rutier, aerian, feroviar, maritim, naval, multimodal, servicii logistice, 

vamale etc). 

1.3.  Prevederile contractului de expediție sau comanda urmată de executare se consideră completate cu prevederile prezentelor 

condiții generale, care fac parte integrantă din acestea. Părțile sunt libere să convină expres în contractele încheiate și alte clauze 

decât cele prevăzute în prezentele condiții generale. 

1.4. ACAGO LOGISTICS SRL își rezervă dreptul de a modifica prezentele Condiții Generale de Transport Rutier de Marfă în orice 

moment, modificările fiind publicate la adresa www.acago.ro. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare la 

momentul la care s-a confirmat comanda realizată de către client. 

1.5. În cazul unor interpretări contradictorii, condițiile speciale ale contractului prevalează asupra Condițiilor Generale, iar 

Condițiile Generale prevalează asupra Comenzii Clientului. 

 

Articolul 2 – Definiții 

2.1.  „Societate de expediții/Prestator” înseamnă compania care încheie cu un client un contract de transport și/sau servicii 

accesorii. 

2.2.  „Servicii/operațiuni accesorii” înseamnă comisionariat vamal, depozitare, manipulare, ambalare, distribuţie a mărfurilor, 

încheierea unor polițe de asigurare Cargo „all risks” în numele și la solicitarea clientului, colectarea unor documente referitoare la 

marfă și/sau altele asemenea.  

2.3. „Client” poate fi expeditorul, destinatarul sau proprietarul mărfurilor și înseamnă orice persoană fizică sau juridică care 

încheie cu societatea de expediții un contract de transport și/sau servicii accesorii acestuia și care face dovada că poate dispune în 

privința transporturilor mărfurilor. 

2.4. „Expeditor” înseamnă persoana care predă mărfurile societății de expediții pentru efectuarea transportului și/sau serviciilor 

accesorii acestuia.  

2.5. „Destinatar” înseamnă persoana îndreptățită să primească bunurile de la societatea de expediții și/sau agentul acesteia.  

2.6. „Transportator = cărăuș” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, parte într-un contract de transport, care realizează 

transportul mărfurilor cu mijloace de transport proprii sau asupra cărora are drept de utilizare.  

2.7.  „Mărfuri” înseamnă orice bunuri corporale mobile remise societății de expediții pentru a fi transportate. 

2.8.        „Forța majoră” înseamnă imprejurarea imprevizibila si insurmontabila (inclusiv dar fara a se limita la razboi, cutremur, 

inundatii, greve, lipsa fortei de munca etc.) care face imposibila executarea obligatiilor contractuale asumate de catre oricare parte si 

care exonereaza de raspundere partea care invoca forta major 

 

Articolul 3 – Contractul de expediție 

3.1. Obiectul Contractului de expediție constă în organizarea de către Societate de expediții/Prestator, pentru și la solicitarea 

Clientului, de servicii de transport rutier, național și internațional de mărfuri în funcție de solicitările Clientului, de la punctul de 

expediție la cel de recepție, așa cum sunt ele menționate în fiecare Comandă de Transport. 

3.2. Societatea de expediții care ia asupra sa obligația executării transportului, cu mijloace proprii sau ale altuia, în tot sau în 

parte, are drepturile și obligațiile transportatorului. 

3.3. Comanda de transport confirmată de Prestator se consideră contract încheiat, așa cum este prevăzut la pct. 3.1. 



                                                                                                                               

 

3.4.  ACAGO LOGISTICS SRL poate pune la dispoziția clienților săi contracte-cadru de transport rutier de mărfuri. 

3.5. Contractul de expediții se completează cu Condițiile generale, așa cum este prevăzut la pct. 1.3. 

 

Articolul 4 – Comunicarea ACAGO LOGISTICS cu clientul 

4.1. ACAGO LOGISTICS poate comunica cu clientul sau cu persoana desemnată pentru comunicare de către client, într-o formă 

verbală sau scrisă, utilizând toate mijloacele de comunicare care sunt la dispoziția sa. În cazul în care clientul nu comunică societății 

de expediții orice schimbare de adresă sau alte informații referitoare la sine, se va considera că ACAGO LOGISTICS și-a comunicat 

mesajul către client în mod corect, dacă l-a transmis folosind adresa sau alte informații care i-au fost disponibile în acel moment. 

4.2. Clientul va notifica imediat ACAGO LOGISTICS despre orice modificare a informațiilor care sunt relevante pentru 

executarea corectă a expedierii de mărfuri. În caz contrar, clientul va suporta toate consecințele unei astfel de omisiuni.  

4.3.   ACAGO LOGISTICS își rezervă dreptul de a utiliza tehnologia modernă în executarea activităților sale, inclusiv transmiterea 

facturilor și a documentelor de transport numai prin mijloace electronice. 

 

Articolul 5 – Obligațiile societății de expediții/prestatorului 

5.1.  Societatea de expediții va depune diligențele necesare pentru organizarea și/sau executarea transportului și efectuarea 

serviciilor accesorii, potrivit instrucțiunilor clientului, astfel cum au fost convenite, precum și pentru protejarea intereselor clientului pe 

tot parcursul prestării activităților. 

5.2. Societatea de expediții are dreptul să aleagă în mod liber subcontractantii, precum și modurile de transport și mijloacele 

folosite. Persoanele intermediare sau subcontractanții la care recurge societatea de expediții pentru executarea obligațiilor sale sunt 

considerate acceptate de client, dacă acesta nu a exprimat vreo opoziție înaintea începerii executării transportului. 

5.3 Să transmită Clientului în scris acceptul sau refuzul pentru efectuarea comenzii de transport, precum și tariful (prețul) de 

transport, în cel mult 24 de ore de la lansarea acesteia, sau, după caz, în termenul solicitat de Client. 

5.4. În cazul acceptării comenzii, să asigure Clientului mijloace de transport în starea și cu dotările prevăzute în Comandă. 

5.5.  Să organizeze transportul conform comenzilor transmise în scris de către Client. Să asigure mijlocul de transport adecvat, a 

cărui capacitate este suficientă și în stare corespunzătoare, la data și ora fixată, conform Comenzilor ferme ale Clientului și în 

condițiile stabilite de comun acord. 

5.6. Să asigure la bordul mijloacelor de transport toate documentele, avizele, autorizațiile specifice, care cad în sarcina sa, 

necesare bunei desfășurări a activității de transport pe drumurile publice. 

5.7. Să furnizeze, la cerere sau ori de câte ori consideră necesar, informații despre modul de desfășurare a transporturilor 

comandate. 

5.8. Să transmită Clientului facturile aferente transportului efectuat. 

 

Articolul 6 – Obligațiile clientului 

6.1. Să transmită comenzi ferme de transport, prin e-mail, ce vor cuprinde locul și data încărcării, locul și data descărcării, tipul 

autovehiculului solicitat, cantitatea și tipul produselor transportate, precum și toate informațiile necesare derulării transportului în 

condiții optime. Comanda va cuprinde instrucțiunii precise, Clientul răspunzând pentru toate cheltuielile și daunele pricinuite 

Prestatorului din cauza inexactității sau insuficienței acestora. 

6.2. Clientul este responsabil pentru modul de întocmire, corectitudinea și legalitatea documentelor pe care la pune la dispoziția 

societății de expediții, cum ar fi, dar fără a se limita la facturile comerciale, listele specificative etc. 

6.3.  Clientul este obligat să transmită în scris societății de expediții instrucțiuni precise dacă solicită condiții speciale de transport 

al mărfii. Instrucțiunile sunt supuse acceptului societății de expediții. Totuși, acestea se consideră acceptate dacă, după primirea 

acestora de către societatea de expediții, s-a trecut la executare. Sarcina probei privind instrucțiunile speciale date societății de 

expediții incumbă clientului. 

6.4. Clientul va fi răspunzător faţă de societatea de expediţii și o va despăgubi pentru toate costurile, cheltuielile şi taxele oficiale 

aferente tuturor daunelor, ca urmare a informaţiilor sau instrucţiunilor incorecte, incomplete sau furnizate cu întârziere de către client, 

sau a predării de către client sau de orice persoană care acţionează în numele său, către societatea de expediţii sau către orice altă 

persoană faţă de care societatea de expediţii poate fi răspunzătoare, a unor mărfuri care au cauzat decesul sau vătămarea corporală 

a oricărei persoane, deteriorarea proprietăţii şi a mediului sau orice altă pierdere. 



                                                                                                                               

 

6.5. Să pună la dispoziția Prestatorului mărfurile ce urmează a fi transportate, acestea fiind ambalate, marcate, etichetate, după 

caz, astfel încât să reziste operațiunilor de transport și să poată poată fi livrate destinatarului conform Comenzii. 

6.6. În caz de refuz al mărfii de către destinatar sau în caz de absență a acestuia, indiferent de motiv, clientul este obligat să 

suporte prețul transportului, al serviciilor accesorii, precum și al cheltuielilor suplimentare, efectuate sau angajate de societatea de 

expediții până la finalizarea transportului. 

6.7. În cazul în care societatea de expediții angajează în contul clientului operațiuni vamale, clientul este cel care garantează 

comisionarului vamal plata datoriei vamale și/sau amenzilor ce s-ar datora, determinate de furnizarea unor instrucțiuni sau 

documente eronate. 

6.8. În eventualitatea în care societatea de expediţii, în cazul unor circumstanţe neprevăzute, acţionează în interesul clientului, 

costurile şi taxele suplimentare vor fi suportate de client. 

6.9. Dacă clientul anulează comanda sau se retrage din contract înainte de începerea executării transportului, iar societatea de 

expediții a angajat deja cheltuieli pentru organizare (ex.închiriere macara, dislocare camioane etc), acesta trebuie să despăgubeasca 

societatea de expediții pentru cheltuielile suportate. 

6.10. Să achite până la scadență facturile emise de Prestator pentru serviciile de transport organizate de acesta pentru Client. 

 

Articolul 7 – Obligațiile subcontractantului 

7.1. Subcontractanții societăților de expediții sunt, de regulă, operatorii de transport (rutier, aerian, feroviar, maritim, fluvial), în 

sensul definiției de la pct. 2.6. 

7.2. Subcontractanții au obligația deținerii licențelor, autorizațiilor valabile stabilite prin lege pentru modul de transport respectiv 

și să le prezinte societății de expediții la solicitarea acesteia. 

7.3 Subcontractanții trebuie să posede polițe de asigurare de răspundere a operatorului de transport. 

7.4 Subcontractanții se obligă să transmită dovada descărcării mărfii la locul specificat în Comanda de transport prin orice mod 

electronic stabilit de părți (e-mail, whatsapp). 

7.5. Subcontractanții se obligă să transmită documentele de transport, în original, cu toate specificațiile legale, în termen de 

maximum 10 zile de la momentul efectuării transportului, în caz contrar aceștia vor fi obligați la plata de daune interese în valoarea 

de 100 Euro pe zi de întârziere. 

 

Articolul 8 – Condiții de plată 

8.1.  Tarifele (prețurile) și condițiile de plată sunt cele negociate de părți și consemnate în Comenzile confirmate de către 

Prestator. 

8.2. Clientul este obligat să achite facturile întocmite de Prestator, reprezentând contravaloarea serviciului de transport prestat.  

8.3. Termenul de plată curge de la data descărcării mărfii în locația specificată în Comandă de către Client. 

8.4. La cererea Clientului, documentele care atestă efectuarea cursei, în original, cu toate elementele prevăzute de lege, vor fi 

trimise către Client în termen de maximum 15 zile de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de data scadenței facturii. 

8.5. Facturile se consideră acceptate la plată dacă Prestatorul nu primește nicio obiecție în termen de 3 zile de la primirea facturii 

de către Client. 

8.6. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației de plată asumate prin prezentul contract, Clientul va 

plăti penalități de 1 % pentru fiecare zi de întarziere, calculate la valoarea obligației neexecutate sau executate cu întârziere sau 

necorespunzător. Cuantumul penalităților de întârziere pot depăși valoarea obligației asupra căreia sunt aplicate. 

8.7. În cazul în care Clientul nu respectă datele de încărcare/descărcare sau renunță la comandă după confirmare, va fi penalizat 

cu suma de 100 EUR/zi întârziere începută, respectiv 250 EUR pentru anularea comenzii. Prin renunțare la comandă se înțelege și o 

întârziere la încărcare mai mare de 2 zile. 

 

Articolul 9 – Limitele răspunderii societății de expediții 

9.1. Se obligă să organizeze transportul mărfurilor în baza Convenției CMR și răspunde în fața Clientului într-o limită de 50.000 

EUR pentru transporturile rutiere externe și 30.000 EUR pentru transporturile rutiere interne. În caz de pierdere totală sau parțială sau 

avariere, cererile de despăgubire vor fi instrumentate și soluționate de societățile de asigurare competente, iar Clientul se obligă să 

pună la dispoziție în cel mai scurt timp toate documentele solicitate de acestea. 



                                                                                                                               

 

9.2. Societatea de expediții/Prestatorul nu va răspunde față de Client sau față de orice terță parte pentru niciun prejudiciu 

special, pecuniar sau indirect suferit de aceștia din urmă (inclusiv, fără limitare, pierderi de profit, de folosință, de economii anticipate, 

de fond comercial sau de oportunități) care decurg din orice încălcare de către Client a obligațiilor sale și/sau din neglijența acesteia 

în îndeplinirea obligațiilor sale sau din neîndeplinirea oricăreia dintre acestea. 

9.3. În cazul încălcării dispozițiilor Art. 6, Prestatorul este exonerat de orice răspundere rezultată din pierderea, furtul sau 

confiscarea/sechestrarea mărfurilor, întârziere în transport sau orice alte daune aferente. 

9.4.  Societatea de expediţii nu este răspunzătoare pentru acţiunile sau omisiunile terţilor, cum ar fi, fără a se limita însă la 

transportatori, operatori de depozitare, docheri, comisionari vamali şi orice alţi subcontractanți, decât în situaţia când societatea de 

expediții nu şi-a dus la îndeplinire obligaţia de diligenţă în selectarea, instruirea sau supervizarea respectivilor terţi. În acest ultim caz, 

răspunderea societății de expediții nu poate depăși limitele răspunderii terților. 

9.5. Dacă un termen de executare a transportului nu a fost cerut expres de client și acceptat de societatea de expediții, aceasta 

nu garantează o dată determinată de sosire la destinație și nu datorează nicio despăgubire pentru întârzierea transportului. 

 

Articolul 10 – Forța majoră 

10.1.  Părțile contractante nu vor fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod necorespunzător, total sau parțial, a 

oricăreia dintre obligațiile care îi incumbă, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil la 

data încheierii contractului și ale cărui consecințe sunt de neînlăturat de partea care îl invocă. 

10.2      Partea care invocă forța majoră este obligată să aducă la cunoștința celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea 

acestuia și să ia toate măsurile care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.  

10.3.    Cazurile de forță majoră exonerează societatea de expediții, pe durata lor, de obligațiile ce sunt afectate de aceste 

circumstanțe. În aceste cazuri, societatea de expediții sau clientul au dreptul de a rezilia contractul, chiar dacă acesta a fost parțial 

realizat. Dacă societatea de expediții sau clientul solicită rezilierea contractului, societatea de expediții este îndreptățită la plata 

tuturor costurilor suportate de aceasta pentru executarea contractului până la data rezilierii acestuia.  

10.4.       Partea care a invocat forța majoră trebuie să facă dovada acesteia în termen de maximum 5 zile de la data încheierii 

acesteia. 

 

Articolul 10 – Reclamații 

10.1. Reclamațiile izvorând din contractul de expediție se depun în formă scrisă, având anexate documente care să ateste 

conținutul reclamației (documente doveditoare). 

10.2. Dacă reclamația este generatoare a unui litigiu, părțile vor încerca o soluționare amiabilă. 

10.3. În lipsa unor prevederi contrare convenite, litigiile dintre client și societatea de expediții sau dintre aceasta și părțile 

îndreptățite legal, rămase nesoluționate pe cale amiabilă, sunt de competența organelor judecatorești de la sediul societății de 

expediții.  

10.4. Raporturile juridice dintre societățile de expediții și clienți, generate din aplicarea acestor condiții generale, sunt 

reglementate de dreptul român. 

 

Administrator, 

Vasile Sandu 
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