TERMENI SI CONDITII DE TRANSPORT RUTIER AL MARFURILOR IN REGIM DE GRUPAJ
ANEXA 2 LA CONTRACTUL DE TRANSPORT MARFA
Pentru serviciile de transport internațional sau intern prestate de catre IBT (indiferent de calitatea sa de
intermediar de transport sau de transportator) sunt aplicabile prevederile Convenției privind contractul de
transport internațional rutier de mărfuri CMR, semnat la Geneva, Elveția, la 19 mai 1956, la care România a
aderat prin Decretul no.451/Noiembrie 1972, publicat în Buletinul Oficial, Partea I din data de 6 decembrie
1972, precum și a prevederilor Ordonanței Guvernului 27/2011 privind transporturile rutiere, cu toate
modificările (articolul 77, precum și cele următoare). Cu toate acestea, articolele 24 și 26 din Convenția de la
CMR nu se aplică.
IBT nu va avea nici o răspundere pentru orice pierdere de profit, pierderea vânzărilor, pierderea de afaceri,
pierderi ale fondului de comert sau a reputatiei sau reclamatii ale tertelor parti (în fiecare caz indiferent daca
pierderea este considerata directa sau indirecta), sau pentru orice pierderi indirecte sau de consecință ale
clientului.
Clientul va preda impreuna cu marfa, in mod obligatoriu, urmatoarele documente: avizul de expeditie a marfii
sau factura aferenta marfii. In situatia in care pe timpul transportului sunt efectuate verificari de catre
organele abilitate in acest sens si se constata ca lipsesc anumite documente care trebuiau sa insoteasca marfa
transportata sau ca acestea nu sunt corect intocmite, Clientul va suporta in totalitate orice consecinta
pagubitoare.
Clientul raspunde pentru conformitatea si identitatea declarata, intre marfurile mentionate in documentele de
expeditie si marfurile predate fizic catre IBT in vederea expeditiei.
Adresa de livrare trebuie sa fie completa si lipsita de ambiguitati trebuind sa contina informatiile: strada,
numar, localitate, judet.
IBT poate angaja, organiza sau incredinta transportul oricarei alte parti pentru a efectua toate sau numai o
parte din serviciile contractate de acesta.
Clientul isi da acordul ca IBT sa cantareasca in locatiile sale marfurile preluate de la Client, iar orice discrepanta
privind greutatea fizica constatata la cantarire de catre IBT urmeaza sa fie facturata Clientului in mod
corespunzator.
În cazul de pierdere partiala sau deteriorare a marfii livrata la destinatar ce nu putea fi descoperită la livarea
marfii, Clientul va trimite reclamatia in acest sens intr-un termen de decadere de 48 de ore de la livrarea
marfurilor.
In cazul in care pierderea partiala sau deteriorarea marfii livrate la destintatar este descoperită la livrarea
marfii, destinatarul impreuna cu transportatorul vor inscrie rezerve pe documentul de transport CMR si vor
intocmi un proces-verbal de constatare a pierderii/deteriorarii.
Reclamatia va fi insotita de comanda de transport, copie de pe documentul de transport tip CMR, copia avizului
de insotire a marfii, dovada valorii bunurilor transportate la pretul initial de achizitie, alte acte doveditoare
privind evenimentul care face obiectul reclamatiei.
IBT nu va lua in considerare reclamatiile in cazul in care acestea au fost trimise cu nerespectarea prevederilor
anterioare.
Clientul garanteaza faptul ca toate detaliile transporturilor sunt complete si exacte. Clientul are obligatia de a
asigura mijloacele tehnice necesare si personal calificat pentru incarcarea marfurilor in mijloacele de transport.
Clientul are obligatia incarcarii marfurilor in mijloacele de transport la punctul de incarcare. Clientul are
obligatia de a asigura mijloacele tehnice necesare si personal calificat pentru descarcarea paletilor la locul de
destinatie.
Clientul va avea grija sa eticheteze, sa ambaleze, sa sigileze si sa protejeze corespunzator marfurile ce urmeaza
a fi livrate pentru a asigura securitatea ambalarii si a continutului astfel incat sa reziste repetatelor manipulari
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si operatiunilor de transport. Neindeplinirea acestui fapt va determina exonerarea IBT de raspunderea in
privinta daunelor. Clientul raspunde pentru deteriorarea totala sau partiala a celorlalte marfuri din incarcatura
totala in cazul in care nu si-a indeplinit in mod corespunzator obligatia de ambalare si securizare a marfurilor.
Despãgubirea pentru pierderea totalã, parţialã sau avarie a mãrfii va fi calculatã la pretul net de achizitie a
mãrfii, in limitele prevazute de Conventia CMR precum si a OG 27/2011 privind transporturile rutiere articolul
77, precum și cele următoare).
Comenzile de transport vor fi transmise de catre client de L-V, pana in ora 2 PM, cu cel putin 24 de ore inainte
de data incarcarii.
IBT nu lucreaza sambata, duminica si in zilele declarate sarbatori legale.
Transporturile vor fi efectuate de catre IBT numai catre destinatari persoane juridice.
În cazul în care destinatarul refuză bunurile sau, în cazul absenței sale, indiferent de motiv, Clientul este obligat
să suporte cheltuielile inițiale și cele suplimentare, care sunt realizate sau angajate de IBT.
Timpul liber la incarcare/descarcare este de 30 minute. Vehiculul poate parasi locul de incarcare/descarcare
daca aceast interval nu este respectat.
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