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CONTRACT DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI UPS
Versiunea UTA 10072022  

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTOARELE CONDIȚII GENERALE. PRIN SELECTAREA 
CASETEI DE VALIDARE A ACCEPTĂRII SAU A UNUI ALT INDICATOR AL ACCEPTĂRII, SUNTEȚI 
DE ACORD SĂ VĂ CONFORMAȚI CONDIȚIILOR GENERALE ALE ACESTUI CONTRACT ȘI, DE 
ASEMENEA, CU FAPTUL CĂ AȚI ÎNCHEIAT UN CONTRACT LEGAL OPOZABIL CU UPS MARKET 
DRIVER, INC. („UPS”). 

Permisiunea pe care UPS v-o oferă pentru a utiliza Tehnologia UPS este valabilă atât timp cât vă îndepliniți 
responsabilitățile din: (1) aceste Condiții generale 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/ro_RO/GTC.pdf>; (2) Drepturile utilizatorului final, disponibile 
pe <https://www.ups.com/assets/resources/media/ro_RO/EUR.pdf>; și (3) Politicile privind informațiile și 
utilizarea generală, disponibile pe <https://www.ups.com/assets/resources/media/ro_RO/IGUP.pdf>, împreună 
cu documentația la care se face referire în oricare dintre cele trei părți menționate anterior („Contractul”).  

Prin prezenta confirmați că ați citit și ați înțeles în totalitate TOATE PĂRȚILE acestui Contract – Condițiile 
generale, Drepturile utilizatorului final și Politicile privind informațiile și utilizarea generală, inclusiv 
documentația la care se face referire în acestea. 

În scopul acestui Contract: 

„Client” înseamnă persoana pentru care lucrați, care nu este însă furnizoare de servicii, (1) și care este 
titularul Contului UPS pe care îl folosiți pentru a înregistra prima Tehnologie UPS pe care o accesați, 
dacă este necesar un Cont UPS pentru înregistrare, (2) și care deține primul Cont UPS pe care îl folosiți 
cu Tehnologia UPS pe care o accesați, dacă nu este necesar un Cont UPS pentru a vă înregistra, dar 
este necesar pentru a o folosi, sau (3) când prima Tehnologie UPS pe care o accesați nu necesită un 
Cont UPS pentru a o înregistra sau utiliza.  

„Furnizor de servicii” înseamnă un terț angajat de un client UPS pentru a-l ajuta să-și administreze 
activitatea de expediere cu Părțile UPS, inclusiv Furnizorii de servicii de facturare care au fost aprobați 
în scris de UPS pentru a presta astfel de servicii pentru clientul UPS; cu toate acestea, Persoanele 
afiliate UPS pot acționa în calitate de Furnizor de servicii fără aprobare scrisă din partea UPS. 

„Angajat al furnizorului de servicii” înseamnă un angajat al unui Furnizor de servicii. 

„Dvs.” sau pronumele posesiv „al Dvs.” înseamnă, după cum este cazul: (i) dvs. ca persoană fizică, în 
cazul în care ați acceptat acest Contract în calitate de persoană fizică, nereprezentând niciun alt terț, 
pentru propria dvs. utilizare a Tehnologiilor UPS; (ii) dvs. în calitate de persoană fizică și Client, în 
cazul în care accesați Tehnologia UPS ca parte componentă a sarcinilor dvs. în calitate de angajat al 
Clientului; sau (iii) dvs. în calitate de persoană fizică și angajatorul dvs., în cazul în care angajatorul 
dvs. este Furnizor de servicii pentru un client UPS, iar dvs. accesați Tehnologia UPS ca parte 
componentă a sarcinilor dvs. în calitate de Angajat al Furnizorului de servicii în scopul furnizării de 
servicii în beneficiul unui client UPS. 

Dvs. declarați și garantați că sunteți major și, după caz, aveți dreptul să încheiați în numele Dvs., al Clientului 
sau al Furnizorului de servicii, contracte legate de Tehnologia UPS, care îi sunt opozabile conform legilor 
aplicabile. Dacă vă pierdeți, în orice moment, dreptul de a încheia, în numele Dvs., al Clientului sau al 
Furnizorului de servicii, după caz, contracte opozabile legate de Contul UPS conform legilor aplicabile, nu veți 
mai putea folosi Tehnologia UPS în numele Dvs. sau al numitului Client sau Furnizor de servicii. 

https://www.ups.com/assets/resources/media/ro_RO/GTC.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/ro_RO/EUR.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/ro_RO/IGUP.pdf
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Condiții generale 

1. Definiții. Termenii scriși cu majusculă în acest Contract au înțelesul stabilit în Anexa A a Condițiilor 
generale, atașată la prezentul contract, și în Anexa A a Drepturilor utilizatorului final. În caz de conflict între 
termenii din Drepturile utilizatorului final și cei din aceste Condiții generale, Condițiile generale au 
preponderență. 

2. Acordarea licenței. 

2.1. Amploare. Conform condițiilor acestui contract, UPS vă acordă iar Dvs. acceptați, o licență limitată, 
revocabilă, care nu poate fi sub-concesionată, este neexclusivă, netransferabilă, pentru folosirea pe Teritoriul 
permis a Tehnologiei UPS și a Documentației tehnice în legătură cu această Tehnologie UPS sau pentru accesul 
la acestea, după caz. Drepturile utilizatorului final conțin drepturi și restricții suplimentare legate de acordarea 
licenței, precum și drepturi și restricții specifice de acordare a licenței pentru Tehnologia UPS. 

2.2. Restricții generale – Materiale și Software UPS. Nu aveți dreptul și trebuie să le cereți și angajaților 
și agenților Dvs. să nu sub-concesioneze, dezvăluie sau transfere Materialele UPS unor terți fără 
consimțământul scris al UPS. Vă angajați să nu modificați (inclusiv să nu faceți corecturi la Software), să nu 
reproduceți, închiriați, concesionați, împrumutați, încărcați, distribuiți, redistribuiți, revindeți sau cedați sub 
nicio formă Materialele UPS, în totalitate sau în parte, fără consimțământul UPS și renunțați prin prezenta la 
aceste drepturi acordate conform legilor aplicabile. Vă angajați să nu faceți alte copii după Software, în afara 
celor necesare pentru a fi folosite conform acestui Contract, cu condiția că puteți face o (1) copie de rezervă a 
Software-ului numai în scopul de a fi păstrată în arhiva Dvs. Această copie de rezervă trebuie să cuprindă 
avertismentele legate de drepturile de autor ale UPS și de alte drepturi și trebuie să fie conform condițiilor 
stabilite în acest Contract. În ciuda oricăror clauze contrarii din acest Contract, nu aveți dreptul să folosiți 
Software-ul prin intermediul unui serviciu extern partajat sau al unui birou de servicii. 

3. Asigurări legate de legile de export. Recunoașteți că toate Materialele UPS furnizate conform prezentului 
Contract sunt supuse U.S. Export Administration Regulations (Organizația de Reglementare a Exporturilor din 
S.U.A. („EAR”)) administrată de Biroul de industrie și securitate al Ministerului comerțului S.U.A., precum și altor 
legi și regulamente americane. Sunteți de acord să vă conformați tuturor regulamentelor EAR și tuturor legilor 
americane aplicabile atunci când manevrați și folosiți toate Materialele UPS furnizate conform acestui Contract și să 
nu exportați sau reexportați Materialele UPS decât conform autorizației EAR, a legilor americane și a altor legi 
aplicabile. Fără a limita generalitatea celor de mai sus, sunteți de acord, reprezentați și garantați că niciun Material 
UPS nu va fi accesat, descărcat, difuzat, transportat, transferat, transbordat, exportat sau reexportat spre (1) un 
Teritoriu interzis (sau un cetățean sau rezident al acestuia) sau (2) oricărei persoane, entități sau organizații care 
apare pe Lista de cetățeni desemnați în mod special a Ministerului finanțelor din S.U.A. sau pe Lista persoanelor sau 
entităților interzise a Ministerului comerțului din S.U.A. Țările și teritoriile care sunt considerate Teritoriu interzis și 
persoanele, entitățile sau organizațiile de pe listele sus-menționate se pot modifica periodic. Sunteți de acord să vă 
țineți la curent și să vă conformați cu această prevedere, oricare ar fi modificările. Ca referință numai, informațiile 
despre țările și teritoriile care sunt considerate Teritoriu interzis și persoanele, entitățile sau organizațiile de pe listele 
sus-menționate pot fi găsite la: https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt,  
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx, și 
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm. 

4. Materialele UPS. 

4.1. Drepturi de proprietate intelectuală. Recunoașteți și acceptați prin prezenta că UPS deține toate 
drepturile, titlul și interesele asupra Materialelor UPS sau are dreptul să vă acorde o licență de utilizare a 
acestora. Recunoașteți că nu ați achiziționat și nu veți achiziționa niciun drept de proprietate asupra Materialelor 
UPS în virtutea acestui Contract. Vi se interzice să efectuați sau să permiteți cu bună știință efectuarea oricărui 
act sau lucru care ar putea afecta drepturile UPS sau ale celor care acordă licențele pentru Materialele UPS. UPS 
și cei care acordă licențele sale își rezervă toate drepturile legate de Materialele UPS care nu sunt acordate în 
mod expres prin prezentul contract. 

4.2. Schimbări ale Materialelor UPS și Tehnologiei UPS. UPS va putea în orice moment actualiza, 
transforma, modifica sau completa oricare sau toate Materialele UPS și/sau Tehnologia UPS. 

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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5. Servicii de asistență. 

5.1. Asistență și întreținere. UPS poate alege, la latitudinea sa, ca răspuns la cererea Dvs., să ofere 
asistență sau întreținere pentru Software („Servicii de asistență”). În vederea furnizării Serviciilor de asistență, 
Dvs. autorizați prin prezenta accesul UPS și al agenților săi autorizați („Furnizorii de asistență”), la Software, la 
alte aplicații pe care le folosiți în legătură cu Software-ul și cu serviciile Dvs. de computer, fie (1) de la distanță, 
prin Internet sau prin alte mijloace (care ar putea necesita instalarea altor software pe sistemele Dvs. de 
computer de către UPS sau de Furnizorii de asistență) („Software de asistență”), sau (2) prin vizite pe teren la 
ore specifice, conform înțelegerii mutuale dintre părți. Fiecare ședință de asistență ce utilizează Software de 
asistență va fi aprobată separat de către Dvs. În timpul acestor ședințe UPS poate vedea Software-ul care este 
utilizat pe sistemul Dvs. de calculator și UPS poate să vă sprijine în executarea modificărilor la sistemele Dvs. 
de calculator. Acordați de asemenea UPS și Furnizorilor de asistență dreptul de a manipula și modifica 
programele Software și sistemele de computer, aplicațiile, fișierele și datele Dvs. după necesități, pentru a vă 
furniza aceste Servicii de asistență. Acceptați, totuși, ca Serviciile de asistență să fie furnizate la discreția UPS și 
niciuna dintre prevederile Contractului nu trebuie să fie interpretată ca obligând UPS să furnizeze Serviciile de 
asistență sus-menționate. 

5.2. Accesul la informații confidențiale. Recunoașteți și sunteți de acord că puteți dezvălui, sau că UPS 
sau Furnizorii de asistență pot consulta informațiile și datele Dvs. în timpul furnizării Serviciilor de asistență de 
către UPS sau de Furnizorii de asistență și că aceste informații și date vor fi considerate neconfidențiale și deci 
nu sunt acoperite de Condiții Generale Articolul 7, decât în cazul în care UPS a semnat în prealabil un acord de 
confidențialitate separat de acest Contract. Recunoașteți, de asemenea, că sesiunile de comunicații la distanță 
folosite de UPS sau de Furnizorii de asistență por fi puse în aplicare prin Internet, care nu este sigur prin natura 
sa și recunoașteți că UPS sau Furnizorii de asistență nu vor fi răspunzători pentru nicio încălcare a securității 
care se produce prin Internet. Trebuie să țineți cont de cele de mai sus atunci când solicitați servicii de asistență 
din partea UPS sau a Furnizorilor de asistență. 

6. Suspendare; durată și reziliere. 

6.1. Suspendarea drepturilor. UPS poate suspenda drepturile Dvs. de a accesa orice parte a sistemelor UPS 
prin intermediul Tehnologiei UPS sau în funcție de ceea ce UPS consideră necesar, la propria sa discreție, incluzând 
și fără a se limita la (1) prevenirea accesului la orice parte a sistemelor UPS sau a Tehnologiei UPS care nu este 
conformă cu condițiile acestui Contract; (2) corectarea unei erori importante din Sistemele UPS sau din Tehnologia 
UPS, sau (3) conformarea cu o lege, regulament sau regulă sau cu orice decizie a unui tribunal sau a unui alt 
organism competent.

6.2. Durată. Contractul va intra în vigoare în urma acceptului Dvs. clicând pe butonul de mai jos și va 
rămâne în vigoare până la rezilierea sa, conform prevederilor („Durata”). 

6.3. Găzduirea Tehnologiei UPS. O anumită parte a Tehnologiei UPS este găzduită de către UPS, Filialele 
UPS sau de furnizori ai UPS sau ai Filialelor UPS. Tehnologia UPS găzduită este găzduită pe servere din Statele 
Unite ale Americii și este programată pentru a fi disponibilă douăzeci și patru (24) de ore pe zi, șapte (7) zile pe 
săptămână (cu excepția situațiilor în care nu este disponibilă datorită lucrărilor de întreținere); cu toate acestea, 
UPS nu garantează disponibilitatea Tehnologiei UPS găzduite, sau faptul că accesul va fi neîntrerupt sau fără 
erori. UPS își rezervă dreptul de a întrerupe, limita, sau suspenda Tehnologia UPS găzduită, din când în când, în 
scopul întreținerii, efectuării îmbunătățirilor și pentru alte motive similare. Sunteți de acord cu faptul că nici 
UPS și nici Filialele acestuia nu vor fi considerate responsabile sau răspunzătoare pentru orice pagube rezultate 
în urma întreruperilor, suspendării sau rezilierii Tehnologiei UPS găzduite, indiferent de cauză. 

6.4. Revocare. 

a. Contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți, iar UPS poate rezilia una sau toate licențele 
acordate prin prezentul Contract pentru Tehnologia UPS, din motive de conveniență, în orice moment, prin 
notificarea în scris a celeilalte părți. 

b. În pofida celor de mai sus, acest Contract va fi reziliat fără a mai fi necesară nicio acțiune 
suplimentară din partea UPS (1) în cazul încălcării Articolelor 3, 7 sau 10 din Condițiile generale, sau a 
Secțiunilor 2.2 și 4.1 (a treia propoziție) din aceste Condiții; (2) în cazul în care sunteți implicați într-un 
faliment, debut de faliment, restructurare a societății, readaptare la viața civilă, concordat, lichidare specială sau 
orice altă procedură legată de insolvabilitatea Dvs. sau în cazul unei decizii de a numi un practician în 
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insolvență, un administrator, un administrator judiciar sau un executor de lichidare, sau luați decizia de a dizolva 
societatea sau dacă o instanță emite o dispoziție în acest sens, (3) în cazul în care sunteți membru al unei 
societăți în nume colectiv, sau Clientul sau Furnizorul de servicii este o societate în nume colectiv, iar respectiva 
societate în nume colectiv este dizolvată sau (4) în momentul ștergerii profilului dvs. UPS. 

6.5. Efectul rezilierii. 

a. În cazul rezilierii acestui Contract din orice motiv, toate licențele acordate vor fi imediat 
reziliate și va trebui să încetați imediat orice acces și utilizare a Materialelor UPS și să distrugeți toate 
Materialele UPS pe care le posedați sau le aveți sub control. 

b. În cazul rezilierii oricărei licențe pentru o Tehnologie UPS, va trebui să încetați imediat orice 
acces și utilizare a acestei Tehnologii UPS și a Materialelor UPS asociate și să distrugeți toate Materialele UPS 
asociate pe care le posedați sau le aveți sub control. 

6.6. Menținerea în vigoare a anumitor condiții după revocare. Articolele 1, 7-9 și 12 din Condițiile 
generale; și Secțiunile 4.1, 6.5 și 6.6; Articolele și acele Secțiuni ale Drepturilor utilizatorului final identificate 
în Secțiunea 10.3 din Drepturile utilizatorului final; și Articolele și acele Secțiuni ale Politicilor privind 
informațiile și utilizarea generală identificate în Articolul 4 ale Politicilor privind informațiile și activitatea 
generală vor rămâne în vigoare și după terminarea acestui Contract, din orice motiv. 

7. Informații confidențiale, secrete comerciale, informații. 

7.1. Divulgarea. Nu aveți dreptul să folosiți (cu excepția a ceea ce aveți dreptul pentru executarea 
obligațiilor Dvs. conform Contractului), să dezvăluiți sau să permiteți accesul niciunei Persoane la Secretele 
comerciale (incluzând și fără a se limita la orice Secrete comerciale conținute în Materialele UPS), pe toată 
durata Contractului și după aceea. Cu excepția dispozițiilor legale și a ceea ce aveți dreptul pentru executarea 
obligațiilor Dvs. conform Contractului, nu aveți dreptul să folosiți, să dezvăluiți sau să permiteți accesul niciunei 
Persoane la Secretele comerciale (incluzând și fără a se limita la orice Secrete comerciale conținute în 
Materialele UPS), pe toată durata Contractului și pe o perioadă de cinci (5) ani după aceea. Recunoașteți că în 
caz de nerespectare a Articolului 7 al acestor Condiții generale, este posibil ca UPS să nu aibă la dispoziție nicio 
soluție legală adecvată, să sufere prejudicii ireparabile și va avea dreptul să ceară despăgubiri echitabile. Vă 
angajați să protejați Informațiile confidențiale și Secretele comerciale cu aceeași grijă cu care vă protejați 
propriile informații confidențiale și exclusive. Dacă sunteți obligați să divulgați Informații confidențiale 
conform prevederilor unei legi sau ale unei decizii juridice, va trebui să avertizați UPS cu suficient timp înainte 
pentru a-i permite să ridice obiecții.

7.2. Agregare. Nu aveți dreptul să strângeți informații, să derivați sau să elaborați informații, servicii sau 
produse care utilizează Informațiile, cu excepția celor permise conform acestui Contract. 

7.3. Exportul de date. Nu veți exporta, fie prin intermediul (i) funcției de exportare a datelor care este 
parte componentă a Software-ului; (ii) extragerea din interfața Software-ului (de ex. prin citirea monitorului); 
sau (iii) prin alte metode, orice date din bazele de date ale UPS și utiliza asemenea date în scopul comparării 
tarifelor de trimitere sau perioadelor de livrare cu tarifele de trimitere sau perioadelor de livrare oricărei terțe 
părți care nu este membră a Părților UPS. 

8. Garanții. 

8.1. Ale Clientului. Confirmați și garantați că (1) nici Clientul și nici Dvs. nu aveți sediul în, societatea nu 
este înființată în, nu sunteți un cetățean sau un rezident al sau un guvern al unui Teritoriu interzis; (2) nici Dvs. 
și nici Clientul nu sunteți o persoană pe lista Departamentului Trezoreriei Statelor Unite a Cetățenilor special 
desemnați sau o persoană deținută în procent de cincizeci la sută sau mai mult de sau controlată de orice 
persoană de pe lista Cetățenilor special desemnați a Departamentului Trezoreriei Statelor Unite (cu modificările 
periodice și pe care, doar pentru referință, o puteți găsi la https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt și 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx) (fiecare fiind o „Persoană 
sancționată”); (3) nici Dvs. și nici Clientul nu veți utiliza Tehnologia UPS pe un Teritoriu interzis; și (4) nici 
Dvs. și nici Clientul nu veți utiliza Tehnologia UPS în legătură cu nici o activitate comercială sau tranzacție care 
implică un Teritoriu interzis sau o Persoană sancționată. 

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx


5 

8.2. Denegări de responsabilitate. 

a. PĂRȚILE UPS GARANTEAZĂ CĂ PE O PERIOADĂ DE NOUĂZECI (90) DE ZILE DE 
LA LIVRAREA UNUI SOFTWARE, RESPECTIVUL SOFTWARE VA FUNCȚIONA DIN PUNCT DE 
VEDERE FIZIC CONFORM DOCUMENTAȚIEI SALE TEHNICE CORESPUNZĂTOARE. ÎN CAZ DE 
NERESPECTARE A GARANȚIEI PRECEDENTE, SINGURA RESPONSABILITATE A UPS VA FI SĂ 
ÎNLOCUIASCĂ RESPECTIVUL SOFTWARE. CU EXCEPȚIA CELOR DECLARATE ÎN CELE DOUĂ 
PROPOZIȚII PRECEDENTE ALE GARANȚIEI, MATERIALELE UPS SUNT FURNIZATE „AȘA CUM 
SUNT, INCLUSIV CU DEFECTE” ȘI ÎN STAREA LOR ACTUALĂ. UPS NU ACORDĂ ȘI NU-ȘI ASUMĂ 
NICIO GARANȚIE, DECLARAȚIE, ASIGURARE, CONDIȚIE, ANGAJAMENT SAU CLAUZĂ, 
EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, OBLIGATORIE SAU DE ALT FEL, REFERITOARE LA CONDIȚIA, 
CALITATEA, DURABILITATEA, EXACTITATEA, INTEGRITATEA, PERFORMANȚA, 
NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR UNOR TERȚI, VANDABILITATEA, FOLOSINȚA PAȘNICĂ SAU 
ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU FOLOSIREA MATERIALELOR UPS, ȘI ORICE 
GARANȚII, DECLARAȚII, ASIGURĂRI, CONDIȚII, ANGAJAMENTE SAU CLAUZE DE ACEST GEN 
SUNT EXCLUSE ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGILE APLICABILE, LA FEL CUM SUNT EXCLUSE ȘI 
ORICE GARANȚII CARE AR PUTEA REZULTA DIN RAPORTURILE SAU FOLOSIREA LOR ÎNTRE 
PĂRȚI. UPS NU GARANTEAZĂ CĂ DEFECTELE DIN MATERIALELE UPS AR PUTEA FI 
CORECTATE. INFORMAȚIILE SAU SFATURILE ORALE SAU SCRISE FURNIZATE DE UPS SAU DE 
REPREZENTANȚII UPS NU VOR CONSTITUI O GARANȚIE. 

b. Recunoașteți, de asemenea, și permiteți accesul UPS sau al Furnizorilor de asistență la 
sistemele, fișierele și datele Dvs. informatice asociate, conform Condițiilor Generale, Articolul 5 a prezentei, 
numai cu scopul de a facilita furnizarea către Dvs. a Serviciilor de asistență și veți rămâne exclusiv răspunzători 
de salvarea de siguranță a sistemelor, aplicațiilor, filierelor și datelor Dvs. informatice. ORICE SERVICII DE 
ASISTENȚĂ SAU PROGRAME SOFTWARE DE ASISTENȚĂ FURNIZATE DE UPS SAU DE UN 
FURNIZOR DE ASISTENȚĂ CONFORM ACESTUI CONTRACT SUNT FURNIZATE „AȘA CUM SUNT, 
INCLUSIV CU DEFECTE”, IAR UPS NU ACORDĂ NICIO GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, 
PENTRU SERVICIILE DE ASISTENȚĂ SAU PENTRU PROGRAMELE SOFTWARE DE ASISTENȚĂ 
SUS-MENȚIONATE. FĂRĂ A LIMITA GENERALITATEA CELOR DE MAI SUS, UPS EXCLUDE ÎN 
MOD EXPRES ORICE GARANȚIE, INCLUZÂND ȘI FĂRĂ A SE LIMITA ORICE GARANȚIE LEGATĂ 
DE CARACTERUL COMERCIAL, DE NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR UNOR TERȚI SAU DE 
UTILITATEA PENTRU UN ANUMIT SCOP, ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE DE ASISTENȚĂ SAU 
SOFTWARE-URILE DE ASISTENȚĂ FURNIZATE CONFORM CONTRACTULUI, PRECUM ȘI ORICE 
SFATURI, DIAGNOSTICE ȘI REZULTATE ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA. RECUNOAȘTEȚI ȘI 
SUNTEȚI DE ACORD CĂ UPS NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU ORICE ERORI, OMISIUNI, 
DEFECTE, DEFICIENȚE SAU NECONFORMITĂȚI ALE SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ. 

c. PĂRȚILE UPS NU GARANTEAZĂ ACCESUL CONTINUU, NEÎNTRERUPT SAU 
SIGUR LA SISTEMELE UPS, IAR ACCESUL LA ACESTE SISTEME UPS AR PUTEA FI PERTURBAT 
DE NUMEROȘI FACTORI CARE NU SUNT SUB CONTROLUL UPS. PĂRȚILE UPS NU SUNT 
RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE DEFECT PROVOCAT DE ASEMENEA PERTURBĂRI. 

d. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT LIMITĂRI PENTRU GARANȚIILE IMPLICITE, 
DECI ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE ȘI EXCLUDERILE DIN ACEASTĂ SECȚIUNE SĂ NU FIE 
APLICABILE PENTRU DVS. PREZENTUL CONTRACT VĂ OFERĂ ANUMITE DREPTURI LEGALE 
SPECIFICE. ESTE POSIBIL SĂ MAI AVEȚI ȘI ALTE DREPTURI, CARE POT VARIA DE LA O 
JURISDICȚIE LA ALTA. SUNTEȚI DE ACORD ȘI RECUNOAȘTEȚI CĂ LIMITĂRILE ȘI 
EXCLUDERILE DE RESPONSABILITATE ȘI DE GARANȚIE DIN ACEST CONTRACT SUNT JUSTE ȘI 
ECHITABILE. 

9. Limitarea responsabilității. 

a. ÎN UNELE JURISDICȚII NU ESTE PERMISĂ LIMITAREA ANUMITOR DAUNE, DE 
EXEMPLU LIMITAREA (I) DAUNELOR INDIRECTE SAU CONSECUTIVE, (II) A DAUNELOR CARE 
DECURG DIN NEGLIJENȚĂ GRAVĂ SAU CONDUITĂ INCORECTĂ DELIBERATĂ ȘI (III) A 
DAUNELOR CARE DECURG DIN VĂTĂMARE PERSONALĂ SAU DECES. ÎN CONSECINȚĂ, ESTE 
POSIBIL CA ÎN CAZUL DVS. SĂ NU SE APLICE LIMITĂRILE ȘI EXCLUDERILE PREVĂZUTE ÎN 
ACEASTĂ SECȚIUNE, ACESTEA PUTÂND FI APLICATE EXCLUSIV ÎN MĂSURA MAXIMĂ 
PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN MATERIE. PREZENTUL CONTRACT VĂ OFERĂ ANUMITE DREPTURI 
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LEGALE SPECIFICE. ESTE POSIBIL SĂ MAI AVEȚI ȘI ALTE DREPTURI, CARE POT VARIA DE LA O 
JURISDICȚIE LA ALTA. DACĂ DESFĂȘURAȚI TRANZACȚIA ÎN CALITATE DE CONSUMATOR, 
DREPTURILE DVS. LEGALE, DACĂ EXISTĂ, NU SUNT AFECTATE DE ACESTE PREVEDERI. 

b. PĂRȚILE UPS NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE FAȚĂ DE DVS. ȘI FAȚĂ DE NICIUN 
TERȚ PENTRU DAUNE INDIRECTE, CONSECUTIVE, EXEMPLARE, PUNITIVE, MULTIPLE, 
INCIDENTALE SAU SPECIALE, NICI PENTRU PIERDERE DE PROFITURI, PIERDEREA DATELOR 
SAU FOLOSIREA DATELOR, PIERDEREA ECONOMIILOR SAU COSTURILE DE PROCURARE A 
BUNURILOR DE ÎNLOCUIRE CARE AR PUTEA REZULTA DIN ACEST CONTRACT, CA URMARE A 
ÎNCĂLCĂRII CONTRACTULUI, A RĂSPUNDERII CIVILE DELICTUALE (INCLUSIV A 
NEGLIJENȚEI), A UNUI DELICT, A FOLOSIRII MATERIALELOR UPS SAU SUB ALTĂ FORMĂ, 
CHIAR DACĂ PĂRȚILE UPS AU FOST AVERTIZATE DE EVENTUALITATEA PRODUCERII UNOR 
ASTFEL DE PREJUDICII. SUB REZERVA LIMITĂRILOR RESPONSABILITĂȚII PREVĂZUTE ÎN 
SECȚIUNEA 1.1 A DREPTURILOR UTILIZATORULUI FINAL ȘI ÎN SECȚIUNEA 8.2 A CONDIȚIILOR 
GENERALE, RESPONSABILITATEA TUTUROR PĂRȚILOR UPS PENTRU PAGUBE (DIRECTE SAU 
DE ALT FEL) SAU PENALIZĂRI SAU PIERDERI, ORICE FORMĂ DE ACȚIUNE SAU REVENDICARE, 
PENTRU ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), DELICT SAU 
ORICE ALTCEVA, NU VA PUTEA ÎN NICIUN CAZ DEPĂȘI SUMA TOTALĂ DE O MIE DE DOLARI 
AMERICANI (1.000 USD), ȘI RENUNȚAȚI PRIN PREZENTA LA ORICE REVENDICARE PENTRU 
PIERDERI DE VALOARE MAI RIDICATĂ. 

c. PENTRU A SE EVITA ORICE ÎNDOIALĂ ȘI ÎN SPIRITUL CELUI DE-AL DOILEA 
PARAGRAF AL ACESTOR CONDIȚII GENERALE, FAPTUL CĂ ACEST CONTRACT (VERSIUNEA 
UTA 10072022) VĂ ESTE PREZENTAT DE MAI MULTE ORI NU SPOREȘTE RESPONSABILITATEA 
TOTALĂ A PĂRȚILOR UPS PESTE SUMA DE O MIE DE DOLARI AMERICANI (1.000 USD). 

d. REVENDICĂRILE CARE NU AU FOST PREZENTATE ÎN TIMP DE ȘASE (6) LUNI DE 
LA PRIMUL EVENIMENT CARE LE-A PRODUS, VOR FI CONSIDERATE CA FIIND ABANDONATE. 

10. Folosirea numelui și publicitatea. Cu excepția celor stipulate în mod expres în acest Contract, sunteți 
de acord să nu folosiți numele Părților UPS (incluzând și fără a se limita la United Parcel Service of America, 
Inc.), sau al oricărui partener sau angajat al Părților UPS, nici orice nume de mărci de comerț, mărci înregistrate, 
prezentări sau simulări ale acestora care sunt proprietatea Părților UPS, fără aprobarea scrisă prealabilă a UPS 
pentru fiecare caz în parte. 

11. Notificări. Cu excepția celor stipulate în mod special în acest Contract, toate notificările, cererile sau 
alte comunicări necesare sau permise conform acestuia, se vor face în scris și vor fi transmise după cum 
urmează: 

Dacă sunt emise de Dvs.: livrate personal, prin livrare UPS Next Day Air® (notificare considerată ca având 
efect la o zi lucrătoare după expediere); transmisă prin fax sau telecopiator dacă se primește confirmarea 
transmiterii din partea expeditorului (notificare considerată ca având efect în ziua în care se primește 
confirmarea); sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, cu plic timbrat (notificare considerată 
ca având efect începând din a zecea zi lucrătoare după expedierea scrisorii) adresată la UPS, 35 Glenlake 
Parkway, Atlanta, Georgia 30328, în atenția: UPS Legal Department, fax: (404) 828-6912; și 

Dacă sunt emise de UPS: Prin orice metodă care vă stă la dispoziție, dar și prin curier electronic (notificare 
considerată ca având efect în ziua transmiterii); la adresa, adresa de e-mail sau numărul de fax, după cum este 
cazul, (1) din informațiile Dvs. de înregistrare pentru Tehnologia UPS, așa cum le-ați furnizat la UPS, (2) la cea 
a unui Cont UPS pe care îl folosiți Dvs. în legătură cu Tehnologia UPS sau (3) dacă nici (1) și nici (2) de mai 
sus nu se aplică, atunci către adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax, după cum este cazul, pe care 
le-ați furnizat anterior firmei UPS. 

Fiecare parte își poate schimba adresa, adresa de e-mail sau numărul de fax pentru notificare prin avertizarea în 
scris a celeilalte părți cu treizeci (30) de zile înainte. 

12. Dispoziții diverse. 

12.1. Părți independente. Părțile sunt considerate părți independent una față de alta și niciuna din 
dispozițiile prezentei nu vor fi interpretate că s-ar fi stabilit o relație de angajat – angajator sau de mandatar, un 
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parteneriat și/sau o societate mixtă între părți. Prin prezenta nu i se atribuie niciuneia dintre părți vreun drept sau 
autoritate să-și asume sau să creeze vreo obligație sau responsabilitate, expresă sau implicită, pentru sau în 
numele celeilalte părți sau să oblige în vreun fel cealaltă parte. 

12.2. Renunțare. Nicio renunțare la dispozițiile acestui Contract sau la drepturile sau obligațiile vreuneia 
dintre părți conform dispozițiilor acestui Contract nu vor avea efect, decât dacă este consemnată într-un 
document scris semnat de partea sau părțile respective, iar o asemenea renunțare nu va intra în vigoare decât în 
cazul și pentru scopul specificate în acest document. 

12.3. Disocierea dispozițiilor. Prin lege, puteți avea anumite drepturi care nu pot fi limitate de un contract 
precum prezentul Contract. Acest Contract nu intenționează în niciun fel să restricționeze acele drepturi. Dacă 
orice parte a acestui Contract este declarată nulă sau inaplicabilă, porțiunea rămasă va rămâne în vigoare și va 
avea efecte depline, în măsura permisă de legislația aplicabilă. 

12.4. Cedare. Nu aveți dreptul să cedați acest Contract, inclusiv toate drepturile, licențele sau obligațiile 
conform Contractului, altor Persoane sau entități fără aprobarea prealabilă în scris de la UPS. UPS poate ceda, 
delega sau transfera Contractul, în parte sau în totalitate, sau orice drepturi conform acestuia, oricărui membru al 
Părților UPS, fără aprobarea sau consimțământul Dvs. Pentru aceasta, termenul de „Cedare” va include dar fără 
a se limita, orice fuziune sau vânzare a întregului activ sau a majorității activului părții cedente sau orice transfer 
al acestui Contract sau o parte a acestuia, prin aplicarea legii sau prin altă formă, sau orice vânzare sau alt 
transfer de treizeci la sută (30 %) sau mai mult din acțiunile cu drept de vot / cota-parte a părții cedente sau a 
controlului acestora. În cazul unei Cedări permise a acestui Contract, acesta va deveni obligatoriu și va intra în 
vigoare pentru fiecare dintre părți, precum și pentru succesorii legali și pentru agenții lor respectivi. 

12.5. Impozite. Taxele plătibile conform dispozițiilor acestui Contract nu includ impozitele și taxele 
(incluzând dar fără a se limita la orice rețineri la sursă a impozitelor și TVA sau orice alte impozite sau taxe) 
percepute de orice autoritate fiscală stabilită în mod legal, ca taxe plătibile la UPS conform dispozițiilor acestui 
Contract. Dvs. veți fi exclusiv răspunzători de calcularea și plata acestor impozite la organele fiscale 
corespunzătoare și nu veți putea scădea sumele plătite ca impozit din cheltuielile impozabile. 

12.6. Legi aplicabile; jurisdicție și limbă. Acest Contract, precum și orice revendicare sau controversă 
rezultată din sau în legătură cu acest Contract (fie că este vorba de o nerespectare a contractului, un delict sau 
altceva) va fi supus legilor statului New York, cu excepția (1) regulilor sale în legătură cu conflictele dintre legi; 
(2) a Convenției Națiunilor Unite referitoare la Contractele de vânzare internațională de mărfuri; (3) a 
Convenției din 1974 asupra Perioadei de limitare a Vânzării internaționale de mărfuri; și (4) a Protocolului care 
modifică Convenția din 1974, încheiat la Viena la data de 11 aprilie 1980. Părțile declară că cer ca acest 
Contract și toate documentele sale aferente, actuale sau viitoare, să fie scrise numai în limba engleză. Les parties 
déclarent qu’elles exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, 
soient rédigés en langue anglaise seulement. Cu excepția cazului în care legislația locală o solicită și în 
conformitate cu încheierea unui contract obligatoriu, limba oficială a acestui Contract este engleza și orice 
traducere ați primit v-a fost furnizată numai din motive de comoditate. Conform acestui Contract, orice 
corespondență și comunicații între Dvs. și UPS se va face în limba engleză. În cazul în care ați acceptat acest 
Contract prin intermediul unei afișări pe internet a unei versiuni traduse a acestui Contract într-o altă limbă decât 
engleza americană, puteți vizualiza versiunea în engleza americană a acestui Contract, accesând adresa 
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf. PENTRU ORICE REVENDICARE, 
LITIGIU SAU CONTROVERSĂ CARE REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST 
CONTRACT (FIE CĂ ESTE VORBA DE O NERESPECTARE A CONTRACTULUI, DE UN DELICT 
SAU DE ALTCEVA), JURISDICȚIA ÎI VA REVENI UNUI TRIBUNAL FEDERAL SAU DE STAT 
DIN ATLANTA, GEORGIA, IAR PĂRȚILE ACCEPTĂ PRIN PREZENTA ACEASTĂ JURISDICȚIE 
EXCLUSIVĂ ȘI RENUNȚĂ ÎN MOD IREVOCABIL ȘI NU-ȘI VOR BAZA APĂRAREA PE LIPSA DE 
COMPETENȚĂ PERSONALĂ, LOCAȚIE NECORESPUNZĂTOARE SAU TRIBUNAL 
INCOMPETENT. În pofida dispoziției de mai sus și în măsura în care va fi necesar să se pornească o altă 
procedură ulterioară sau conexă la un alt tribunal american sau din străinătate pentru a executa o decizie a 
tribunalului din Atlanta, Georgia, sau pentru a se obține despăgubiri și rezolvarea completă a tuturor 
problemelor aflate în litigiu, părțile au dreptul să deschidă o astfel de acțiune ulterioară sau conexă într-un astfel 
de tribunal american sau din străinătate și Părțile recunosc prin prezenta jurisdicția neexclusivă a unui asemenea 
tribunal și renunță de asemenea să-și bazeze apărarea pe lipsa de competență personală, locație 
necorespunzătoare sau tribunal incompetent. În pofida oricăror dispoziții contrare din prezenta, UPS va avea 
dreptul să ceară oricărui tribunal competent să îi acorde măsuri temporare sau compensații provizorii. 
Recunoașteți admisibilitatea înregistrărilor făcute pe computer și a probelor electronice în cadrul oricărui litigiu 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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care rezultă din prezenta. Pentru evitarea oricăror neclarități, prevederile privind soluționarea diferendelor 
incluse în orice acord pe care l-ați încheiat cu un membru al Entităților UPS în legătură cu serviciile UPS, 
inclusiv, de exemplu, Condițiile UPS aplicabile transportului/serviciilor vor prevala oricând respectivele 
prevederi sunt aplicabile în raport cu o pretenție sau controversă. CONSULTAȚI SECȚIUNEA 12.15 ȘI 
ANEXA B PENTRU ABATERI SPECIFICE ÎN FUNCȚIE DE ȚARĂ DE LA ACEST CONTRACT DACĂ 
SUNTEȚI REZIDENT ÎN SAU SEDIUL DVS. SOCIAL SE AFLĂ ÎN UNA DINTRE URMĂTOARELE 
ȚĂRI SAU TERITORII: ȚĂRILE DIN ORIENTUL MIJLOCIU, BANGLADESH, INDONEZIA, ISRAEL, 
STATELE UNITE ALE AMERICII SAU PUERTO RICO. 

12.7. Forță majoră. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare de nerespectarea obligațiilor sale conform 
acestui Contract, ori pentru orice pagube dacă aceasta se datorează unor circumstanțe care nu sunt sub controlul 
său legitim, incluzând dar fără a se limita la catastrofe naturale, greve ale muncitorilor sau conflicte de muncă, 
perturbări industriale, ordonanțe de urgență guvernamentale, ciumă, epidemie, pandemie, focare ale unor boli 
infecțioase sau orice criză a sistemului public de sănătate, incluzând dar fără a se limita la, carantină sau alte 
restricții impuse angajaților, indiferent dacă un astfel de eveniment este declarat în mod oficial ca fiind o 
epidemie sau pandemie sau un eveniment asemănător de către organismul(ele) cu autoritate relevantă, acțiuni 
judiciare sau guvernamentale, reglementări de urgență, sabotaj, lupte de stradă, vandalism, defecțiuni de natură 
electronică, nefuncționare majoră a programelor și echipamentelor computerizate, întârzieri de furnizare a 
echipamentelor, acțiuni ale unor terți, sau acte de terorism. 

12.8. Modalități de reparare. Remediile prevăzute în prezenta nu sunt exclusive. 

12.9. Respectarea legilor. În cadrul executării obligațiilor sale conform acestui Contract, fiecare parte se va 
conforma cu strictețe tuturor legilor, deciziilor judiciare și regulamentelor aplicabile și nu va lua nicio acțiune 
care ar putea duce la încălcarea legilor, a deciziilor judiciare și a regulamentelor aplicabile de către cealaltă 
parte, inclusiv de către Dvs. în calitate de beneficiar de licență care înregistrați acest Contract la o entitate 
guvernamentală. Recunoașteți în mod specific că Materialele UPS furnizate conform acestui Contract ar putea 
conține o funcționalitate de codare. Recunoașteți și sunteți de acord că prin descărcarea, importarea sau 
utilizarea Materialelor UPS în orice țară sau teritoriu din afara Statelor Unite, Dvs. și nu UPS vă asumați 
întreaga responsabilitate pentru respectarea tuturor legilor și regulamentelor din țara sau teritoriul respectiv(ă), 
incluzând dar fără a se limita la toate legile și regulamentele referitoare la importul, utilizare, distribuirea, 
dezvoltarea sau transferul de software sau de tehnologie de codare și a cerințelor de înregistrare sau de acordare 
de licență pentru acestea. 

12.10. Utilizarea datelor. Pentru a putea furniza servicii de ridicare și livrare și în ceea ce privește utilizarea Dvs. 
a Tehnologiei UPS, compania de livrare a pachetelor UPS din jurisdicția Dvs., ale cărei nume și adresă se pot găsi la 
„Contactați UPS” pe pagina de internet a UPS pentru jurisdicția Dvs. („UPS Delivery Co.”), colectează, procesează 
și utilizează datele personale. UPS Market Driver, Inc., 35 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, USA 30328 și 
celelalte părți UPS pot primi date personale și le utilizează după cum este descris în prezenta.  

Părțile UPS procesează datele personale în conformitate cu legile de protejare a datelor în vigoare. Fără a limita 
capacitatea UPS de a colecta, utiliza, prelucra sau divulgainformații personale după cum este permis de 
legislația aplicabilă, sunteți de acord că UPS și alte companii din grupul de companii UPS la nivel global (i) pot 
colecta, utiliza, prelucra sau divulga informațiile cu caracter personal furnizate de către Dvs. în scopuri care 
includ furnizarea serviciilor, produselor și asistenței UPS; gestionarea plăților, cererilor, solicitărilor și 
conturilor Dvs. UPS; comunicarea cu Dvs., pentru a vă transmite date actualizate de urmărire și informații 
despre evenimente speciale, sondaje, concursuri, oferte, promoții, produse și servicii; furnizarea de reclame care 
pot fi adaptate în funcție de interesele Dvs.; operarea, evaluarea, protejarea și îmbunătățirea activităților de 
afaceri ale UPS; facilitarea utilizării de către Dvs. a blogurilor și rețelelor sociale UPS; efectuarea analizelor de 
date; monitorizarea și raportarea problemelor de conformitate, inclusiv identificarea și protecția împotriva 
activităților ilegale sau ilicite, a pretențiilor și a altor obligații; exercitarea, stabilirea și apărarea cererilor în 
instanță; și respectarea politicilor UPS și a obligațiilor legale, și (ii) pot transfera datele cu caracter personal 
furnizate de Dvs. în alte țări decât țara în care este oferită Expedierea spre serviciu. De asemenea, sunteți de 
acord că UPS poate partaja datele cu caracter personal furnizate de Dvs. cu terți, inclusiv furnizori de servicii, 
afiliați, revânzători, parteneri de marketing, beneficiari de franciză, persoanele Dvs. de contact la cererea Dvs., 
agențiile guvernamentale, și alți terți, de exemplu expeditori, destinatari sau plătitori și destinatari terți (denumiți 
în mod colectiv „Destinatari”). De asemenea, UPS poate utiliza sau divulga datele cu caracter personal furnizate 
de Dvs. pentru a-și îndeplini o obligație legală, a coopera voluntar cu autoritățile de aplicare a legii sau cu alte 
autorități publice sau guvernamentale, pentru a preveni daunele sau prejudiciile asociate cu activitățile ilegale 
suspectate sau efective, și în cazul în care UPS vinde sau transferă integral sau parțial activitatea sau activele 
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sale. Compania UPS nu este responsabilă pentru practicile de confidențialitate ale niciunei locații, niciunei 
platforme, niciunui site și niciunui serviciu non-UPS.  

Dvs. reprezentați și garantați companiei UPS că atunci când Dvs. sau angajații, agenții sau contractanții Dvs. 
(„Părțile asociate Expeditorului”) furnizează companiei UPS Delivery Co. date personale: (1) Părțile asociate 
Expeditorului au colectat informațiile personale în mod legal și au dreptul și autoritatea de a furniza informațiile 
personale Părților UPS pentru orice utilizări permise potrivit Secțiunii 12.10 din aceste Condiții generale; (2) 
Dvs. sau o Parte asociată Expeditorului au anunțat fiecare individ identificat de către datele personale (inclusiv 
toate adresele la care sunt trimise pachetele), astfel cum este prevăzut de legislația aplicabilă, că UPS va procesa 
datele personale după cum este permis de Secțiunea 12.10 și în orice alte scopuri suplimentare pe care UPS le-a 
aprobat și care sunt în vigoare la momentul expedierii și faptul că datele personale pot fi furnizate de către UPS 
Destinatarilor stabiliți mai sus și că datele personale pot fi transferate către alte țări sau teritorii pe lângă țara sau 
teritoriul în care Părțile UPS au colectat informațiile inițial (țări sau teritorii care pot să nu aibă aceleași legi cu 
privire la protejarea datelor ca și țara sau teritoriul în care Dvs. ați oferit informațiile inițial); și (3) Dvs. ați 
obținut acordul informat și specific de la orice destinatar sau beneficiar al pachetelor, astfel cum este prevăzut 
de lege, că UPS poate trimite e-mail-uri și alte notificări cu privire la serviciile de expediere. 

De asemenea, sunteți de acord să primiți apeluri telefonice și mesaje SMS care nu au caracter de marketing și 
care sunt legate de serviciile UPS de colectare și livrare (ceea ce include, fără limitare, apeluri și SMS-uri 
privind colectările) de la sau în numele UPS la orice număr de telefon wireless alocat contului Dvs. Înțelegeți și 
sunteți de acord cu faptul că respectivele apeluri sau mesaje SMS pot fi pre-înregistrate și/sau comunicate prin 
utilizarea unui sistem automat de formare a numerelor de telefon și că tarifele de date și mesaje SMS ale 
furnizorului Dvs. de servicii wireless se pot aplica în cazul în care primiți respectivele apeluri și SMS-uri pe un 
număr de telefon celular. Sunteți de acord și înțelegeți că numărul/numerele de telefon pe care le comunicați 
către UPS vor fi reale, exacte, actuale și complete și veți actualiza cu promptitudine respectivele numere după 
cum va fi necesar, pentru a le menține caracterul real, exact, actual și complet. 

12.11. Neexclusivitate. Niciuna dintre dispozițiile acestui Contract nu va putea fi interpretată ca interzicând 
sau limitând stabilirea de contracte similare între UPS și alte Persoane sau ducerea de tratative sau stabilirea de 
contracte direct cu Clienții comuni ai părților. 

12.12. Întregul Contract; modificare. Acest Contract reprezintă întreaga înțelegere și acordul între părți cu 
privire la obiectul acestui Contract și înlocuiește orice alte (1) declarații, acorduri și înțelegeri anterioare sau 
actuale în legătură cu acest obiect și (2) orice versiuni anterioare ale Contractului de utilizare a tehnologiei UPS 
stabilit între UPS și Dvs., care se combină în acest Contract. Astfel de fuziune nu va fi valabilă în ceea ce 
privește Software-ul. Contractul Tehnologiei UPS valabil la momentul în care Dvs. veți primi o anumită 
versiune a Programului va predomina utilizarea Dvs. a respectivei versiuni Software în orice moment. Orice 
contract de utilizare a Tehnologiei pentru întreprinderi stabilit, înainte sau după data acestui Contract, între UPS 
și Client, va înlocui acest Contract. Orice Contract de utilizare a tehnologiei UPS stabilit între UPS și Dvs. 
pentru o versiune mai recentă decât Versiunea UTA 10072022 va înlocui acest Contract. Înlocuirea unui 
contract anterior nu va priva UPS de drepturile pe care le are față de Dvs. în cazul nerespectării sau încălcării 
contractului comise înaintea datei acestui Contract. Contractul nu poate fi modificat sau completat decât printr-
un document scris semnat de reprezentanții autorizați ai părților acestui Contract; dar cu condiția că UPS poate 
modifica Drepturile utilizatorului final conform Secțiunii 10.2 a Drepturilor utilizatorului final și Materiale și 
Tehnologia UPS conform Secțiunii 4.2 a acestor Condiții generale. Un document cu semnături electronice nu va 
permite modificarea sau completarea acestui Contract. 

12.13. Renunțare: Notificări ale Uniunii Europene. Dacă sunteți rezident în sau sediul Dvs. social este 
localizat în orice țară din Uniunea Europeană și/sau Spațiul Economic European, inclusiv Regatul Unit, 
indiferent dacă acesta va rămâne sau nu în Uniunea Europeană, renunțați la toate notificările, recunoașterile și 
confirmările cu privire la contractarea prin mijloace electronice, care poate fi solicitată conform Articolelor 
10(1), 10(2), 11(1) și 11(2) ale Directivei UE 2000/31/CE cum este implementată în jurisdicția Dvs. (inclusiv în 
Regatul Unit, care poate fi solicitată de dispozițiile echivalente ale Reglementărilor (Directiva CE) privind 
comerțul electronic din 2002 cu modificările și completările periodice, după ieșirea Regatului Unit din Uniunea 
Europeană) în ceea ce privește utilizarea de către Dvs. a Tehnologiei UPS. În măsura în care aveți dreptul legal 
de a vă retrage din acest Contract în primele paisprezece (14) zile după Acceptare, prin prezenta renunțați în 
mod expres la dreptul de retragere în decurs de 14 zile, pentru ca UPS să vă pună la dispoziție Tehnologiile UPS 
imediat după încheierea acestui Contract. 
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12.14. NOTIFICARE: Prelucrarea datelor personale potrivit Politicii de confidențialitate UPS. Prin 
prezenta confirmați că informațiile personale pot fi prelucrate după cum este stabilit în Secțiunea 12.10 a 
Condițiilor generale. Recunoașteți, de asemenea, că sunteți destinatarul sau persoana care primește pachetul, că 
ați fost informați de prelucrarea și utilizarea datelor Dvs. personale conform descrierii din Secțiunea 12.10 a 
Condițiilor generale și că sunteți de acord cu aceasta. 

12.15. Condiții de țară. În cazul în care locuiți sau aveți sediul social într-una din țările sau teritoriile de mai 
jos, condițiile din Anexa B vor fi aplicabile pentru Dvs. În caz de conflict sau ambiguitate între oricare 
prevedere din cuprinsul acestor Condiții generale și oricare prevedere din cuprinsul Anexei B, prevederea din 
cuprinsul Anexei B va prevala în cazul în care Anexa B este aplicabilă pentru Dvs.

a. Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită, EAU, Iordania, Tunisia, Algeria, Djibouti, Irak, 
Liban, Libia, Maroc și Mauritania („Țările din Orientul Mijlociu”). 

b. Bangladesh, Indonezia, Israel, Statele Unite ale Americii și Puerto Rico. 
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ANEXA A 

DEFINIȚII - CONDIȚII GENERALE 

Filialele desemnează terți care controlează, sunt controlați de sau sunt sub controlul comun direct sau indirect al 
unei Persoane. În sensul acestei definiții, termenul „control” (inclusiv sensurile sale corelative, termenii 
„controlat de” și „sub controlul comun al”) înseamnă deținerea în mod direct sau indirect a puterii de a 
determina sau a cauza determinarea conducerii și politicilor unei persoane juridice, indiferent dacă acest lucru se 
realizează prin proprietatea asupra capitalului cu drept de vot, prin calitatea fiduciară, prin contract de 
management, prin contract sau în alt temei. 

Contractul este definit în al doilea paragraf al acestor Condiții generale. 

Expediere/i facturată/e diferit înseamnă expedierile oferite Părților UPS în numele Dvs. de o altă Persoană, 
dar care sunt facturate în Contul Dvs. UPS. 

Cedare este definit în Secțiunea 12.4 a Condițiilor generale. 

Furnizor de servicii de facturare înseamnă un furnizor de servicii terț (1) angajat de Dvs. pentru a vă furniza 
serviciile de încheiere a Ciclului de facturare al Clientului și (2) și a cărui identitate ați transmis-o Dvs. la UPS 
pentru a putea primi Datele de facturare de la UPS la Dvs. prin intermediul Sistemelor UPS, folosind o metodă 
de transfer aprobată care poate fi modificată periodic de către UPS în conformitate cu acest Contract.

Informații confidențiale înseamnă orice informații sau materiale, altele decât Secretele comerciale, care au 
valoare pentru UPS și nu sunt în general cunoscute de terți, sau pe care UPS le obține de la terți (inclusiv, dar 
fără a se limita la Părțile UPS) și pe care UPS le tratează ca fiind confidențiale, chiar dacă îi aparțin sau nu. 
Informațiile fac parte din Informațiile confidențiale. Informațiile confidențiale nu includ informațiile despre care 
puteți dovedi că: (1) le cunoșteați în momentul în care v-au fost comunicate de UPS și nu făceau parte dintr-un 
acord de nedivulgare stabilit între părți; (2) care sunt acum sau au devenit ulterior de domeniul public, dar nu 
din vina Dvs.; (3) pe care le-ați elaborat Dvs. în mod legal și independent, fără a vă folosi de Informațiile 
confidențiale; sau (4) pe care le-ați primit în mod legal de la un terț fără nicio obligație de confidențialitate. 

Clientul este definit în al treilea paragraf al Condițiilor generale. 

Prejudicii înseamnă orice reclamații, pierderi, daune, decizii, hotărâri, costuri și cheltuieli (incluzând și fără a se 
limita la onorariile de avocat). 

Drepturile utilizatorului final înseamnă documentul care este disponibil la adresa 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/ro_RO/EUR.pdf>. 

Condiții generale înseamnă acest document. 

Expedieri sosire înseamnă expedierile oferite Părților UPS pentru a fi livrate la Dvs. 

Informații înseamnă informațiile furnizate de Sistemele UPS (i) în legătură cu serviciile furnizate de Părțile 
UPS sau (ii) generate cu ocazia expedierilor efectuate de Dvs. prin intermediul Părților UPS, incluzând și fără a 
se limita la Expedierile oferite la UPS. 

Politicile privind informațiile și utilizarea generală înseamnă documentul disponibil pe 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/ro_RO/IGUP.pdf>. 

Țările din Orientul Mijlociu este definit în Secțiunea 12.15 a Condițiilor generale. 

Expedieri ieșire înseamnă expedierile oferite de către Dvs. Părților UPS. 

Teritoriu permis înseamnă pentru orice Tehnologie UPS țările și teritoriile asociate cu această Tehnologie UPS 
conform Anexa C a Drepturilor utilizatorului final. 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/EUR.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/ro_RO/IGUP.pdf
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Persoană înseamnă orice persoană fizică, societate, societate cu responsabilitate limitată, parteneriat, societate 
mixtă, asociație, societate anonimă pe acțiuni, uniune de întreprinderi, organizație neincorporată sau altă 
persoană juridică. 

Scopurile sunt definite în Secțiunea 12.10 a acestor Condiții generale. 

Destinatarii sunt definiți în Secțiunea 12.10 a acestor Condiții generale. 

Teritoriu interzis înseamnă țările sau teritoriile care sunt supuse unui program complet de sancțiuni economice 
administrat de Biroul de control al activelor străine al Ministerului de finanțe din S.U.A. (U.S. Department of 
the Treasury, Office of Foreign Assets Control („OFAC”)) sau oricărui fel de interdicție generală legată de 
folosirea, exportare sau reexportarea Tehnologiei UPS conform sancțiunilor sau legilor americane pentru 
controlul exportului. Lista țărilor sau a teritoriilor supuse embargoului sau sancțiunilor OFAC se poate modifica 
în orice moment. Doar pentru a fi consultate de către Dvs. în mod convenabil, următoarele linkuri oferă 
informații cu privire la astfel de țări sau teritorii: https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx și 
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm. 

Furnizorul de servicii își are definiția menționată în al treilea paragraf al Condițiilor generale. 

Angajatul furnizorului de servicii își are definiția menționată în al treilea paragraf al Condițiilor generale. 

Părțile expeditoare sunt definite în Secțiunea 12.10 a acestor Condiții generale. 

Software înseamnă articolele Tehnologiei UPS care (i) sunt software și v-au fost furnizate de UPS conform 
dispozițiilor acestui Contract (cu excepția codurilor software de testare), precum și toată Documentația tehnică 
asociată și (ii) orice Actualizări ale acestora, furnizate de UPS conform prevederilor acestui Contract.

Serviciile de asistență sunt definite în Secțiunea 5.1 a acestor Condiții generale. 

Software-ul de asistență este definit în Secțiunea 5.1 a acestor Condiții generale. 

Furnizorii de asistență sunt definiți în Secțiunea 5.1 a acestor Condiții generale. 

Documentație tehnică înseamnă toată documentația și/sau codurile software de testare pentru Tehnologia UPS 
sau Mărcile UPS, care v-au fost furnizate sau puse la dispoziție de UPS conform dispozițiilor acestui Contract. 

Expedieri oferite înseamnă o expediere (i) oferită Părților UPS de către sau pentru Dvs. în vederea livrării sau 
(ii) oferită de un terț Părților UPS pentru a vă fi livrate Dvs., și care pot fi Expedieri ieșire, Expedieri facturate 
diferit sau Expedieri sosire. 

Durata este definită în Secțiunea 6.2 a acestor Condiții generale. 

Secret comercial înseamnă orice informații aparținând firmei UPS sau achiziționate de UPS de la terți 
(incluzând și fără a se limita la Părțile UPS) și care nu sunt în general cunoscute de public sau puse la dispoziția 
publicului și (1) a căror valoare economică, actuală sau potențială, decurge din faptul că nu sunt în general 
cunoscute și nici ușor accesibile prin mijloacele adecvate unor persoane care ar putea obține un avantaj 
economic din dezvăluirea sau utilizarea lor și (2) care sunt ținute secret prin eforturi rezonabile, în funcție de 
circumstanțe. 

Actualizare/Actualizări înseamnă întreținerea, corectarea erorilor, modificări, actualizări, ameliorări sau 
revizuiri ale Materialelor UPS. 

UPS înseamnă UPS Market Driver, Inc. 

Cont UPS înseamnă orice cont de expediere care vă este atribuit Dvs. de un membru al Părților UPS, incluzând 
și fără a se limita la conturile alocate celor care utilizează expedierea prin UPS.com și care sunt cunoscute sub 
numele de „conturi temporare”, cât și conturile UPS de expediere a mărfurilor. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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Baze de date UPS înseamnă bazele de date care conțin informații confidențiale legate de serviciile de expediere 
ale Părților UPS și care sunt distribuite sau sunt destinate utilizării cu Software. 

UPS Delivery Co. este definit în Secțiunea 12.10 a acestor Condiții generale. 

Marca UPS înseamnă cuvântul marcat ,,UPS” ilustrat în diverse înregistrări ale mărcii înregistrate care includ, 
dar nu exclud Înregistrarea mărcii înregistrate nr. 966.724 în S.U.A. și marca ,,UPS & Stylized Shield Device” 
ilustrat mai jos și ilustrat în diverse înregistrări ale mărcii, care includ, dar nu exclud Înregistrările mărcii 
înregistrate nr.: 2.867.999, 2.965.392, 2.973.108, 2.978.624, 3.160.056 și Numerele de înregistrare ale mărcii de 
înregistrare ale Comunității Europene nr.: 3.107,026, 3,107,281 și 3,106,978. 

Materiale UPS înseamnă, în mod colectiv, Tehnologia UPS, Bazele de date UPS, Documentația tehnică, 
Informațiile, Software, Mărcile UPS și Sistemele UPS. 

Părțile UPS înseamnă UPS și Filialele sale actuale, precum și acționarii, directorii, administratorii, angajații, agenții, 
partenerii, furnizorii terți și deținătorii de licență terți ai UPS. 

Sisteme UPS înseamnă sistemele informatice de rețea UPS la care Tehnologia UPS are drept de acces. 

Tehnologie UPS înseamnă produsele enumerate în Anexa B a Drepturilor utilizatorului final.

Dvs. este definit în al treilea paragraf al acestui Contract. 
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ANEXA B 

AMENDAMENT DE ȚARĂ LA CONDIȚIILE GENERALE 

Dacă locuiți sau aveți sediul social în oricare dintre țările sau teritoriile identificate în Secțiunea 12.15 a 
Condițiilor generale, următoarele clauze înlocuiesc sau modifică clauzele indicate din Condițiile generale. Toate 
clauzele din Condițiile generale care nu sunt modificate prin aceste amendamente vor rămâne neschimbate și 
vor continua să producă efecte. 

1. Țările din Orientul Mijlociu, Bangladesh, Indonezia, Israel, S.U.A. și Puerto Rico. 

1.1 Amploare geografică și aplicabilitate. 

a. Garantați și declarați că locuiți sau aveți sediul social în una dintre următoarele țări: Țările 
Orientului Mijlociu, Bangladesh, Indonezia, Israel, Statele Unite ale Americii sau Puerto Rico. 

b. Sub rezerva prevederilor Secțiunii 1.1(a) de mai sus a prezentei Anexe B, Dvs. și UPS hotărâți 
modificarea Condițiilor generale conform celor prezentate în Secțiunea 1.2 de mai jos a prezentei Anexe B. 

c. Cu excepția amendamentelor prezentate în această Anexă, Condițiile generale (inclusiv 
Anexele la acestea) rămân în vigoare până la expirarea sau rezilierea acestora și reprezintă întregul acord între 
Dvs. și UPS cu privire la obiectul acestui Contract. În cazul în care orice prevedere din prezenta Anexă B este în 
neconcordanță cu Condițiile generale, condițiile prezentei Anexe B vor fi singurele aplicabile cu privire la 
obiectul neconcordanței. 

d. Având în vedere promisiunile și angajamentele reciproce ale părților, Dvs. și UPS hotărâți 
modificarea Condițiilor generale în conformitate cu Secțiunea 1.2 a Anexei B de mai jos. 

1.2 Amendamente. 

a. Dacă locuiți sau aveți sediul social în Emiratele Arabe Unite (EAU), Secțiunea 4 din 
Condițiile generale va fi ștearsă integral și va fi înlocuită cu următoarele prevederi: 

„4. Încetare.

a. Oricare dintre părți poate rezilia prezentul Contract (fără a fi necesar un ordin judecătoresc), 
iar UPS poate rezilia oricare dintre licențele privitoare la Tehnologia UPS acordată prin prezentul 
document (fără a fi necesar un ordin judecătoresc), în orice moment, în urma unei notificări scrise 
transmise celeilalte părți. 

b. Fără a aduce atingere celor menționate anterior, prezentul Contract va fi reziliat fără a fi 
necesar un ordin judecătoresc și imediat în urma transmiterii unei notificări scrise către Dvs., (1) în 
cazul unei încălcări a articolului 3, 7 sau 10 din Condițiile generale sau a secțiunilor 2.2. și 4.1. (a treia 
propoziție) din Condițiile generale; (2) în eventualitatea falimentului Dvs., în cazul demarării 
procedurilor de faliment, de reorganizare a societății, de reabilitare civilă, de concordat, în cazul 
lichidării speciale sau al oricăror alte proceduri de insolvență în privința Dvs., sau dacă este desemnat 
un lichidator, un administrator judiciar, un judecător sindic în privința Dvs. sau dacă adoptați o hotărâre 
de lichidare sau dacă se adoptă o astfel de hotărâre în privința Dvs., (3) dacă sunteți partener în cadrul 
unui Client sau al unui Prestator de servicii sau dacă un Client sau un Prestator de servicii reprezintă un 
parteneriat și respectivul parteneriat este dizolvat sau (4) la momentul ștergerii Profilului dvs. UPS.” 

b. Dacă locuiți sau aveți sediul social în oricare dintre Țările Orientului Mijlociu, Bangladesh, 
Indonezia sau Israel, Secțiunea 9 a Condițiilor generale va fi eliminată în totalitate și înlocuită cu următoarele 
prevederi:  

„9. Limitarea răspunderii.

9.1 Cu excepția prevederilor exprese din Secțiunea 9.2: 
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a. Părțile UPS nu vor fi răspunzătoare în niciun caz pentru niciun prejudiciu care ar 
putea fi suferit de către Client (sau orice altă persoană înaintând revendicări sub umbrela sau 
prin intermediul Clientului), indiferent dacă acestea sunt suferite direct sau indirect sau sunt 
imediate sau consecutive, fie că rezultă din contract, din răspunderea delictuală civilă (inclusiv 
neglijență) sau în orice alt mod și care fac parte din oricare din următoarele categorii: 

i. prejudiciu special, chiar dacă Părțile UPS au avut cunoștință de circumstanțele în 
care un astfel de prejudiciu special s-ar fi putut produce; 

ii. pierdere de profituri; 

iii. pierderea economiilor anticipate; 

iv. pierderea unei oportunități de afaceri; 

v. pierderea reputației; 

vi. costurile de procurare a bunurilor de înlocuire rezultate din acest Contract; 

vii. pierderea sau alterarea datelor sau folosirea datelor. 

c. Valoarea totală a responsabilității Părților UPS, fie că rezultă din contract, dintr-un 
delict (inclusiv neglijență) sau în orice alt mod și indiferent dacă este în legătură cu prezentul 
Contract sau orice alt contract colateral nu va depăși în niciun caz, la nivel global, suma de o 
mie de dolari americani (1.000 USD); și 

d. Dvs. sunteți de acord că, atunci când ați acceptat prezentul Contract, acesta fie nu a 
avut la bază nicio altă declarație, scrisă sau orală, de niciun fel și a niciunei persoane decât 
cele prezentate în mod expres în prezentul Acord sau (în cazul în care a avut la bază declarații, 
scrise sau orale, care nu sunt prezentate în mod expres în prezenta licență) nu va oferi 
despăgubiri aferente numitelor declarații și că, în orice caz, Părțile UPS nu vor purta nicio 
responsabilitate în nicio situație cu excepția condițiilor prevăzute în mod expres în prezentul 
Contract. 

9.2 Excluderile din Secțiunea 9.1 se vor aplica în măsura maximă permisă de legea în 
materie, dar Părțile UPS nu exclud responsabilitatea pentru: 

a. deces sau vătămare corporală provocată de neglijența Părților UPS, a directorilor, 
angajaților, contractanților sau agenților acestora; 

b. înșelăciune sau declarație falsă; sau 

c. orice altă responsabilitate care poate să nu fie exclusă prin lege. 

9.3 Pentru a se evita orice îndoială, faptul că acest contract (Versiunea UTA 10072022) 
vă este prezentat de mai multe ori nu schimbă responsabilitatea totală sus-menționată a 
Părților UPS de o mie de dolari americani (1.000 USD). 

9.4 Revendicările care nu au fost prezentate în timp de șase (6) luni de la primul 
eveniment care le-a produs, vor fi considerate ca fiind abandonate.” 

b. Dacă locuiți sau aveți sediul social în oricare dintre Țările Orientului Mijlociu, Bangladesh, 
Indonezia sau Israel, Statele Unite ale Americii sau Puerto Rico, Secțiunea 12.6 a Condițiilor generale va fi 
eliminată în totalitate și înlocuită cu următoarele prevederi:  

„12.6 Legi aplicabile și arbitraj.

a. Dacă locuiți sau aveți sediul social într-una dintre Țările din Orientul Mijlociu, orice 
dispută rezultată din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv orice aspect referitor 
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la existența, valabilitatea sau încetarea acestuia, va fi înaintată și soluționată definitiv prin 
arbitraj în conformitate cu Regulile de arbitraj ale Centrului de Arbitraj DIFC-LCIA, 
considerate ca incluse în această clauză prin referință. Numărul arbitrilor va fi de unu. 
Locul sau sediul arbitrajului va fi Centrul Financiar Internațional din Dubai. Limba 
utilizată în cadrul procesului de arbitraj va fi engleza. Legile aplicabile Contractului vor fi 
normele de drept material ale Angliei și Țării Galilor. Prin prezenta Dvs. declarați și 
garantați că aveți autoritatea de a accepta un acord de arbitraj în conformitate cu prezenta 
clauză și cu legislația aplicabilă. 

b. Dacă locuiți sau aveți sediul social în Bangladesh sau Indonezia, orice dispută rezultată 
din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv orice aspect referitor la existența, 
valabilitatea sau încetarea acestuia, va fi înaintată și soluționată definitiv prin arbitraj în 
conformitate cu Regulile de arbitraj ale Centrului de Arbitraj Internațional din Singapore, 
considerate ca incluse în această clauză prin referință. Numărul arbitrilor va fi de unu. 
Locul sau sediul legal al arbitrajului va fi Centrul de Arbitraj Internațional din Singapore. 
Limba utilizată în cadrul procesului de arbitraj va fi engleza. Legile aplicabile 
Contractului vor fi normele de drept material ale Angliei și Țării Galilor. Prin prezenta 
Dvs. declarați și garantați că aveți autoritatea de a accepta un acord de arbitraj în 
conformitate cu prezenta clauză și cu legislația aplicabilă. 

c. Dacă locuiți sau aveți sediul social în Israel, orice dispută rezultată din prezentul Contract 
sau din neexecutarea acestuia va fi soluționată prin arbitraj în conformitate cu Regulile de 
arbitraj internațional ale Institutului de Arbitraj Comercial din Israel, aceste reguli fiind 
considerate ca incluse în această clauză prin referință. Numărul arbitrilor va fi de unu. De 
asemenea, părțile se obligă să respecte și să execute decizia arbitrală, considerată 
definitivă în soluționarea disputei. Limba utilizată în cadrul procesului de arbitraj va fi 
engleza. Legile aplicabile Contractului vor fi normele de drept material ale Angliei și 
Țării Galilor. Prin prezenta Dvs. declarați și garantați că aveți autoritatea de a accepta un 
acord de arbitraj în conformitate cu prezenta clauză și cu legislația aplicabilă. 

d. Dacă locuiți sau aveți sediul social în Statele Unite ale Americii sau Puerto Rico, orice 
dispută rezultată din prezentul Contract sau din neexecutarea acestuia va fi reglementată 
astfel cum este prevăzut în Suplimentul 1 (Soluționarea diferendelor în S.U.A. și Puerto 
Rico) anexată la prezentul. 

e. Cu excepția cazului în care legislația locală o solicită și în conformitate cu încheierea unui 
contract obligatoriu, limba oficială a acestui Contract este engleza și orice traducere ați 
primit v-a fost furnizată numai din motive de comoditate. Conform acestui Contract, orice 
corespondență și comunicații între Dvs. și UPS se va face în limba engleză. În cazul în 
care ați acceptat acest Contract prin intermediul unei afișări pe internet a unei versiuni 
traduse a acestui Contract într-o altă limbă decât engleza americană, puteți vizualiza 
versiunea în engleza americană a acestui Contract, accesând adresa 
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf.  

f. În pofida oricărui alt termen din prezentul Contract, prevederile privind soluționarea 
diferendelor incluse în orice acord pe care l-ați încheiat cu un membru al Entităților UPS 
în legătură cu serviciile UPS, inclusiv, de exemplu, Condițiile UPS aplicabile 
transportului/serviciilor vor prevala oricând respectivele prevederi sunt aplicabile în 
raport cu o pretenție sau controversă. 

c. Dacă locuiți sau aveți sediul social în oricare dintre Țările Orientului Mijlociu, Bangladesh, 
Indonezia sau Israel, Secțiunea 12.16 va fi adăugată Condițiilor generale astfel: 

„12.16 Interpretare. Următoarele reguli de interpretare se aplică prezentului Contract: 

a. Titlurile Secțiunilor și Anexelor nu vor afecta interpretarea prezentului Contract. 

b. Persoană include persoană fizică, entitate corporativă sau neînregistrată (indiferent dacă 
are personalitate juridică separată sau nu). 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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c. Cu excepția cazurilor contrare impuse de context, cuvintele la singular vor include 
pluralul, iar cele la plural vor include singularul. 

d. Cu excepția cazurilor contrare impuse de context, referirea la unul dintre sexe va include 
și referirea la celălalt sex. 

e. Orice referire la un termen juridic englezesc în legătură cu orice litigiu, despăgubire, 
metodă de procedură juridică, document juridic, statut juridic, tribunal, funcționar sau 
orice concept sau obiect juridic, în raport cu orice altă jurisdicție în afara celei englezești, 
va fi considerată ca incluzând o referire la cea mai apropiată aproximare a respectivului 
termen juridic englezesc din acea jurisdicție. 

f. O referire la o lege sau la o prevedere legislativă reprezintă o referire la respectiva lege 
sau prevedere legislativă în varianta modificată, extinsă sau reconstituită, anterior sau 
ulterior datei prezentului Contract, iar în cazul unei referiri la o lege, reprezintă o referire 
și la întreaga legislație subordonată respectivei legi, anterior sau ulterior datei prezentului 
Contract. 

g. Cuvintele care urmează după termenii „inclusiv”, „include”, „în special” sau „de 
exemplu” sau orice alte expresii similare nu vor limita caracterul general al cuvintelor 
generale la care se referă. 

h. Orice referire la cuvântul „vandabilitate” se va considera ca însemnând „calitate 
satisfăcătoare.” 

d. Dacă locuiți sau aveți sediul social în oricare dintre Țările Orientului Mijlociu, Bangladesh, 
Indonezia sau Israel, Secțiunea 12.17 va fi adăugată Condițiilor generale astfel: 

„12.17 Drepturile terților. Persoanele care nu sunt părți ale prezentului Contract nu vor 
avea niciun drept în baza Legii din 1999 referitoare la contracte (Drepturile terților) de a 
invoca nicio condiție a prezentului Contract, dar acest lucru nu afectează niciun drept sau 
despăgubire aferente unui terț existente sau disponibile în afara respectivei Legi.” 

e. Dacă locuiți sau aveți sediul social în oricare dintre Țările Orientului Mijlociu, Bangladesh, 
Indonezia sau Israel, Secțiunea 12.18 va fi adăugată Condițiilor generale astfel: 

„12.18 Prevederi anti-mită și anti-corupție. Dvs. veți respecta toate legile, jurisprudența, 
reglementările și codurile anti-mită și anti-corupție, inclusiv dar fără a se limita la Legea din 
2010 a Regatului Unit privind mita, în legătură cu prezentul Contract și veți raporta imediat la 
UPS orice solicitare sau cerere referitoare la orice avantaj necuvenit, financiar sau de altă 
natură, primită în legătură cu executarea prezentului Contract.”  

f. Dacă locuiți sau aveți sediul social în Indonezia, Secțiunea 12.13 a Condițiilor generale va fi 
eliminată în totalitate și înlocuită cu următoarele prevederi:  

„12.13 Întregul Contract; modificare. Acest Contract reprezintă întreaga înțelegere și 
acordul între părți cu privire la obiectul acestui Contract și înlocuiește orice alte (1) declarații, 
acorduri și înțelegeri anterioare sau actuale în legătură cu acest obiect și (2) orice versiuni 
anterioare ale Contractului de utilizare a tehnologiei UPS stabilit între UPS și Dvs., care se 
combină în acest Contract. Astfel de fuziune nu va fi valabilă în ceea ce privește Software-ul. 
Contractul Tehnologiei UPS valabil la momentul în care Dvs. veți primi o anumită versiune a 
Programului va predomina utilizarea Dvs. a respectivei versiuni Software în orice moment. 
Orice contract de utilizare a Tehnologiei pentru întreprinderi stabilit, înainte sau după data 
acestui Contract, între UPS și Client, va înlocui acest Contract. Orice Contract de utilizare a 
tehnologiei UPS stabilit între UPS și Dvs. pentru o versiune mai recentă decât Versiunea UTA 
10072022 va înlocui acest Contract. Înlocuirea unui contract anterior nu va priva UPS de 
drepturile pe care le are față de Dvs. în cazul nerespectării sau încălcării contractului comise 
înaintea datei acestui Contract. Un document cu semnături electronice nu va permite 
modificarea sau completarea acestui Contract. 
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Suplimentul 1 

Soluționarea diferendelor în S.U.A. și Puerto Rico 

Arbitrajul obligatoriu al diferendelor
Cu excepția disputelor care se califică pentru instanțe de stat cu jurisdicție limitată (cum ar fi revendicările mici, 
judecătorul de pace, curtea de magistrați și alte instanțe asemănătoare cu limite monetare mai mici de 
30.000 USD asupra jurisdicțiilor lor cu privire la disputele civile), Dvs. și UPS sunteți de acord că orice 
controversă sau revendicare, în virtutea legii sau a echității, care decurge din sau în legătură cu prezentul 
Contract care apare, total sau parțial, în Statele Unite ale Americii sau în Puerto Rico, indiferent de data 
acumulării disputei respective, va fi soluționată în totalitate de arbitraj individual (nu la nivel de clasă sau 
colectiv) obligatoriu. Dvs. și UPS sunteți de acord în mod expres că obligația precedentă de a arbitra diferendele, 
indiferent de data producerii respectivelor diferende, include, fără limitare, diferendele și disputele preexistente 
care rezultă din sau au legătură cu serviciile prestate în momentul existenței unei versiuni anterioare a 
prezentului Contract.

Arbitrajul este înaintarea unei dispute către un arbitru neutru, în loc de un judecător sau de jurați, în vederea unei 
decizii definitive și obligatorii, cunoscută drept o „hotărâre”. Arbitrajul oferă contextul unei descoperiri mai 
limitate decât în instanță și este supus unei revizuiri limitate de către instanțe. Fiecare parte are oportunitatea de 
a prezenta dovezi arbitrului, în scris sau prin intermediul martorilor. Un arbitru poate hotărî doar aceleași daune 
și despăgubiri pe care o instanță le poate hotărî potrivit legii și trebuie să respecte termenii și condițiile din acest 
Contract. Dvs. și UPS sunteți de acord că singura voastră relație este cea contractuală reglementată de acest 
Contract. 

Arbitrajul instituțional 
Arbitrajul va fi condus de Asociația Americană pentru Arbitraj („AAA”) în conformitate cu Regulile de arbitraj 
comercial sau, cu condiția să fiți consumator individual și să utilizați serviciile UPS pentru uzul personal (nu 
profesional), cu Regulile de arbitraj care privesc consumatorii („Regulile AAA”), iar procesul privind hotărârea 
poate fi înaintat în orice instanță de jurisdicție competentă. Regulile AAA, incluzând instrucțiunile privind 
modalitatea de a iniția arbitrajul, sunt disponibile la adresa https://www.adr.org. Arbitrul va decide asupra 
tuturor aspectelor cauzei pe baza legislației aplicabile, nu în virtutea echității. În cazul în care inițiați procedura 
de arbitraj, trebuie să transmiteți actele de procedură agentului înregistrat al UPS, Corporation Service Company, 
care are sedii în fiecare stat. Informații se pot găsi, de asemenea, pe pagina de internet a Secretarului de Stat 
local. 

Orice procedură de arbitraj în temeiul prezentului Contract va avea loc în mod individual; nu sunt permise 
acțiuni sau arbitraje sau proceduri la nivel de clasă, în masă, consolidate sau combinate, în calitate de procur 
general privat. Dvs. și UPS renunțați fiecare la dreptul unui proces cu jurați. Dvs. și UPS renunțați, de asemenea, 
la posibilitatea de a participa la o acțiune sau un arbitraj la nivel de clasă, în masă, consolidat(ă) sau combinat(ă). 

Locul de desfășurare a procedurii de arbitraj/Numărul de arbitri/Costurile arbitrajului 
Orice procedură de arbitraj va avea loc în țara în care locuiți și va fi decisă de un singur arbitru. Orice taxă de 
depunere sau taxă administrativă care vi se percepe potrivit Regulilor AAA va fi plătită de Dvs. în măsura în 
care taxa respectivă nu depășește valoarea taxei necesare pentru a începe o acțiune asemănătoare într-o instanță 
care ar avea jurisdicție altfel. Pentru toate revendicările de importanță minoră, UPS va plăti suma taxei 
respective care va depăși acea sumă. Arbitrul va aloca taxele arbitrale și costurile administrative în concordanță 
cu regulile aplicabile ale AAA. Onorariile și cheltuielile rezonabile ale avocatului vor fi alocate sau acordate 
numai în măsura în care alocarea sau acordarea respectivă este disponibilă în temeiul legislației aplicabile. 

Toate aspectele vor reveni arbitrului pentru decizie, cu excepția că aspectele care se referă la domeniul de 
aplicabilitate, implementarea și forța executorie a prevederii arbitrale vor reveni unei curți pentru decizie. Legea 
federală privind arbitrajul reglementează interpretarea și aplicarea acestei prevederi. Prezentul acord de arbitraj 
va rămâne în vigoare după încetarea prezentului Contract. 

Clauza de separabilitate 
În pofida oricăror dispoziții contrare din Regulile AAA, dacă orice parte din această prevedere de arbitraj se 
consideră neîntemeiată sau neexecutorie din orice motiv, acest lucru nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea 
restului din prevederea de arbitraj, iar arbitrul va avea autoritatea de a modifica orice prevederi considerate 
neîntemeiate sau neexecutorii pentru ca acestea să devină valabile și executorii. 

https://www.adr.org/
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Arbitraj documentar 
Pentru toate disputele referitoare la o sumă care este mai mică de cincisprezece mii de dolari (15.000,00 $), 
părțile vor înainta argumentele și dovezile lor arbitrului în scris, iar arbitrul va dispune o hotărâre numai pe baza 
documentelor; nu se va organiza nicio audiere decât dacă arbitrul, la discreția sa și la solicitarea unei părți, 
decide că este necesar să solicite o audiere cu prezentare personală. Pentru o dispută reglementată de Regulile de 
arbitraj care privesc consumatorii ale AAA și în ceea ce privește o hotărâre între cincisprezece mii de dolari 
(15.000,00 $) și cincizeci de mii de dolari (50.000,00 $), inclusiv, UPS va plăti taxa Dvs. de depunere potrivit 
Regulilor AAA, cu condiția ca Dvs. să fiți de acord ca fiecare parte să își înainteze argumentele și dovezile 
arbitrului în scris și ca arbitrul să dispună o hotărâre numai pe baza documentelor, fără a se organiza o audiere. 
În pofida acestei prevederi, părțile pot conveni să continue cu arbitrajul documentar în orice moment. 

Acces la instanțele pentru revendicări mici 
Toate părțile își vor păstra dreptul să caute adjudecare într-o instanță de stat cu jurisdicție limitată, cum ar fi 
revendicările mici, judecătorul de pace, curtea de magistrați și alte instanțe asemănătoare cu limite monetare mai 
mici de 30.000 USD asupra jurisdicțiilor lor cu privire la disputele civile, pentru disputele individuale în cadrul 
domeniului de aplicabilitate a jurisdicției instanței respective. 

Confirmări 
DVS. ȘI UPS CONFIRMAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ FIECARE PARTE RENUNȚĂ LA DREPTUL 
DE A: 
(a) AVEA UN PROCES CU JURAȚI PENTRU A SOLUȚIONA ORICE DISPUTĂ PRETINSĂ 

ÎMPOTRIVA DVS., A UPS SAU A TERȚILOR ASOCIAȚI; 
(b) AVEA O INSTANȚĂ, ÎN AFARĂ DE O INSTANȚĂ DE STAT CU JURISDICȚIE LIMITATĂ 

ASTFEL CUM ESTE DEFINITĂ MAI SUS, SĂ SOLUȚIONEZE ORICE DISPUTĂ PRETINSĂ 
ÎMPOTRIVA DVS., A UPS SAU A TERȚILOR ASOCIAȚI; 

(c) AVEA O INSTANȚĂ SĂ REVIZUIASCĂ ORICE DECIZIE SAU HOTĂRÂRE A UNUI ARBITRU, 
INDIFERENT DACĂ ESTE PROVIZORIE SAU DEFINITIVĂ, CU EXCEPȚIA APELURILOR 
BAZATE PE ACELE MOTIVE DE VACATUR PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES ÎN SECȚIUNEA 
10 A LEGII FEDERALE PRIVIND ARBITRAJUL; ȘI 

(d) SERVI ÎN CALITATE DE REPREZENTANT, ÎN CALITATE DE PROCUROR GENERAL 
PRIVAT SAU ÎN ORICE ALTĂ CALITATE DE REPREZENTANȚĂ, VĂ ALĂTURA UN 
MEMBRU DIN CLASĂ ȘI/SAU DE A PARTICIPA ÎN CALITATE DE MEMBRU AL UNEI 
CLASE ÎN ORICE ACȚIUNE SAU ARBITRAJ DE CLASĂ, DE MASĂ, CONSOLIDAT(Ă) SAU 
COMBINAT(Ă) ÎNAINTAT(Ă) ÎMPOTRIVA DVS., A UPS ȘI/SAU A TERȚILOR ASOCIAȚI. 

Hotărâre 
Arbitrul poate hotărî acordarea de bani sau despăgubiri echitabile numai în favoarea părții individuale care 
solicită despăgubiri și numai în măsura în care este necesar să asigure despăgubirea garantată prin revendicarea 
individuală a părții respective. În mod asemănător, o hotărâre de arbitraj și orice hotărâre judecătorească care o 
confirmă se aplică numai cazului respectiv specific; nu poate fi utilizată în niciun alt caz decât pentru a pune în 
aplicare hotărârea în sine. Pentru a reduce timpul și cheltuiala procedurii de arbitraj, arbitrul nu va prevedea o 
declarație a motivelor pentru hotărârea sa decât dacă este solicitată o explicație scurtă a motivelor din partea 
uneia dintre părți. Cu excepția cazului în care atât Dvs. cât și UPS conveniți altfel, arbitrul nu va putea consolida 
revendicări din partea mai multor persoane și nu poate prezida altfel asupra niciunei forme de reprezentare, 
procuror general privat sau procedură de clasă. 

Confidențialitatea procedurii de arbitraj 
În pofida oricăror dispoziții contrare ale Regulilor AAA, UPS și Dvs. sunteți de acord că depunerea unei cereri 
de arbitraj, procedura de arbitraj, orice documente schimbate sau elaborate pe parcursul procedurii de arbitraj, 
orice informări succinte sau alte documente elaborate pentru arbitraj și hotărârea arbitrală vor fi păstrate complet 
confidențiale și nu vor fi dezvăluite niciunei alte părți, decât în măsura în care este necesar pentru punerea în 
aplicare a acestei prevederi arbitrale, a hotărârii arbitrale sau a altor drepturi ale părților sau astfel cum este 
prevăzut de lege sau de o hotărâre judecătorească. Această prevedere de confidențialitate nu va exclude 
raportarea de către AAA a anumitor informații privind cazurile de arbitraj care vizează consumatorii, astfel cum 
este prevăzut de legislația statului. 
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