
GCE GROUP 
CLAUZE ȘI CONDIȚII CONTRACTUALE GENERALE 

GCE GROUP



4-2

GCE GROUP 
CLAUZE ȘI CONDIȚII CONTRACTUALE GENERALE 
INTRODUCERE

1. Aceste Condiții Generale se aplică în cazurile în care 
părțile sunt de acord, în scris sau în alt mod, cu cele 
de față. Abaterile de la Condiții se aplică numai dacă 
sunt convenite în scris. 
Termenul “scris” sau “în scris”, atunci când este folosit 
în prezentele condiții, se referă la un document 
semnat de ambele părți sau la o scrisoare, fax, poștă 
electronică sau alte mijloace convenite de părți. 

INFORMAȚII DESPRE PRODUSE

2. Datele din informațiile despre produse și din listele de 
prețuri sunt obligatorii numai în măsura în care se face 
referire în mod expres la acestea în contract.

DOCUMENTE TEHNICE ȘI INFORMAȚII     
TEHNICE 
3. Toate desenele și alte documente tehnice privind 

bunurile sau fabricarea lor, transmise de către o parte 
celeilalte, înainte sau după încheierea contractului, vor 
rămâne proprietatea părții care le transmite. 
Desenele, documentele tehnice sau alte informații 
tehnice primite de o parte nu vor fi folosite în nici 
un alt scop decât cel pentru care au fost transmise, 
exceptând  cazul în care cealaltă parte își dă acordul 
în acest sens. 
În lipsa acordului celeilalte părți, este interzis ca 
acestea să fie copiate, reproduse, transmise sau 
comunicate în alt fel unei terțe părți. 

4. Cel târziu înainte de livrarea bunurilor GCE va 
furniza gratuit Clientului un exemplar sau numărul de 
exemplare asupra căruia s-a convenit din desene 
și alte documente tehnice care sunt suficient de 
detaliate pentru a permite Clientului să execute 
instalarea, punerea în funcțiune, operarea și 
întreținerea (inclusiv reparațiile curente) ale tuturor 
componentelor bunurilor. Cu toate acestea, GCE nu 
va avea obligația de a furniza desene de execuție ale 
bunurilor sau pieselor de schimb. 

TESTAREA ÎNAINTE DE LIVRARE

5. În cazul în care s-a convenit asupra unei testări înainte 
de livrare, aceasta se va desfășura, dacă nu s-a căzut 
de acord altfel, la locul în care bunurile sunt fabricate. 
Dacă nu s-au convenit condițiile tehnice pentru 
testare, testarea se va desfășura în conformitate cu 
practica uzuală în domeniul respectiv în țara în care 
sunt fabricate bunurile. 

6. GCE va notifica Clientul în scris cu privire la testarea 
înainte de livrare, în timp util pentru a-i permite 
Clientului să fie prezent la testare. 
În cazul în care Clientul a primit notificarea respectivă, 
testarea poate fi efectuată chiar dacă Clientul nu este 
reprezentat la testare. GCE va înregistra testul. 
Raportul de testare va fi trimis Clientului. Raportul se 
va considera, dacă nu se indică altfel de către Client, 
ca descriind corect executarea testării și rezultatele 
acesteia. 

7. În cazul în care, la testarea înainte de livrare, se 
constată că bunurile nu sunt conforme contractului, 
GCE va asigura cât mai curând posibil ca bunurile 
să respecte contractul. Dacă Clientul solicită, se va 
efectua ulterior o nouă testare. Clientul nu poate însă 
solicita o nouă testare în situația în care defectul este 
minor. 

8. Dacă nu s-a convenit o altă împărțire a costurilor,  GCE 
va suporta toate costurile pentru testările înainte de 
livrare la locul în care sunt fabricate bunurile. Cu toate 
acestea, la astfel de testări înainte de livrare, Clientul 
va suporta toate costurile aferente reprezentanților 
săi, inclusiv cheltuieli de deplasare și diurnă. 

LIVRAREA

9. În cazul în care s-a căzut de acord asupra unui termen 
comercial, acesta va fi interpretat în conformitate cu 
INCOTERMS în vigoare la încheierea contractului. 
Dacă nu s-a convenit în mod expres un termen 
comercial, livrarea va fi Ex Works.

TERMEN DE LIVRARE. ÎNTÂRZIERI

10. În cazul în care, în locul unei date stabilite pentru 
livrare, părțile au convenit asupra unei perioade 
timp în cadrul căreia să aibă loc livrarea, respectiva 
perioadă va curge de la încheierea contractului. 

11. Dacă GCE constată că nu poate să livreze bunurile 
la termenul convenit sau dacă există posibilitatea 
întârzierii din partea sa, GCE va aduce acest lucru 
la cunoștința Clientului imediat, în scris, menționând 
motivul întârzierii și, dacă este posibil, data estimată a 
livrării. 
În cazul în care GCE nu dă această notificare, va 
rambursa Clientului, indiferent de prevederile 
Clauzelor 13 și 14, orice cheltuieli suplimentare pe care 
acesta din urmă le suportă și care ar fi putut fi evitate 
dacă ar fi primit notificarea la timp. 
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12. În cazul în care întârzierea livrării este cauzată de o 
situație care, conform Clauzei 36, constituie temei de 
exonerare sau de o acțiune sau omisiune din partea 
Clientului, inclusiv suspendarea de către GCE în baza 
Clauzei 18, termenul de livrarea se va prelungi cu o 
perioadă rezonabilă din punct de vedere al situației 
date. Termenul de livrare se va prelungi chiar dacă 
motivul întârzierii survine după termenul convenit 
inițial pentru livrare. 

13. În cazul în care GCE nu livrează bunurile la timp, 
Clientul are dreptul la daune compensatorii de la 
data la care livrarea ar fi trebuit să aibă loc. Daunele 
compensatorii se vor plăti la o rată de 0,5% din prețul 
convenit pentru fiecare săptămână încheiată de 
întârziere. 
Dacă întârzierea privește numai o parte din bunuri, 
daunele compensatorii se vor calcula la partea 
de preț corespunzătoare părții din bunuri a căror 
folosință nu este posibilă datorită întârzierii. Daunele 
compensatorii nu vor depăși 7,5% din acea parte a 
prețului la care acestea se calculează.  
Daunele compensatorii sunt scadente la prima cerere 
din partea Clientului, însă nu mai înainte ca toate 
bunurile să fi fost livrate sau contractul să fi încetat 
conform Clauzei 14.
Clientul pierde dreptul la daune compensatorii în 
cazul în care nu depune cerere scrisă pentru daunele 
respective în termen de șase luni de la data la care 
livrarea ar fi trebuit să aibă loc. 

14. În cazul în care Clientul are dreptul la daunele 
compensatorii maxime conform Clauzei 13, iar bunurile 
sunt încă nelivrate, Clientul poate solicita în scris 
livrarea într-un interval final rezonabil care nu poate fi 
mai scurt de o săptămână. 
Dacă GCE nu livrează într-un astfel de interval final 
și acest lucru nu se datorează unei situații pentru 
care este răspunzător Clientul, acesta, prin adresă 
scrisă către GCE, poate rezilia contractul în ce 
privește partea de bunuri a căror folosință nu este 
posibilă datorită întârzierii. În cazul unei astfel de 
rezilieri, Clientul are dreptul și la despăgubire pentru 
prejudiciul cauzat lui de întârzierea din partea GCE, în 
măsura în care prejudiciul depășește valoarea maximă 
a daunelor compensatorii pe care Clientul le poate 
pretinde conform Clauzei 13.
Această despăgubire nu poate depăși 7,5% din partea 
de preț corespunzătoare bunurilor cu privire la care 
se reziliază contractul. 
De asemenea, Clientul va avea dreptul să rezilieze 
contractul, prin adresă scrisă către GCE, în cazul în 
care este evident că va avea loc o întârziere care, 
conform Clauzei 13, dă Clientului dreptul la valoarea 
maximă a daunelor compensatorii. 

În situația rezilierii din acest motiv, Clientul va 
avea dreptul atât la valoarea maximă a daunelor 
compensatorii, cât și la despăgubirea prevăzută la 
al treilea paragraf din această Clauză. Exceptând 
daunele compensatorii conform Clauzei 13 și rezilierea 
contractului cu despăgubirea limitată prevăzută de 
această Clauză 14, toate celelalte pretenții privind 
întârzierea din partea GCE sunt excluse. 
Această limitare a răspunderii GCE nu se aplică însă 
în cazul în care GCE se face vinovată de neglijență 
gravă. 

15. În cazul în care Clientul constată că nu putea 
recepționa bunurile livrate la data stabilită sau dacă 
există posibilitatea întârzierii din partea sa, acesta va 
notifica în acest sens GCE, în scris, menționând 
motivul întârzierii și, dacă este posibil, data la care va 
putea recepționa livrarea. 
În cazul în care Clientul nu recepționează livrarea la 
data convenită, acesta va efectua totuși orice plată 
care depinde de livrare, ca și cum bunurile respective 
ar fi fost livrate. GCE va organiza depozitarea bunurilor 
pe riscul și cheltuiala Clientului. Dacă Clientul dorește, 
GCE va asigura bunurile pe cheltuiala Clientului.

16. Exceptând cazul în care nerecepționarea bunurilor 
de către Client, menționată la Clauza 15, se datorează 
unei situații descrise la Clauza 36, GCE poate solicita 
Clientului, prin notificare scrisă, să recepționeze 
livrarea într-un interval rezonabil. 
Dacă, din motive neimputabile GCE, Clientul nu 
recepționează livrarea în intervalul respectiv, GCE 
poate, prin notificare scrisă adresată Clientului, să 
rezilieze contractul în ce privește acea parte de 
bunuri care sunt pregătite de livrare, însă nu s-au livrat 
din culpa Clientului. GCE va avea atunci dreptul la 
despăgubirea pentru prejudiciul suferit datorită culpei 
Clientului. Despăgubirea nu va depăși partea din preț 
corespunzătoare părții din bunuri cu privire la care se 
reziliază contractul. 

PLATĂ

17. Dacă nu se convine altfel, prețul de cumpărare stabilit, 
împreună cu taxa pe valoarea adăugată, dacă este 
cazul, va fi facturat astfel: o treime la încheierea 
contractului, o treime la data la care GCE dă 
notificarea scrisă precum că volumul de bunuri este 
pregătit de livrare. Plata finală se va factura la livrarea 
bunurilor. Suma facturată este scadentă în 30 de zile 
de la data facturii. 

18. În caz de neplată din partea Clientului, GCE va avea 
dreptul la dobândă de la data scadenței, la rata 
dobânzii stabilită prin lege cu privire la plăți întârziate 
în țara GCE. 
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În cazul în care Clientul nu achită la data scadenței,  
GCE va suspenda, după notificarea dată în scris 
Clientului în acest sens, îndeplinirea obligațiilor sale 
contractuale până la efectuarea plății.   

19. În cazul în care Clientul nu achitat suma datorată în 
termen de trei luni de la data scadenței, GCE poate 
rezilia contractul prin notificare scrisă adresată 
Clientului și, în plus față de dobânda la plata întârziată, 
poate pretinde despăgubire pentru prejudiciul 
suferit. Despăgubirea nu va depăși prețul de achiziție 
convenit.  

REZERVA DREPTULUI DE PROPRIETATE

20. Bunurile vor rămâne proprietatea GCE până la 
achitarea lor în întregime, în măsura în care astfel de 
rezervă a dreptului de proprietate este valabilă. 

RĂSPUNDEREA PENTRU DEFECTE

21. În conformitate cu prevederile Clauzelor 23-33 de 
mai jos, GCE va remedia orice defect al bunurilor 
datorat erorii de proiectare, defectelor de material 
sau manoperă. GCE oferă instrucțiuni pentru instalare, 
dacă este cazul și acordă instalatorilor instruire privind 
produsul, însă, datorită mai multor condiții legale 
locale de pe diferite piețe, care impun competență și 
certificare în plus a instalatorilor, precum și testarea, 
aprobarea, înregistrarea și certificarea instalației, 
instalatorul va prelua răspunderea pentru competența 
instalatorilor sau manopera și documentația instalației. 
GCE nu poartă răspunderea pentru defecte generate 
de material furnizat de Client sau de un proiect impus 
sau specificat de acesta. 

22. Răspunderea GCE nu acoperă defecte cauzate de 
situații ce survin după ce riscul i-a fost transferat 
Clientului. De exemplu, răspunderea nu acoperă 
defecte datorate condițiilor de operare care se 
abat de la cele anticipate în contract sau datorate 
utilizării necorespunzătoare a bunurilor. De 
asemenea, nu acoperă defecte datorate întreținerii 
necorespunzătoare sau instalării incorecte din partea 
Clientului, modificări efectuate fără acordul scris din 
partea GCE sau reparațiilor defectuoase executate 
de Client. În cele din urmă, răspunderea nu acoperă 
uzura sau deteriorarea normală.

23. Răspunderea GCE se limitează la defecte ce 
apar într-o perioadă de un an de la data livrării 
bunurilor. Dacă bunurile sunt folosite mai intens 
decât s-a convenit, această perioadă se va reduce 
proporțional.

24. Pentru piese ce au fost reparate sau înlocuite conform 
Clauzei 21, GCE va purta aceeași răspundere pentru 

defecte ca și pentru bunurile inițiale, pe o perioadă 
de un an. Pentru alte componente ale bunurilor, 
perioada de răspundere menționată la Clauza 23 se 
va prelungi numai cu perioada în care bunurile nu au 
putut fi folosite ca urmare a unui defect pentru care 
răspunderea revine GCE.

25. Clientul va notifica GCE în scris cu privire la un defect 
imediat după ce defectul a apărut și în nici un caz mai 
târziu de două săptămâni de la expirarea perioadei 
de răspundere specificată la Clauza 23, suplimentată 
prin Clauza 24. Notificarea va include o descriere a 
modului în care defectul se manifestă. În cazul în care 
Clientul nu notifică GCE în scris în perioada-limită 
de mai sus, acesta pierde dreptul de a face orice 
reclamație cu privire la defect.
Dacă există motiv de a considera că defectul poate 
produce daune, notificarea se va da imediat. Dacă 
notificarea nu se dă imediat, Clientul pierde dreptul de 
a face orice reclamație pe baza daunei care intervine 
și care ar fi putut fi evitată dacă s-ar fi dat respectiva 
notificare.

26. În situația în care o problemă gravă de siguranță în 
utilizare a produsului este identificată în ce privește 
un produs GCE, GCE va emite o Înștiințare urgentă 
de securitate în domeniu sau va iniția o retragere 
produsului de pe piață. În astfel de cazuri, clienții 
GCE, inclusiv distribuitorii, sunt obligați să înainteze 
informațiile clienților și utilizatorilor finali vizați, precum 
și să sprijine colectarea produselor în cazul unei 
retrageri. În caz de incidente sau accidente grave 
care implică produse GCE, GCE trebuie înștiințată și, 
dacă este posibil, i se va pune la dispoziție produsul 
spre analiză. Descrierea situațiilor care au dus la un 
accident și alte echipamente asociate îi sunt utile GCE 
în analiza respectivă. 

27. După primirea unei notificări scrise conform 
Clauzei 25, GCE va remedia defectul fără întârziere 
nejustificată. Sub această rezervă, data pentru 
lucrarea de remediere va fi aleasă astfel încât să nu 
afecteze inutil activitățile Clientului. GCE va suporta 
costurile specificate la Clauzele 21-32. Lucrarea 
de remediere se va executa la sediul Clientului, 
exceptând cazul în care GCE consideră adecvat ca 
bunurile sau componenta care prezintă defecte să 
îi fie trimise la propriul sediu în scopul reparării sau 
înlocuirii.
GCE va efectua demontarea și reinstalarea 
componentei dacă acest lucru necesită cunoștințe 
speciale. Dacă astfel de cunoștințe speciale nu sunt 
necesare, GCE își va fi îndeplinit obligațiile în ce 
privește defectul la momentul la care livrează către 
Client o componentă corect reparată sau înlocuită. 
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28. În cazul în care Clientul dă notificarea menționată la 
Clauza 25 și nu se constată nici un defect pentru care 
GCE poartă răspunderea, GCE va avea dreptul la 
despăgubire pentru lucrare și costurile suportate ca 
urmare a notificării.

29. Dacă remedierea defectului necesită intervenția la alt 
echipament decât bunurile, Clientul va fi răspunzător 
pentru orice lucrare sau costuri generate de acest 
lucru.

30. Toate transporturile în legătură cu repararea sau 
înlocuirea vor fi pe riscul și cheltuiala GCE. 
Clientul va respecta instrucțiunile GCE cu privire la 
modul în care trebuie realizat transportul. 

31. Clientul va suporta majorarea costurilor cu remedierea 
unui defect, pe care GCE le suportă atunci când 
bunurile se află în altă parte decât la destinația 
menționată în contract sau, dacă nu s-a menționat 
nicio destinație, la locul livrării.

32. Componentele defecte care au fost înlocuite conform 
Clauzei 21 vor fi puse la dispoziția GCE și vor intra în 
proprietatea GCE.

33. În cazul în care GCE nu îndeplinește obligațiile ce îi 
revin conform Clauzei 26 într-un termen rezonabil, 
Clientul, prin notificare scrisă, îi poate solicita 
acest lucru într-un interval final. Dacă GCE nu își 
îndeplinește obligațiile în intervalul respectiv, Clientul 
la discreția sa poate:

a) să obțină executarea lucrării de remediere 
necesare și/sau noi piese fabricate pe riscul 
și cheltuiala GCE, cu condiția ca Clientul să 
procedeze de o manieră rezonabilă sau 

b)să solicite o reducere a prețului de achiziție 
convenit cu cel mult 15% din acesta. Dacă defectul 
este major, Clientul poate în schimb să rezilieze 
contractul prin notificare scrisă adresată GCE. De 
asemenea, Clientul va avea dreptul la astfel de 
reziliere în cazul în care defectul rămâne major și 
după măsurile menționate la punctul a). În situația 
rezilierii, Clientul va avea dreptul la despăgubire 
pentru prejudiciul suferit. Despăgubirea nu va 
depăși însă 15% din prețul de achiziție convenit. 

34. Fără a aduce atingere prevederilor Clauzelor 21-32, 
GCE nu va purta răspunderea pentru defecte în cadrul 
nici unei componente a bunurilor timp de mai mult 
de doi ani de la începerea perioadei de răspundere 
menționate la Clauza 23.

35. GCE nu va fi răspunzătoare pentru defecte în afară de 
ceea ce este prevăzut la Clauzele 21-33. Acest lucru 
se aplică oricărui prejudiciu pe care defectul îl poate 
provoca, cum ar fi pierdere de producție, pierdere de 
profit și altă pierdere economică rezultantă. Această 
limitare a răspunderii GCE nu se aplică însă în cazul 
în care se constată că GCE se face vinovată de 
neglijență gravă.

RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE MATERIALE 
PROVOCATE DE BUNURI

36. Clientul va despăgubi și apăra GCE de răspundere 
în măsura în care răspunderea GCE față de o terță 
parte este atrasă cu privire la prejudiciu sau daună 
pentru care GCE nu este răspunzătoare față de Client, 
conform paragrafelor doi și trei din această Clauză. 

GCE nu va purta răspunderea pentru daună provocată 
de bunuri:

a) oricăror bunuri (mobile sau imobile) sau pierdere 
secundară datorată daunei respective, survenită în 
timp ce bunurile se află în posesia Clientul sau 

b)produselor fabricate de Client sau produselor din 
care fac parte produsele Clientului.

Limitările de mai sus ale răspunderii GCE nu se aplică 
dacă GCE se face vinovată de neglijență gravă. 

În cazul în care o terță parte înaintează o cerere 
de despăgubire împotriva GCE sau a Clientului 
pentru prejudiciul sau dauna la care se face referire 
în această Clauză, cealaltă parte contractantă va 
fi imediat notificată în scris în acest sens. GCE și 
Clientul vor avea obligația reciprocă de a permite 
să fie citate în instanță sau tribunal de arbitraj care 
analizează pretențiile împotriva oricăreia dintre ele 
pe baza daunei sau prejudiciului ce se pretinde a fi 
fost provocat de bunuri. Răspunderea între GCE și 
Client va fi însă întotdeauna soluționată prin arbitraj, în 
conformitate cu Clauza 39.

MOTIVE DE EXONERARE DE RĂSPUNDERE 
(FORȚA MAJORĂ)

37. Următoarele situații constituie temei de exonerare de 
răspundere dacă împiedică îndeplinirea contractului 
sau fac îndeplinirea exagerat de costisitoare: dispute 
industriale și orice alt eveniment imposibil de controlat 
de către părți, cum ar fi incendiu, război, concentrare 
sau mobilizare armată cu scop asemănător, rechiziție, 
confiscare, restricții comerciale și monetare, insurecție 
și mișcări civile, criză în domeniul transportului, criză 
generală de materiale, restricții în furnizarea de 
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energie și erori sau întârzieri ale livrărilor din partea 
subcontractorilor cauzate de orice situații precum cele 
menționare în această Clauză. 
Evenimentele descrise mai sus constituie temei de 
exonerare de răspundere numai dacă efectul lor 
asupra îndeplinirii contractului nu a putut fi anticipată 
la data încheierii contractului.

38. Partea care dorește să se prevaleze de exonerarea 
conform Clauzei 36 va notifica imediat cealaltă parte 
asupra survenirii și încetării respectivului eveniment. 
Dacă motivele de exonerare îl împiedică pe Client 
să își îndeplinească obligațiile, acesta va rambursa 
cheltuielile suportate de vânzător cu asigurarea și 
protejarea bunurilor. 

39. Fără a aduce atingere altor prevederi din aceste 
Clauze Generale, oricare dintre părți are dreptul de 
a rezilia contractul prin notificare scrisă adresată 
celeilalte părți, în cazul în care îndeplinirea 
contractului este întârziată cu mai mult de șase luni 
datorită oricărui motiv de exonerare de răspundere 
descris la Clauza 36.

DISPUTE. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

40. Disputele reieșite din contract sau în legătură cu 
acesta vor fi înaintate instanței, însă vor fi definitiv 
soluționate prin arbitraj în conformitate cu legislația 
privind arbitrajul în vigoare în țara GCE.  

41. Toate disputele reieșite din contract vor fi judecate în 
conformitate cu legislația din țara GCE. 

DISPOZITIVE MEDICALE / CONDIȚII DE     
COMERCIALIZARE A DISPOZITIVELOR      
MEDICALE CONFORM REGULAMENTULUI 
PRIVIND DISPOZITIVELE MEDICALE (MDR)

42. Obligații generale ale distribuitorului 

Definiții conform MDR:

‘Distribuitor’ înseamnă orice persoană fizică 
sau juridică din lanțul de distribuție, alta decât 
producătorul sau importatorul, care pune un dispozitiv 
la dispoziție pe piață și până la punctul de punere în 
funcțiune;
‘Operator economic’ înseamnă un producător, 
un reprezentant autorizat, un importator sau un 
distribuitor.
Clientul / distribuitor recunoaște obligațiile ce îi revin și 
trebuie ca permanent să acționeze în conformitate cu 
Capitolul II din MDR, Articolul 14, “Obligații generale 
ale distribuitorului”.

a)Să asigure ca informațiile furnizate odată cu 
produsul să însoțească produsul în formatul 
documentului original sau să fie incluse în setul de 
informații furnizat. 

b)În caz de controverse, în special cazuri de 
vigilență: 

a.Distribuitorii și toți operatorii economici vor 
colabora cu producătorul și cu autoritățile 
pentru a asigura posibilitatea de efectuare a 
unei investigații a cauzei de bază. Producătorul 
poate ulterior decide acțiunile corective 
necesare fie pentru a restabili conformitatea 
dispozitivului, fie pentru a-l rechema sau 
retrage de pe piață, după caz.  
b.Produsele afectate vor fi puse la dispoziția 
producătorului, la cerere, împreună cu 
produsele aferente, cum ar fi butelii, supape 
sau alte echipamente 

c)În scopul identificării în cadrul lanțului de 
distribuție, operatorii economici precum 
importatorii, distribuitorii și personalul medical au 
obligația de a ajunge la un nivel corespunzător 
de trasabilitate a produselor la producători, în 
conformitate cu Capitolul III MDR Articolul 25

d)Pe o perioadă de 10 ani sau cel puțin pe durata 
de viață specificată pentru produs, operatorii 
economici trebuie să poată informa autoritatea 
competentă sau producătorul cu privire la:

a.Orice operator economic căruia i-au furnizat 
în mod direct un dispozitiv;
b.Orice operator economic care le-a furnizat în 
mod direct un dispozitiv;
c.Orice instituție medicală sau personal medical 
căruia i-au furnizat în mod direct un dispozitiv

e)În plus față de obligațiile stabilite pentru 
operatori economici în capitolul II MDR și ținând 
cont de modul în care produsul este furnizat și 
folosit, în special ținând cont de confidențialitatea 
datelor pacientului, sunt așteptate următoarele:

a.Acțiuni corective de sprijin pe piață în caz de 
vigilență, cum ar fi rechemare, recondiționare 
sau distribuire de înștiințări privind siguranța, de 
exemplu prin identificarea utilizatorilor afectați, 
carantina și returnarea produselor suspecte 
etc., la cererea GCEsuspect products etc. as 
requested by GCE
b.La cerere, sprijin în colectarea de date clinice 
și alte date de intrare pentru rezultatele clinice 
după introducerea pe piață și urmărirea după 
introducerea pe piață 
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