
 
 

 
 

LISTA PRETURI CIRCUITE IMPRIMATE SIMPLU PLACAT PENTRU COMENZI MICI (1.2 mp)  

 

Preturile sunt ExWork Iasi, sunt exprimate in Euro si sunt valabile incepand cu 01.03.2019 

Comanda standard: Material FR4 ≠1.6, 35/0, solder mask verde, TG130, inscriptionare alba (coloana 2) 

Costurile pentru cerinte tehnice speciale din coloanele 4 – 7 si costurile de material din coloanele 8 – 16 se adauga la pretul din coloana 2 in 
functie de comanda 
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Nr. 
Crt. 

Cda / 
mp 

Prêt  
E/c-da 

Termen 
livrare 

Costuri suplimentare pentru circuite cu cerinte tehnice special / comanda 

SM ALTA 
CULOARE 

ENIG FREZARE SANFREN FR4≠0.8 
35/0 

FR4≠1.0 
35/0 

FR4≠1.2 
35/0 

FR4≠1.6 
35/0 

FR4≠1.6 
70/0 

FR4≠2.0 
35/0 

FR4≠2.0 
70/0 

FR4≠2.4 
35/0 

FR4≠2.4 
70/0 

1 0.10 85 5 +2 +15 +0.6 eur/ml +1.8 eur/ml 0 0 0 0 +2 +2 +2 +2 +4 

2 0.20 95 5 +3 +17 +0.6 eur/ml +1.8 eur/ml 0 0 0 0 +3 +3 +4 +4 +7 

3 0.30 105 5 +3 +18 +0.6 eur/ml +1.8 eur/ml 0 0 0 0 +4 +5 +6 +6 +11 

4 0.40 115 5 +3 +20 +0.6 eur/ml +1.8 eur/ml 0 0 0 0 +6 +6 +8 +8 +14 

5 0.50 125 5 +3 +21 +0.6 eur/ml +1.8 eur/ml -1 0 0 0 +7 +8 +10 +10 +17 

6 0.60 130 5 +4 +23 +0.6 eur/ml +1.8 eur/ml -1 0 0 0 +9 +9 +12 +12 +20 

7 0.70 140 5 +4 +25 +0.6 eur/ml +1.8 eur/ml -1 0 0 0 +10 +11 +13 +13 +23 

8 0.80 150 5 +4 +26 +0.6 eur/ml +1.8 eur/ml -1 0 0 0 +11 +12 +15 +15 +27 

9 0.90 160 5 +4 +27 +0.6 eur/ml +1.8 eur/ml -1 0 0 0 +13 +14 +17 +17 +30 

10 1.00 170 5 +5 +29 +0.6 eur/ml +1.8 eur/ml -2 -1 0 0 +14 +15 +19 +19 +33 

11 1.20 180 5 +5 +31 +0.6 eur/ml +1.8 eur/ml -2 -1 0 0 +17 +18 +23 +23 +36 

 

CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE  

PCB – ELECTRA SRL produce și livrează circuite imprimate în următoarele condiții: 

1.  În situația în care CLIENȚII solicită oferte de preț, PCB-ELECTRA S.R.L. transmite ofertele și, la comanda fermă a CLIENȚILOR, produce și livrează 

circuite imprimate în termenele și condițiile generale de vânzare și livrare detaliate mai jos. Astfel, prin emiterea comenzii ferme, urmată de confirmarea 

acesteia de către PCB-ELECTRA S.R.L., CLIENTUL a înțeles, acceptă tacit și își dă acordul implicit în ceea ce privește toate prevederile prezentelor termene şi 

condiții generale de vânzare și livrare. 



 
 

 
 

2.  Comenzile pentru circuite imprimate sunt considerate ferme și trebuie să fie însoțite obligatoriu de următoarele documente și informații: 

- denumirea fișierelor/referința și/sau codul produsului/circuitului;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- documentația tehnică pentru produsele/circuitele comandate, care să conțină toate informațiile necesare realizării comenzii: fișiere Gerber, fișiere 

de găurire, trasee, frezare, solder mask, în format Extended Gerber RS-274X. În cazul în care CLIENTUL lucrează cu alt tip de fișiere, PCB-ELECTRA S.R.L. va 

analiza documentația primită și va trimite CLIENTULUI spre confirmare, fără costuri suplimentare, propunerea sa de realizare. În această situație, comanda 

CLIENTULUI va fi considerată fermă în momentul confirmării în scris de către CLIENT a soluției propuse de PCB-ELECTRA S.R.L.; 

- prețul unitar ofertat și agreat; 

- cantitățile şi termenele de livrare acceptate prin ofertă. 

CLIENTUL exonerează PCB-ELECTRA S.R.L. de orice pretenții ale terților în ceea ce privește drepturile de autor asupra fișierelor, schiţelor și/sau oricăror 

documente furnizate. PCB-ELECTRA S.R.L. garantează că nu va folosi documentația furnizată în interesul său sau al terților. 

3.  După primirea comenzii ferme din partea CLIENTULUI, PCB-ELECTRA S.R.L. va trimite în scris acceptul comenzii în termen de maxim 48 ore de la 

recepționarea acesteia. Termenele de livrare curg de la data transmiterii acceptului scris al comenzii.  

4. Toate comenzile pentru care s-a transmis acordul scris al PCB – ELECTRA S.R.L. nu mai pot fi anulate sau modificate decât cu acordul scris al PCB-ELECTRA 

S.R.L.  

5. Livrarea produselor se va face Ex Works, la sediul PCB – ELECTRA S.R.L. La solicitarea CLIENTULUI, PCB – ELECTRA S.R.L. poate asigura contra cost livrarea 

mărfurilor la sediul CLIENTULUI sau la o altă adresă indicată de acesta.  

6. Prețurile produselor livrate sunt cele acceptate de CLIENT şi sunt exprimate în EURO. Aceste preţuri nu se pot modifica în perioada de derulare a comenzii 

acceptate de către PCB – ELECTRA S.R.L.  

7. Facturarea de către PCB – ELECTRA S.R.L. a produselor se va face în lei, la cursul Leu-Euro stabilit de BNR pentru ziua în care se emite factura. 

8. Facturile, însoțite de prezentele termene și condiții generale de vânzare și livrare, sunt transmise CLIENTULUI împreună cu marfa. Facturile se consideră 

acceptate de CLIENT în momentul primirii mărfii, prin semnarea documentului de transport, chiar dacă nu sunt semnate și/sau ștampilate de primire.  



 
 

 
 

9. PCB–ELECTRA S.R.L. furnizează CLIENTULUI, împreună cu produsele, factura, avizul de expediție, documentele referitoare la calitate, conformitate, etc.   

10. CLIENTUL plătește mărfurile pe baza facturilor emise de PCB – ELECTRA S.R.L., în numerar, ordin de plată, bilet la ordin, etc. prin una din următoarele 

modalități: 

- în avans, cu discount de 3% plătit în momentul acceptării comenzii. În acest caz, termenul de livrare curge de la data încasării plății; 

- la termenul stabilit prin oferta acceptată de CLIENT și menționat pe factură, doar pe baza unui contract și/sau a unor garanții.  

11. În termen de 5 zile de la primirea mărfii, CLIENTUL are dreptul să reclame neconcordanțe față de cele negociate și comandate anterior, referitoare la  

prețuri și/sau cantitate. 

În termen de 30 de zile de la primirea mărfii, CLIENTUL are dreptul să sesizeze neconformitățile de calitate. Reclamațiile vor fi acceptate de PCB-ELECTRA 

S.R.L. numai dacă sunt reale, dacă nu corespund cerințelor tehnice din comanda fermă și trebuie să fie însoțite de fotografii, măsurători, teste specifice 

circuitelor imprimate etc. În termen de 3 zile de la sesizare, PCB-ELECTRA S.R.L. va analiza reclamația și va trimite un răspuns CLIENTULUI. 

Produsele dovedite neconforme din vina PCB-ELECTRA S.R.L. vor fi trimise de CLIENT către PCB – ELECTRA S.R.L., doar la solicitarea expresă a acesteia din 

urmă, în termen de 15 zile calendaristice de la data reclamației, printr-un transportator agreat de PCB-ELECTRA S.R.L.  

PCB–ELECTRA SRL se obligă să remedieze sau să înlocuiască circuitele neconforme în termen de  maxim 30 zile de la data recepției produselor neconforme 

sau de la data acceptării reclamației. 

12. Nesemnalarea neregulilor în termenele stabilite conform punctului 11, exonerează PCB–ELECTRA S.R.L. de răspundere. 

13. Termenul de garanție al circuitelor imprimate este de 12 luni, care curge de la data livrării. Garanția este valabilă numai cu respectarea condițiilor de 

păstrare a circuitelor imprimate prezentate pe site-ul www.pcb-electra.ro.  

14. Dreptul de proprietate asupra produselor aparţine PCB – ELECTRA S.R.L. până la data achitării integrale de către CLIENT a preţului produselor, inclusiv a 

eventualelor penalităţi, dată la care proprietatea produselor se transferă la CLIENT. Riscul pieirii bunurilor este în sarcina CLIENTULUI din momentul predării 

acestora transportatorului, marfa fiind livrată Ex Works. În cazul în care CLIENTUL nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată, PCB – ELECTRA S.R.L. are dreptul la 

daune moratorii, fără a fi nevoit să dovedească vreun prejudiciu, potrivit art. 1.535 Cod Civil.  



 
 

 
 

15. În cazul neplății facturilor la termenele menționate pe facturi, CLIENTUL se obligă să achite către PCB–ELECTRA S.R.L.   majorări de întârziere, cu titlu de 

daune moratorii, de 0,05 % pe zi de întârziere din valoarea sumei scadente şi neachitate la termen. În situația întârzierilor la plată mai mari de 30 de zile, 

PCB-ELECTRA S.R.L. își rezervă dreptul de a demara procedurile legale pentru recuperarea debitului și a penalităților. 

16. Fiecare parte se obligă să trateze toate informațiile (oferte de preț,  documentații tehnice) de care a luat cunoștință în timpul derulării colaborării ca 

informaţii confidenţiale şi să nu le divulge unei terţe persoane. Această interdicţie îşi păstrează valabilitatea timp de 3 ani după încetarea colaborării. 

17. În cazul declarării stării de insolvabilitate sau a falimentului PCB–ELECTRA S.R.L. sau a CLIENTULUI, ambele părţi au obligaţia de a se informa reciproc şi 

de a prezenta hotărârea judecătorească prin care s-a declarat  deschiderea procedurii de insolvenţă, potrivit Legii 85/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

18. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, în cazul evenimentelor: război, calamităţi naturale, greve şi orice alt eveniment care este în afara 

controlului părţii care îl invocă, cu condiţia să se aducă la cunoştinţă în maxim 5 zile şi în mod complet informaţii asupra evenimentului produs. 

19. PCB–ELECTRA S.R.L. îşi rezervă dreptul de a cesiona către terțe părți – instituții financiare – drepturile de creanță care rezultă din facturi, în cadrul 

operațiunilor de factoring şi scontare, fără acordul CLIENTULUI. 

20. Temeiul legal al prezentelor Termene şi condiţii îl constituie prevederile Codului Civil, Titlul II (art. 1.166 şi următoarele), Titlul IX (art. 1.650 şi 

următoarele). 

21. Disputele se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă părțile nu ajung amiabil la o înțelegere, disputele se vor soluționa de instanțele judecătorești 

competente material și teritorial, având la bază prezentele termene și condiții, precum și prevederile legale aplicabile. Litigiile se pot soluționa și prin arbitraj 

organizat de Camera de Comerț și Industrie Iași, în conformitate cu Codul de procedură arbitrală al acestei Camere.  

În cazul existenței unui contract, prevederile contractului vor prevala prezentelor Condiții generale de vânzare. 

 


