
TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND DEPOZITAREA (TCD) 

1. ARTSAFE Logistics S.R.L. (”ArtSafe”sau ”Depozitarul”) se obligă să asigure depozitarea 
bunurilor culturale (”bunurile”), conform certificatului de depozit și cu prezentele 

dispoziții. 
2. Depozitarul va asigura păstrarea bunurilor în depozitul special amenajat în București, 

Platforma UAP, Complexul Combinatului Fondului Plastic, Str. Băiculești nr. 29. 

3. Termenii și condițiile privind depozitarea (”TCD”) formează parte integrantă din 
certificatul de depozit, conform convenției părților. Dispozițiile certificatului de depozit 
se aplică cu prioritate în situația în care există contradicție între prevederile acestuia și 
TCD. 

4. Deponentul trebuie să pună la dispoziția ArtSafe următoarele informații, în prealabil 
depozitării bunurilor: 

a. Informații privind identitatea deponentului, inclusiv o copie a actului de 

identitate al deponentului persoana fizică, respectiv un certificat constatator, 
copie a actului de identitate al reprezentantului legal, după caz 

împuternicirea și copie a actului de identitate al delegatului sau 

reprezentantului convențional; 
b. Informații privind datele de contact; 

c. Numărul, categoria, caracteristicile bunurilor ce urmează a fi depozitate, 

inclusiv valoarea acestora; 

5. Prin semnarea certificatului de depozit, deponentul declară și garantează că are dreptul 
de a depozita bunurile (fiind după caz proprietar, deținător legitim al bunului sau obligat 
la a conserva bunul în temeiul legii sau al unui contract), că proveniența bunurilor este 

licită, respectiv că a îndeplinit toate formalitățile impuse de lege pentru a-i permite 

depozitarea bunurilor, precum și că informațiile oferite către ArtSafe sunt corecte și 
complete, fiind ținut, în caz contrar, să răspundă pentru acțiunile sau omisiunile sale. 

6. În cazul în care, conform certificatului, transportul bunului de la deponent către depozit 
nu este în sarcina ArtSafe, deponentul va notifica în prealabil, într-un termen rezonabil, 

cu cel puțin 24 de ore înainte, data la care bunul va fi predat către depozitar, precum și 
orice alte informații necesare acestuia pentru preluarea, în condiții optime, a bunului. În 
aceste situații ArtSafe nu va fi ținut răspunzător de nicio daună provocată de condițiile 
în care a fost transportat bunul. 

7. De asemenea, în cazul în care, conform certificatului de depozit, ArtSafe nu este ținut să 
efectueze demersurile pentru ambalarea conformă a bunului, în vederea transportului și 
depozitării, deponentul este obligat să ambaleze bunul astfel încât acesta să fie apt 

pentru transport și depozitare. În aceste situații ArtSafe nu va fi ținut răspunzător 
pentru nicio daună provocată de ambalarea necorespunzătoare a bunului. 



8. Predarea-primirea bunurilor se va face pe bază de proces-verbal, ce constituie parte 

integrantă a certificatului de depozit. Procesul-verbal va cuprinde imaginea, denumirea, 

dimensiunile, starea de conservare, valoarea declarată, precum și orice alte mențiuni 
necesare pentru identificarea bunurilor depozitate și va fi semnat de ambele părți 
contractante. 

9. Valoarea declarată a bunului, atunci când nu este stabilită de către deponent, se poate 

aprecia pe baza următoarelor criterii obiective: (i) dacă bunul a fost inclus într-o licitație 
– prețul de adjudecare; (ii) dacă bunul a făcut obiectul unei vânzări private – prețul 
vânzării; (iii) dacă bunul a fost evaluat de un evaluator autorizat – valoarea la care a fost 

evaluat. De asemenea, deponentul poate solicita ca evaluarea bunului să se efectueze la 
momentul depozitării, prin mijloace profesioniste, în conformitate cu cerințele legale, de 
către evaluatori autorizați. 

10. Deponentul, în temeiul certificatului de depozit, este îndreptățit să examineze oricând 

bunul depozitat, în limita programului de lucru al ArtSafe și anunțat pe website-ul 

propriu, www.artsafe.ro, recomandabil cu o programare scrisă sau telefonică prealabilă. 

Cu ocazia examinării bunului, ArtSafe va verifica identitatea solicitantului, confruntând 
cartea de identitate a acestuia cu cea a deponentului persoană fizică (anexată la 
contract), respectiv verificând documentația reprezentantului deponentului persoană 
juridică. Examinarea bunului se va face exclusiv în prezența unui reprezentant ArtSafe și 
numai în spațiul special amenajat pentru acest scop. Accesul în spațiile de depozitare 

este interzis atât terților, cât și deponenților, cu excepția situației închirierii de boxe. 

11. În cazurile în care, în conformitate cu prevederile legale, autoritățile solicită ArtSafe 
accesul în spațiile de depozitare, ArtSafe nu va fi ținută răspunzătoare pentru pagubele 

cauzate de inspectarea/ridicarea/indisponibilizarea bunurilor de către autorități.. 
12. Stabilirea prețului depozitării se va face luând în considerare dimensiunea, cantitatea, 

volumul de spațiu ocupat, modalitatea de depozitare aleasă de către deponent, precum 

și de valoarea declarată a bunului depozitat, și se achită pe baza facturii emise de 
depozitar. 

13. Tariful unitar de bază al depozitării este de: 3,5 euro/lună/obiect având dimensiunile 
maxime de 100x100x10cm; respectiv de 35 eur/mc/lună, în cazul închirierii unui spațiu 
închis dedicat (boxă). 

14. Obligația de plată a prețului devine exigibilă după cum urmează: (i) în avans, la 
momentul semnării certificatului, pentru prima lună de depozitare, respectiv (ii) pentru 
lunile următoare, până la sfârșitul lunii, pentru luna curentă de depozitare. Se consideră 
o lună de depozitare dacă bunul a fost predat către ArtSafe în intervalul cuprins între 
prima și cea de cincisprezecea zi a lunii, inclusiv. Se va considera o jumătate de lună de 
depozitare dacă bunul a fost predat către ArtSafe în intervalul cuprins între a 



șaisprezecea și ultima zi a lunii, inclusiv. Efectuarea plății se va face în contul IBAN afișat 
pe factura emisă de ArtSafe. 

15. Neplata prețului la termenul stabilit îl îndreptățește pe depozitar să perceapă o 
penalitate de întârziere de 1% din valoarea tarifului restant al depozitării, pentru fiecare 

zi de întârziere. De asemenea, în cazul în care deponentul solicită restituirea bunurilor 
de la depozitar, fără să fi efectuat una sau mai multe plăți, depozitarul poate să rețină 
bunurile până la executarea obligațiilor de către deponent. 

16. ArtSafe va fi ținut răspunzător doar pentru pagubele cauzate prin acțiuni sau omisiuni 
ale reprezentanților/angajaților săi în mod intenționat sau din culpă gravă.  

17. ArtSafe nu va fi ținut răspunzător pentru pagubele datorate vechimii, uzurii, defectelor 
intrinseci, condițiilor preexistente ale bunului la data depozitării, informațiilor eronate 
privind modalitatea de depozitare furnizate de deponent. De asemenea, ArtSafe nu 

răspunde pentru integritatea bunului dacă în interval de o lună de la data încetării 
depozitării deponentul nu își execută obligația de a ridica bunurile.. 

18. Deponentul este exclusiv răspunzător pentru declarațiile privitoare la dreptul de a 
depozita bunul, valoarea acestuia, precum și pentru orice alte pagube provocate terților 
sau/și ArtSafe rezultând din sau în legătură cu depozitarea bunurilor. 

19. Deponentul rămâne obligat să achite ArtSafe prețul depozitării și al serviciilor conexe 
solicitate, precum și orice alte cheltuieli necesare depozitării suportate de către ArtSafe, 
chiar și în acele situații în care dreptul deponentului de a depozita bunul este contestat, 

respectiv dacă bunul este ridicat ori indisponibilizat, potrivit legii, de autoritățile publice. 

De asemenea, deponentul este răspunzător pentru orice pagubele produse ArtSafe în 

astfel de situații. 
20. ArtSafe va asigura general bunurile depozitate, prin asigurătorul global al facilității de 

depozitare (excluzând riscurile enumerate în polița de asigurare), în limita poliței sale 
globale de asigurare plafonate, înnoite din timp în timp, cu privire la nivelul de plafon și 
limitele de risc ale căreia depozitarul a informat pe deponent.  

21. ArtSafe poate asigura individual bunurile depozitate, în baza unei polițe distincte de 
asigurare, pentru riscurile solicitate explicit și în scris de către deponent, urmând ca 

ArtSafe să factureze deponentului și costurile asigurării individuale.  

22. ArtSafe va confirma deponentului, la cererea acestuia, asigurarea generală a bunului, 

prin indicarea asigurătorului, a riscurilor acoperite, precum și a sumei asigurate, la 

momentul depozitării bunului. Dacă deponentul anunță depozitarului modificarea 
valorii, informare ce trebuie însoțită de documente care să probeze modificarea valorii 

bunului depozitat, valoarea asigurată va fi ajustată proporțional, costurile fiind în sarcina 
deponentului. Bunul depozitat va fi considerat asigurat general, respectiv depozitarul va 

asigura individual bunul depozitat, după caz, la valoarea declarată, conform prevederilor 
pct. 9 din TCD, sau apreciată conform pct. 10 din TCD. 



23. În cazurile în care un deponent depozitează mai multe bunuri și fie închiriază o boxă, fie 
declară pentru acestea o valoare colectivă, atunci când retrage din depozit unul sau mai 

multe bunuri este dator să declare noua valoarea colectivă a asigurării, prin semnarea 

unei noi anexe la certificatul de depozit. 

24. În cazul în care deponentul, proprietar al bunului, nu achită la termen tariful lunar 

pentru depozitare, deponentul este de acord că depozitarul are dreptul ca, pentru 

întârzieri ce depășesc 6 luni, după o prealabilă notificare scrisă a deponentului, să 
procedeze la încasarea prețului de depozitare prin punerea în vânzare în numele și pe 
seama deponentului a bunului/bunurilor depozitate prin licitație (în cadrul licitațiilor 
organizate de casele de licitație A10, Artmark ori Lavacow), la un preț de pornire egal cu 
valoarea declarată a bunului depozitat. Diferența pozitivă dintre suma obținută din 
vânzarea bunului și suma datorată ArtSafe se restituie deponentului. Transferul de 

proprietate se va face direct de la deponent la terțul adjudecatar liber de orice sarcini la 

momentul efectuării plății prețului de adjudecare, anterior acestui moment ArtSafe fiind 
îndreptățit să-și exercite dreptul de retenție, conform pct. 16 din TCD. În situația în care 
prețul la care se adjudecă bunul nu este suficient pentru acoperirea sumelor datorate 
ArtSafe, deponentul rămâne obligat față de ArtSafe pentru suma neacoperită din prețul 
de vânzare. 

25. ArtSafe poate, totodată, în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către 
deponent, să rezoluționeze certificatul de depozit, prin simpla notificare a deponentului, 

fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată, cu obligarea acestuia 

la plata unei penalități în cuantum de 30% din prețul depozitării la care ArtSafe ar fi fost 

îndreptățit dacă contractul s-ar fi executat conform. În situația contractelor de 

depozitare pe termen nedeterminat stabilirea penalităților datorate se va avea în 
vedere o durată a contractului de 1 an. 

 


