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1. Generalităţi 

Scopul condiţiilor generale de faţă este acela de a reglementa 
raporturile dintre GIRON - furnizorul de materiale şi prestatorul de servicii 
menţionate în propunerea tehnică şi comercială - şi Clientul său - 
denumit în continuare « Clientul » sau « Cumpărătorul » -, care lansează 
comenzi legate de aceste materiale şi servicii. 

Prin lansarea unei comenzi semnate de Cumpărător se presupune că 
acesta acceptă prezentele condiţii generale de vânzare şi că firmei 
GIRON îi devin inopozabile condiţiile generale de cumpărare ale 
Clientului sau oricare alt act asemănător - aceasta dacă GIRON nu-şi 
va da în scris acordul expres cu privire la ele. 

Vânzarea se va încheia definitiv şi va intra în vigoare doar pe baza 
confirmării şi acceptării în scris a comenzii din partea firmei GIRON, 
comandă în care se expun condiţiile concrete ale înţelegerii respective 
şi, dacă va fi cazul, excepţiile de la prezentele condiţii generale, 
acceptate de el în mod expres. 

Comanda conţine : 

• propunerea de furnizare din partea firmei GIRON, semnată de 
Client, sau comanda Clientului, confirmarea de primire a 
comenzii şi acceptarea sa de către GIRON ; 

• condiţiile generale de faţă, semnate de Cumpărător, care fac 
parte integrantă din comandă ; 

• dacă e cazul, condiţiile specifice suplimentare şi/sau cele aparte. 

GIRON nu va avea nici o legătură cu eventualele propuneri care ar 
veni din partea reprezentanţilor sau angajaţilor săi, dacă ele nu vor fi 
confirmate în scris de către Serviciul Comercial de la sediul său. 

2. Datele de contact 

GIRON PRODUCT SRL 
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 776A, cod poştal 245900, Dragasani, Jud. 
Valcea 
Tel. : 0250830001; 0250830003     /   Fax : 0250830002 
E-mail : giron.poduct@yahoo.fr 

3. Subcontractările 

GIRON îşi rezervă dreptul de a subcontracta - integral sau parţial - 
furnizările, prestările de servicii şi lucrările care fac obiectul comenzii. 

4. Termenul de expediere 

Termenul de expediere se bazează pe cele standard. El se transmite de 
către GIRON cu titlu indicativ, cu luarea în calcul a comenzilor 
înregistrate deja şi a posibilităţilor de aprovizionare şi de fabricare 
existente în momentul lansării ofertei. Datele precise de expediere se 
confirmă la acceptarea comenzii şi la intrarea sa în vigoare. 

Eventualele dificultăţi imprevizibile întâmpinate la fabricare - cum ar fi 
pană la utilaje, deficiente la materiile prime, prestări 
necorespunzatoare de servicii din partea subcontractanţilor şi livrări 
neconforme ale furnizorilor - îi vor da dreptul firmei GIRON de a prelungi 
termenele stipulate, fără a se putea prevala Clientul de penalităţi de 
întârziere, însă nici o întârziere la prestări nu-l va indreptatii pe Client să 
refuze recepţia, să-şi anuleze comanda sau să pretindă daune-
interese.  

5. Eventualele modificări 

În timpul executării comenzii, GIRON va putea să le aducă produselor pe 

care le furnizează modificări care se vor dovedi necesare în virtutea unor 

împrejurări imperioase, cum ar fi schimbarea normelor tehnice, a 

metodelor de fabricaţie sau a dispoziţiilor legislative şi reglementatorii 

care ar afecta condiţiile de îndeplinire a contractului, fără a perturba, 

totuşi, caracteristicile esenţiale ale produselor şi prestărilor care fac 

obiectul acestuia din urmă. 

Preţurile ofertelor noastre comerciale sunt valabile pentru comenzile 

imediate, astfel că eventualele variatii ale evoluţiei materiilor prime, cu 

efecte asupra spezelor directe sau indirecte, ne va da dreptul de a ne 

revizui tarifele, pentru a ţine cont de condiţiile din ziua expedierii 

respective. Variatiile evoluţiei, tarifelor şi spezelor se vor constata în 

funcţie de posibilităţile oferite de legislaţia în vigoare ; la fel şi revizuirea 

preţurilor şi condiţiilor noastre de executare. 

Dacă aceste modificări vor avea consecinţe care ar face imposibilă sau 

ar îngreuna punerea în practică a anumitor stipulări din contract, mai 

ales în ceea ce priveşte preţurile sau termenele de expediere, GIRON îi 

va transmite Cumpărătorului dovezile aferente, iar părţile vor semna, 

eventual, un act adiţional la contractul de vânzare, în care se vor 

menţiona modificările care se impun.  

6. Ambalarea şi livrarea 

Dacă nu se va stipula altceva în condiţiile concrete, GIRON va lua 

măsuri de trimitere a unor colete adaptate materialului vândut (în 

materie de condiţionare şi de ambalare).  

Dacă nu se va stipula altceva în condiţiile concrete, livrările se vor 

efectua în condiţii franco-uzină din incinta vânzătorului (cf. 

Incoterms ® 2010 - EXW). GIRON îşi rezervă dreptul de a efectua livrări 

partiale, în condiţii franco-uzină din incinta vânzătorului (cf. 

Incoterms ® 2010 - EXW). Livrarea are loc atunci când materialul 

vândut i se pune la dispoziţie Cumpărătorului în atelierele sau 

depozitele firmei GIRON, oricare ar fi modalităţile pentru livrarea 

respectivă şi chiar dacă în contract se află stipulate şi alte servicii, 

cum ar fi transportul şi punerea în funcţiune. 

Orice livrare va trebui verificată de Cumpărător, pentru a se putea 

constata imediat eventualele deficienţe de livrare, caz în care ori se 

va refuza marfa, ori se vor transmite în scris rezerve precise şi detaliate 

faţă de borderoul de livrare, în prezenţa transportatorului, rezerve 

care ulterior vor trebui confirmate de Cumpărător, printr-o scrisoare 

recomandată, în decurs de 3 zile de la livrare. Fără rezerva făcută în 

formă corespunzătoare pe bonul de livrare, Clientul nu va putea să-

şi anuleze comanda sau să solicite daune-interese.  

7. Transferarea riscurilor 

Dacă nu se va stipula altceva în condiţiile concrete, transferarea 

către Cumpărător a riscurilor privitoare la material va avea loc în 

momentul punerii acestuia din urmă la dispoziţia sa în atelierele sau 

depozitele firmei GIRON. Cumpărătorul va trebui ca imediat după 

transferul riscurilor să încheie asigurarea necesară pentru acoperirea 

lor. 

8. Depozitarea 

Dacă Cumpărătorul nu va face preluarea mărfurilor în termenul de 

10 zile în care a fost înştiinţat despre punerea lor la dispoziţie, GIRON 

va avea dreptul de a le depozita, însă pe seama şi pe cheltuiala 

Cumpărătorului. În această situaţie se va considera că GIRON a 

făcut livrarea, astfel că va putea fi rambursat cu costul depozitarii, 

pe baza prezentării de dovezi. În acest caz, riscurile vor trece la 

Cumpărător în momentul depozitării. 

La recepţia mărfurilor, în caz de depozitare pentru folosiri ulterioare, 

Cumpărătorul va avea mare grijă să le ţină într-un spaţiu închis, ferit 

de razele soarelui, căldură şi umezeală. 

9. Garanţia şi serviciile post-vânzare 

Produsele firmei GIRON sunt concepute, fabricate şi testate conform 

unor reguli stricte de asigurare a calităţii. De asemenea, GIRON se 

străduieşte să le ofere clienţilor săi şi servicii post-vânzare eficace. 

Astfel, vă propunem condiţiile de garantare de mai jos : 

9.1. Garanţia 

GIRON garantează că întreg materialul sau echipamentul vândut nu 

prezintă defecte cunoscute în momentul expedierii. 

Garanţia pentru echipamentele firmei GIRON va începe să curgă 

din ziua livrării în incinta GIRON, însă va fi în vigoare numai dacă s-au 

achitat integral de către Client sumele datorate de acesta. 

9.1.1. Materialul 

Clientul va trebui să anunţe în scris firma GIRON despre eventualele 

defecte constatate la echipamentele acesteia pe perioada 

garanţiei. Dacă defectul respectiv nu va fi rezultatul unei 

întrebuinţări, intervenţii sau reparaţii inadecvate şi dacă 

echipamentele firmei GIRON nu au fost deteriorate sau modificate, 

după recepţie, de către cineva din afara acestei firme, GIRON va 

înlocui sau va repara - la latitudinea sa - piesa defectuoasă, 

cheltuielile de transport căzând în seama Clientului.  

Componenta despre care GIRON va recunoaşte că e defectuoasă 

sau neconformă se va înlocui fără ca această confirmare să poată 

da naştere la daune-interese. Piesele defectuoase înlocuite în 

perioada de garanţie vor redeveni proprietatea firmei GIRON. 

Reparaţiile efectuate în cadrul garanţiei nu vor prelungi în nici un caz 

durata de garanţie per ansamblu. 

Dacă GIRON va constata că un echipament returnat de Client se 

află în stare bună de funcţionare, i-l va înapoia, pe cheltuiala 

Clientului. Şi cheltuielile cu expertizarea i se vor factura acestuia. 
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9.2. Depozitarea 

Depozitarea de către Client în condiţii necorespunzătoare nu vo fi luata 

în considerare de către GIRON pentru garanţie.  

9.3. Reclamaţiile şi returnările 

Dacă în termen de 7 zile lucrătoare de la punerea în funcţiune a 

materialului Clientul nu va informa firma GIRON despre defecţiunea, 

carenţa sau neconformitatea materialului primit împreună cu comanda, 

echipamentele se vor considera acceptate ca atare de către Client.  

Pentru orice returnare va trebui să se primească aprobarea prealabilă a 

firmei GIRON. 

Orice returnare cu scop de reparaţii va trebui însoţită de un act în care 

să se menţioneze felul problemei, articolele şi comanda în cauză. 

10. Condiţiile de plată 

Dacă nu se va menţiona altceva în înţelegeri sau în condiţiile aparte, 

prestaţiile vor trebui achitate de Cumpărător în termen de 30 de zile de 

la facturare în contul bancar al firmei GIRON. 

Acceptarea unor modalităţi de plată diferite (prin BO, CEC, virament 

ş.a.m.d.) nu va conduce la schimbări legate de coordonatele bancare, 

deoarece acesta vor rămâne cele convenite, neantrenând astfel 

derogări de la această clauză prin care este desemnată jurisdicţia.  

În caz de plată anticipată nu se va acorda nici o reducere.  

Dacă nu se vor respecta termenele contractuale de plată şi dacă nu va 

fi vorba nici de vreun caz de forţă majoră, Cumpărătorul va datora 

dobânzi de întârziere, pe baza ratei ROBOR pe 3 luni, majorată cu 

2 puncte, precum şi o indemnizaţie forfetară conform Codului Comercial 

aflat în vigoare. 

11. Rezervarea dreptului de proprietate 

Dreptul de proprietate asupra materialelor vândute i se va transfera 

Cumpărătorului doar în momentul achitării integrale a preţului, cu 

precizarea că, în înţelesul clauzei de faţă, numai încasarea efectivă a 

instrumentelor bancare se va considera plată, cu excepţia studiilor şi a 

altor cunoştinţe de specialitate, care rămân proprietatea firmei GIRON. 

Totuşi, riscurile de deteriorare, de pierdere sau de furt a(l) materialelor sau 

de daune provocate de ele se vor prelua de către Cumpărător 

începând din momentul livrării, acesta din urmă trebuind să 

dovedească, la prima solicitare, că a luat măsurile asiguratorii adecvate. 

Cumpărătorul se angajează să ia toate măsurile care să permită 

protejarea si individualizarea materialelor livrate, să-i aducă la cunoştinţă 

firmei GIRON aceste măsuri şi să-i permită accesul liber în spaţiile în care 

se vor depozita materialele. 

Fără acordul expres, dat în prealabil de GIRON, Cumpărătorului i se 

interzice să transforme, să încorporeze, să amaneteze sau să vândă mai 

departe materialele vândute până nu va achita integral preţul. 

În cazul în care Cumpărătorul nu va respecta vreuna din obligaţiile de la 

această clauză, GIRON va putea solicita achitarea imediată a preţului 

integral, precum şi a unei sume egale cu 10 % din preţ, drept daune-

interese. 

În cazul în care Cumpărătorul nu-i va plăti firmei GIRON la scadenţă 

sumele datorate, GIRON va putea să revendice materialele şi să le 

vândă în altă parte, după ce punerea sa în întârziere va ramâne fără 

rezultat timp de opt zile. 

În cazul în care Cumpărătorului i se va iniţia procedură de reorganizare 

sau de lichidare judiciară, GIRON va avea dreptul de a revendica 

materialele şi de a vinde în altă parte, conform dispoziţiilor legale sau 

reglementatorii aflate în vigoare. 

12. Confidenţialitatea – Secretele comerciale - PROPRIETATEA 

INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ 

Toate informaţiile confidenţiale, secretele de afaceri, planurile, 

documentele comerciale şi tehnicile utilizate de GIRON - integral sau 

parţial, care i se vor transmite Cumpărătorului înainte de încheierea 

contractului sau ulterior, rămân exclusiv proprietatea firmei GIRON, astfel 

că, fără acordul în scris al acesteia nu vor avea voie să fie exploatate de 

Cumpărător, păstrate, copiate, reproduse, încredinţate sau comunicate 

nici unui terţ ; inclusiv personalul Cumpărătorului va avea această 

obligaţie de nedivulgare. 

Marca "GIRON" este înregistrată, astfel că GIRON deţine în 

exclusivitate proprietatea asupra sa. 

13. Apărarea împotriva reclamaţiilor terţilor 

GIRON îl va apăra pe Cumpărător de toate revendicările terţilor cu 

privire la exercitarea drepturilor lor de proprietate literară, artistică 

sau industrială, în decursul prestării serviciilor şi al utilizării rezultatelor 

acestora. 

La rândul său, Cumpărătorul va proteja firma GIRON de 

revendicările terţilor legate de drepturile de proprietate industrială, 

precum şi de metodele pe care i le impune activitatea. 

14. Forţa majoră 

Firmei GIRON nu i se va imputa nici o vină atunci când neîndepli-

nirea obligaţiilor sale va avea drept cauză un eveniment de forţă 

majoră, prin acesta înţelegându-se orice situaţie care împiedică 

aducerea la îndeplinire totală sau parţială a contractului, fapt care 

nu s-a putut controla, în pofida eforturilor rezonabile din partea firmei 

GIRON, a furnizorilor sau subcontractanţilor săi. 

Se vor considera cazuri de forţă majoră evenimentele de mai jos, 

fără ca această enumerare să fie restrictivă : 

• catastrofele atmosferice şi cataclismele, 

• incendiile, exploziile, 

• actele de război, sabotările, embargourile, 

• insurecţiile, revoltele, diversele frământări de ordin public, 

• acţiunile sau carenţele din partea serviciilor sau autorităţilor 
publice, 

• conflictele sociale externe sau interne, 

• penuria de mână de lucru specializată, de materii prime sau de 
bunuri pentru echipamente, 

• incidentele importante care afectează operaţiunile de 
fabricaţie, 

• întreruperile sau întârzierile în materie de transporturi. 

15. Anularea comenzilor 

În eventualitatea în care Clientul va anula comanda în mod 

excepţional, se vor lua în considerare doar anulările primite prin 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul anulărilor 

de comenzi ajunse la GIRON între primirea comenzii şi expediere se 

va factura o sumă egală cu totalul cheltuielilor făcute de GIRON 

pentru echipamentele în cauză, sumă în care vor intra costurile cu 

studiile şi dezvoltarea, cu subcontractarea - indiferent sub ce formă, 

cu realizările şi înglobările, precum şi cu achiziţionările de materiale.  

Nu se va putea anula o comandă dacă materialele au plecat deja 

de la GIRON pentru a fi expediate către Client. 

16. Răspunderea 

Răspunderea firmei GIRON este strict limitată la obligaţiile sale 

menţionate expres în contract, iar aceasta în măsura în care GIRON 

nu a fost împiedicat să le respecte din cauza Cumpărăto-rului sau a 

unui eveniment care prezintă trăsături de forţă majoră. 

GIRON nu va purta în nici un caz vina pentru pagubele indirecte sau 

nemateriale suferite, eventual, de Cumpărător, cum ar fi, de 

exemplu, pierderile în exploatare, cele de afaceri, de profit etc. 

Toate eventualele penalităţi sau daune-interese prevăzute în 

contract vor fi de tip daune-interese forfetare eliberatorii, scutite de 

orice altă sancţiune şi, indiferent de situaţie, vor fi tot timpul limitate 

la plafonul de 5 % din valoarea contractului. 

În toate situaţiile, răspunderea firmei GIRON va fi limitată la înlocuirea 

mărfii care s-a confirmat a fi defectuoasă, cu excluderea oricărei 

alte reclamaţii sau a oricărui alt prejudiciu.  

17. Soluţionarea litigiilor – Legislaţia care se aplică 

Orice diferend care se va naste referitor la valabilitatea, 
interpretarea, îndeplinirea sau încetarea prezentului contract şi 
care nu se va putea soluţiona pe cale amiabilă va fi deferit 
instanţelor judecătoreşti din Rm. Valcea, legislaţia aplicabilă fiind 
cea romanaă. 

 


