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1. Condiţii generale  

1.1. Fiecare ofertă şi fiecare vânzare de bunuri efectuată de GL GEOSINTEX S.R.L. cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Porţile de Fier, nr. 15, 

jud. Cluj, înmatriculată la O.R.C. Cluj cu nr. J12/4504/2008,  C.U.I. RO 24730517 si punct de lucru Cluj-Napoca, str. Plevnei nr.83, jud. 

Cluj va fi guvernată de aceste condiţii generale de vânzare care, în întregimea lor, fac parte din acordul dintre GL GEOSINTEX S.R.L. şi 

cumpărător. Abaterile de la aceste condiţii nu sunt opozabile faţă de GL GEOSINTEX S.R.L., exceptând cazurile în care există un acord 

scris anterior din partea GL GEOSINTEX S.R.L. ori un contract separat, încheiat cu cumpărătorii.  

1.2. Prin acceptarea acestor condiţii generale, clientul/cumpărătorul renunţă necondiţionat şi irevocabil la aplicarea propriilor condiţii generale 

(de achiziţie).  

1.3. În contextul unor relaţii comerciale permanente şi succesive, aceste condiţii generale rămân aplicabile pentru comenzile viitoare, comenzi 

de achiziţie sau tranzacţii, chiar şi fără trimiteri viitoare la aceste condiţii.  

1.4. Orice ofertă sau cotare de preţ din partea GL GEOSINTEX S.R.L. nu creează obligaţii în sarcina GL GEOSINTEX S.R.L. putând fi supusă 

în orice moment revocării, exceptând situaţia unui acord scris explicit în acest sens între părţi.   

1.5. Un contract de vânzare, sau alt tip de contract încheiat între părţi este stabilit doar la momentul acceptării în scris de către GL 

GEOSINTEX S.R.L. a comenzii de achiziţie emisă de client. GL GEOSINTEX S.R.L. nu este obligată de declaraţiile făcute de personalul 

de vânzări, reprezentanţi sau alte persoane în afara celor stipulate de administratorului acesteia.  

 

2. Preţuri şi plata  

2.1. GL GEOSINTEX S.R.L. îşi rezervă dreptul de a-şi modifica unilateral preţurile în funcţie de condiţiile modificate ale pieţei (costurile de 

preţ) ori alţi factori (inclusiv dar fără limitare la costuri salariale, preţul materiei prime, ale energiei şi orice alte costuri operative). Noile 

preţuri se vor aplica tuturor comenzilor emise după comunicarea noilor preţuri clientului.  

2.2. Exceptând cazul unui acord scris, toate preţurile sunt preţuri nete, fără reduceri şi nu includ TVA sau alte taxe, impozite ori contribuţii; 

produsele vor fi livrate cumpărătorului în ambalaje standard şi cu livrare de tip ”Ex works” (pe cheltuiala clientului) conform INCOTERMS 

2010. GL GEOSINTEX S.R.L. nu are nicio responsabilitate în ceea ce priveşte modul în care Cumpărătorul îşi organizează gestiunea 

ambalajelor.  

2.3. Plata facturilor se va efectua în întregime, fără nici o reducere sau compensare, în termenul indicat pe confirmarea comenzii sau pe 

factură. Termenul de plată reprezintă un element esenţial al contractului. Exceptând cazul existenţei unei înţelegeri diferite, toate facturile 

trebuie plătite în lei la cursul LEU/EURO stabilit de UNICREDIT TIRIAC BANK. din data emiterii facturii fiscale, în termenul stipulat pe 

fiecare factura.  

2.4. GL GEOSINTEX S.R.L. îşi rezervă dreptul de a refuza cecuri, B.O. sau cambii. Acceptarea acestor instrumente de plată este întotdeauna 

condiţionată de data plăţii care este considerată efectuată doar atunci când fondurile sunt la dispoziţia GL GEOSINTEX S.R.L.. Orice taxe 

sau costuri sunt complet suportate de către client. În eventualitatea unui cec sau cambii contestate, GL GEOSINTEX S.R.L. are dreptul de 

a solicita plata imediată şi completă a tuturor debitelor restante ale cumpărătorului, chiar şi în cazul prezentării altor cecuri sau cambii 

pentru plata acestor comenzi. Acceptarea plăţii prin cecuri sau cambii nu implică modificarea locului plăţii, acesta fiind cel de la sediul GL 

GEOSINTEX S.R.L.  

2.5. Orice credit acordat de GL GEOSINTEX S.R.L. vreunui client poate fi limitat sau revocat în orice moment şi cu efect imediat.  

2.6. Clientul nu are dreptul de a compensa oricare din datoriile sale către GL GEOSINTEX S.R.L. din orice tip de pretenţie ar putea avea de la 

GL GEOSINTEX S.R.L..  

2.7. Neachitarea facturilor scadente vor impune aplicarea unei dobânzi de 0,65%/zi de întârziere, conform legii şi fără necesitatea existenţei 

sau expedierii vreunei notificări. În plus, cumpărătorul va plăti daune interese în cuantum de 10% din valoarea facturilor restante, fără a 

prejudicia dreptul companiei GL GEOSINTEX S.R.L. de a pretinde compensaţii suplimentare dacă daunele reale depăşesc suma 

compensaţiei fixe.  

2.8. În eventualitatea nerespectării de către cumpărător a obligaţiilor sale de plată, sau în cazul iniţierii de către sau împotriva cumpărătorului a 

unei proceduri de  insolvenţă, lichidare sau a altei proceduri similare, facturile restante ale cupărătorului vor deveni imediat scadente şi 

plătibile fără nicio altă notificare prealabilă .  

2.9. În plus, GL GEOSINTEX S.R.L. îşi rezervă dreptul de a solicita plata în avans sau garanții suplimentare în cazul apariţiei vreunui dubiu în 

ceea ce priveste bonitatea sau lichiditatea cumpărătorului. În eventualitatea în care cumpărătorul refuză cele de mai sus, GL GEOSINTEX 
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S.R.L. are dreptul (fără a prejudicia orice alt drept stipulat în aceste condiţii) de a rezilia unilateral contractul, de a suspenda orice livrări 

viitoare şi de a cere regularizarea imediată a tuturor pretenţiilor restante.  

 

3. Livrarea  

3.1. Datele sau termenii de livrare au rol informativ şi nu sunt obligatorii pentru vânzător. GL GEOSINTEX S.R.L. nu poate fi trasă la 

răspundere pentru orice întârziere în livrare.  

3.2. GL GEOSINTEX S.R.L. are dreptul de a efectua livrări parţiale. Fiecare livrare parţială va fi considerată ca un acord separat.  

3.3. Discrepanţele de până la 15% din cantităţile comandate sunt acceptate şi nu constituie o încălcare a obligaţiilor de livrare ale GL 

GEOSINTEX S.R.L. ele urmând a fi trimise ulterior.  

3.4. În cazul în care nu se stipulează diferit în confirmarea comenzii, toate livrările sunt executate în baza „Ex Works” (pe cheltuiala clientului). 

3.5. Dacă un cumpărător refuză sau eşuează în primirea bunurilor comandate, GL GEOSINTEX S.R.L. va avea dreptul să dispună de bunuri. 

Cumpărătorul va compensa în totalitate GL GEOSINTEX S.R.L. pentru orice pierderi sau costuri suportate ca rezultat ale unui asemenea 

refuz sau eşec.  

3.6. Cumparatorul are obligatia sa se prezinte la incarcare cu masina adecvata pt marfa ce o va ridica de la Depozitul GL GEOSINTEX S.R.L.. 

Marfa ce se va incarca de la depozitul GL GEOSINTEX S.R.L. se va pune, pe platou liber de orice alta marfa. Cumparatorul este in 

deplina culpa pentru modul in care este incarcat si transportat marfa ridicata de la depozitul GL GEOSINTEX S.R.L. 

 

 

4. Risc şi asigurare  

4.1. Riscul va fi transferat la momentul livrării bunurilor. Livrarea va avea loc în conformitate cu condiţiile convenite între părţi (INCOTERMS 

2010).  

4.2. De la livrare şi până când titlul de proprietate este transferat asupra cumpărătorului, cumpărătorul va asigura toate bunurile pentru 

întreaga lor valoare la o societate de asigurări cu o bună reputaţie. La momentul primei solicitări din partea GL GEOSINTEX S.R.L., 

cumpărătorul va furniza dovada unei astfel de asigurări către GL GEOSINTEX S.R.L..  

 

5. Reţinerea titlului şi a garanţiilor  

5.1. În pofida livrării şi transferului riscurilor, GL GEOSINTEX S.R.L. îşi rezervă dreptul exclusiv de proprietate asupra bunurilor până când 

toate datoriile au fost în totalitate plătite (pentru respectivele bunuri precum şi pentru orice alte bunuri pentru care există debite restante), 

inclusiv dobânzile şi costurile.  

5.2. În decursul desfăşurării normale a activităţii şi atâta timp cât cumpărătorul nu se află într-o situaţie de încălcare, cumpărătorul are dreptul 

de a procesa sau vinde bunurile ce sunt supuse reţinerii dreptului de proprietate. Toate pretenţiile cumpărătorului faţă de terţe părţi, 

rezultate din procesarea sau vânzarea bunurilor ce sunt supuse reţinerii dreptului de proprietate, inclusiv toate drepturile conexe, sunt prin 

prezenta cesionate companiei GL GEOSINTEX S.R.L.. Cumpărătoul are dreptul de a colecta toate debitele cesionate către GL 

GEOSINTEX S.R.L., fără a prejudicia dreptul companiei GL GEOSINTEX S.R.L. de a colecta asemenea debite. În cazul în care 

cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de GL GEOSINTEX S.R.L., aceasta are dreptul de a pretinde plata debitelor ce i-au fost 

cesionate. La momentul primei solicitări din partea companiei GL GEOSINTEX S.R.L., cumpărătorul va întrerupe colectarea acestor 

debite, va notifica terţa parte în legătură cu cesiunea către GL GEOSINTEX S.R.L. şi va furniza toate informaţiile necesare cu scopul de a 

permite companiei GL GEOSINTEX S.R.L. să îşi exercite drepturile.  

5.3. Cumpărătorul va păstra bunurile – supuse reţinerii dreptului de proprietate – libere de orice sarcină, angajament, sechestru sau orice altă 

obligaţie. Cumpărătorul va păstra aceste bunuri separat de alte mărfuri şi le va aplica marcaje indicând ca sunt proprietatea companiei GL 

GEOSINTEX S.R.L..  

5.4. Orice nerespectare din partea clientului a obligaţiilor sale, oferă companiei GL GEOSINTEX S.R.L. dreptul de a relua posesia asupra 

bunurilor şi de a dispune liber de ele. Prin prezenta, cumpărătorul dă în mod irevocabil GL GEOSINTEX S.R.L., angajaţilor sau 

reprezentanţilor acesteia, dreptul de a pătrunde în unităţile şi depozitele sale în decursul orelor normale de activitate cu scopul de a 

inspecta bunurilor ce sunt supuse reţinerii dreptului de proprietate şi/sau de a reintra în posesia bunurilor.  

5.5. Dacă reţinerea dreptului de proprietate sau de reintrare în posesie nu este valabilă sau imposibil de executat în orice jurisdicţie unde 

produsele sunt comercializate, GL GEOSINTEX S.R.L. va dispune de cele mai ample drepturi de garanţie permise de legislaţia aplicabilă.  
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5.6. GL GEOSINTEX S.R.L. îşi rezervă dreptul de a compensa orice datorie a cumpărătorului faţă de societate din orice sume datorate 

cumpărătorului.  

 

6. Răspunderea  

6.1. Cumpărătorul va inspecta bunurile imediat după livrare. Orice livrare necorespunzătoare sau defecte vizibile trebuie raportate la GL 

GEOSINTEX S.R.L. prin scrisoare cu confirmare de primire în termen de 2 zile de la livrare. În absenţa unei astfel de notificări, bunurile 

vor fi considerate ca acceptate de către client. GL GEOSINTEX S.R.L. nu va avea nici o responsabilitate de nici un fel pentru orice 

plângeri notificate după acest termen.  

6.2. Defectele, altele decât cele menţionate la clauza 6.1, trebuie raportate către GL GEOSINTEX S.R.L. prin scrisoare cu confirmare de 

primire în decursul unei perioade de 10 zile calendaristice, de la data detectării respectivelor defecte. GL GEOSINTEX S.R.L. nu va avea 

nici o responsabilitate de nici un fel pentru orice plângeri notificate după acest termen.  

6.3. Dacă un defect este descoperit, GL GEOSINTEX S.R.L. poate, la discreţia sa exclusivă, să aleagă să repare sau să înlocuiască bunurile. 

Dacă defectul nu poate fi reparat, cumpărătorul poate opta  

- (i) să returneze bunurile defecte iar preţul să fie rambursat,  

- (ii) sau să păstreze bunurile iar preţul să fie parţial rambursat. În cazul în care părţile nu reuşesc să convină asupra sumei de rambursat, 

un expert independent va fi numit de către părţi pentru a stabili proporţia de preţ ce ar trebui rambursată. Cheltuielile de expertiză vor fi 

suportate de către cumpărător. 

6.4. Fără a prejudicia prevederile acestei clauze 6, GL GEOSINTEX S.R.L. este responsabilă doar în eventualitatea unei fraude sau neglijenţe 

grave şi doar pentru daunele directe şi previzibile. GL GEOSINTEX S.R.L. nu poate fi trasă la răspundere pentru nici un fel de daune 

indirecte sau circumstanţiale (inclusiv dar fără limitare la, pierderea profitului sau pierderea oportunităţilor ori a clienţilor). GL GEOSINTEX 

S.R.L. nu este responsabilă pentru înşelăciuni, fraude sau erori grave ori intenţionate săvârşite de angajaţii, mandatarii sau reprezentanţii 

săi.  

6.5. În orice caz, răspunderea companiei GL GEOSINTEX S.R.L. va fi limitată până la valoarea facturii la care se adaugă un procent de 10% 

din aceasta.  

6.6. Fără a prejudicia cele de mai sus, răspunderea companiei GL GEOSINTEX S.R.L. pentru bunurile comercializate (ce nu sunt produse de 

GL GEOSINTEX S.R.L.) va fi în orice caz limitată la răspunderea producătorului.  

6.7. Exceptând cazul în care se convine diferit în scris, orice răspundere a companiei GL GEOSINTEX S.R.L. (fie contractuală, fie extra-

contractuală) va înceta să existe la momentul expirării unei perioade de 1(un) an de la data livrării.  

6.8. Clientul va compensa şi nu va trage la răspundere GL GEOSINTEX S.R.L. în faţa terţilor ce sunt direct ori indirect asociaţi bunurilor livrate 

de GL GEOSINTEX S.R.L.. Clientul va face opozabile prezentele condiţii generale faţă de proprii săi clienţi.  

 

 

7. Forţa majoră şi cazul fortuit 

7.1. În eventualitatea unui caz de forţă majoră ori caz fortuit aşa cum sunt ele înţelese prin lege, GL GEOSINTEX S.R.L. nu va avea nicio 

responsabilitate şi nu va fi obligată să îşi îndeplinească obligaţiile faţă de cumpărător. Mai mult, GL GEOSINTEX S.R.L. nu este 

răspunzătoare pentru orice tip de daună ce reprezintă o consecinţă directă sau indirectă a unui eveniment de forţă majoră sau caz fortuit. 

Vor fi considerate evenimente de forţă majoră sau caz fortuit următoarele: evenimente sau circumstanţe dincolo de controlul rezonabil al 

GL GEOSINTEX S.R.L., care împiedică sau previn (în întregime sau parţial) societatea GL GEOSINTEX S.R.L. de la îndeplinirea 

obligaţiilor sale faţă de client, inclusiv dar fără limitare la războaie, revoluţii, incendii, inundaţii, conflicte sociale, nedisponibilitatea sau lipsa 

stocurilor sau a materiilor prime, defectarea utilajelor, nedisponibilitatea mijloacelor de transport, a electricităţii, a resurselor IT, a 

neregulilor în funcţionarea internetului sau a altor mijloace de comunicare, decizii sau intervenţii ale guvernelor (inclusiv o respingere sau 

pierdere a permiselor) ori erori comise de terţe părţi.  

7.2. În eventualitatea unui caz de forţă majoră sau caz fortuit, obligaţiile GL GEOSINTEX S.R.L. sunt suspendate. Dacă circumstanţele de 

forţă majoră sau caz fortuit durează mai mult de o lună, GL GEOSINTEX S.R.L. are dreptul de a rezilia contractul cu cumpărătorul fără 

nici o altă intervenţie a instanţelor judecătoreşti, şi fără a datora nici o compensaţie cumpărătorului.  

7.3. În eventualitatea unor lipsuri în stocuri rezultate din circumstanţe de forţă majoră sau caz fortuit, GL GEOSINTEX S.R.L. are dreptul de a 

distribui stocul său disponibil între clienţii săi, la propria sa discreţie.  
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8. Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor  

8.1. Locul de semnare a contractului dintre părţi va fi sediul companiei din Cluj-Napoca, România. 

8.2. Aceste condiţii generale împreună cu orice relaţie dintre GL GEOSINTEX S.R.L. şi clienţii săi vor fi guvernate exclusiv de legislaţia 

română în domeniu cu excluderea regulilor privitoare al conflictele de lege şi a Convenţiei ONU pentru vânzarea internaţională de bunuri 

datată 11 aprilie 1980.  

8.3. Instanţele judecătoreşti de la sediul GL GEOSINTEX S.R.L. vor avea competenţă exclusivă asupra oricărui litigiu survenit între părţi. Fără 

a prejudicia cele de mai sus, GL GEOSINTEX S.R.L. îşi rezervă dreptul de a iniţia proceduri legale împotriva cumpărătorului utilizând în 

acest sens oricare dintre instanţele judecătoreşti abilitate ori instituţiile de executare silită reglementate de legislaţia română în domeniu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


