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                                           CONTRACT DE VÂNZARE CUMPĂRARE 

 

                                                                        nr…….din data de……………... 

 

încheiat între : 

 

S.C. VERLA S.R.L., cu sediul în Cluj Napoca, strada Traian nr. 86-88, judeţul Cluj, 

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr.J12/1182/1994, Cod Unic de Înregistrare 

5612469, Atribut fiscal RO, legal reprezentată de către domnul Verzea Viorel – Administrator, 

denumită în continuare, Vânzator, pe de o parte, şi 

 

S.C. ..............………………............... S.R.L., cu sediul în .....…………................, strada 

……......................... nr…….., apartament nr…… judeţul ……..............., înmatriculată la Oficiul 

Registrului Comerţului………..  sub nr.J…….../…./…..., Cod Unic de Înregistrare ……….., Atribut 

fiscal RO, având punct de lucru în.............................., strada ……..................... nr....., apartament 

nr…… judeţul …….................., legal reprezentată de către domnul ……………….. – Administrator, 

denumită în continuare, Cumpărător, pe de altă parte,  

 

 în conformitate cu următoarele declaraţii şi clauze: 

 

Vânzătorul, declară prin reprezentantul său legal: 

 Că este o societate de naţionalitate română, fiind constituită cu respectarea tuturor condiţiilor 

de fond şi de formă prevăzute de legislaţia română în vigoare;   

 Că persoana indicată mai sus este autorizată ca reprezentant, nu i-au fost limitate 

responsabilităţile, iar prin semnătura, aceasta îşi asumă în mod valid obligaţii contractuale; 

 Că activitatea care face obiectul prezentului contract este conformă şi nu contravine 

dispoziţiilor actului constitutiv al societăţii. 

 

Cumpărătorul, declară prin reprezentantul său legal: 

 Că este o societate de naţionalitate română, fiind constituită cu respectarea tuturor condiţiilor 

de fond şi de formă prevăzute de legislaţia română în vigoare;   

 Că persoana indicată mai sus este autorizată ca reprezentant, nu i-au fost limitate 

responsabilităţile, iar prin semnătura, aceasta îşi asumă în mod valid obligaţii contractuale; 

 Că activitatea care face obiectul prezentului contract este conformă şi nu contravine 

dispoziţiilor actului constitutiv al societăţii. 

 

Aceste declaraţii fiind date, părţile de comun acord hotărăsc încheierea prezentului contract, 

fiind stabilite următoarele clauze contractuale: 
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I. OBIECTUL   CONTRACTULUI 

Obiectul contractului îl constituie vânzarea - cumpărarea produselor comercializate de către 

Vânzător, descrise în facturile care vor fi emise de către acesta, în condiţiile şi termenii specificaţi în 

continuare în prezentul contract. 

 

II. TERMENUL  DE VALABILITATE AL CONTRACTULUI 

Durata contractului este de 12 luni, începând de la data semnării acestuia de către părţile 

contractante şi se prelungeşte automat pentru încă cîte 12 luni, pentru o perioada de 3 ani. 

Durata contractului este condiţionată de achitarea preţului mărfurilor scadente la plată. 

Întârzierea de la plată a facturilor, dă dreptul Vânzătorului să procedeze la denunţarea unilaterală a 

contractului, fără nici o altă formalitate, într-o atare situaţie obligaţia de plată a sumelor datorate de 

către Cumpărător în baza prezentului contract rămânând valabilă.  

 

III.  COMANDĂ. ACCEPTARE. LIVRARE. RECEPŢIE 

Cumpărătorul va transmite comanda scrisă prin fax, e-mail, folosind denumirile şi codurile 

produselor din oferta Vânzatorului. Comenzile telefonice vor fi acceptate pe răspunderea 

Cumpărătorului. 

Vânzătorul va analiza comanda primită, se va pune de acord cu Cumpărătorul privind 

eventualele diferenţe şi va asigura livrarea în termen de 1 si 3 zile de la data primirii comenzii pentru 

produsele disponibile din stoc. Pentru comenzile speciale sau diferenţe la comandă, părţile vor 

conveni un termen de livrare unanim acceptat. 

Livrarea mărfurilor se face la sediul Vânzătorului, sau dacă părţile convin, livrarea se poate 

face la sediul Cumpărătorului, sau la orice adresă indicată de către acesta. 

Cînd livrarea mărfurilor se face la sediul Cumpărătorului, dacă părţile nu convin altfel, 

cheltuielile de transport vor fi suportate de catre Vânzător si efectuate cu mijloace proprii sau prin 

firme agreate. În acest caz, valoarea minimă a comenzii va fi de 300 RON + TVA.  

Subsecvent recepţiei produselor fără obiecţiuni de către Cumpărător, prin delegatul sau 

reprezentantul său, Vânzătorul este exonerat de răspundere în ceea ce priveşte produsele livrate, 

Cumpărătorul neputând să susţină că nu a primit produsele în condiţiile convenite de părţi. 

Orice obiecţiuni legate de calitatea şi cantitatea mărfurilor livrate, trebuie formulată în scris 

de către Cumpărător, în termen de maxim 2 zile (două zile)  de la recepţia mărfurilor livrate de către 

Vânzător. Într-o atare situaţie, reprezentanţii Vânzătorului şi Cumpărătorului vor stabili de comun 

acord care este modalitatea concretă de soluţionare a deficienţelor semnalate. 

Vânzătorul poate refuza livrarea în lipsa unui delegat al Cumpărătorului, sau în situaţia în 

care delegatul nu face dovada împuternicirii sale.  
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Recepţia produselor se face la data predării acestora. Din momentul recepţiei, 

responsabilitatea privind manipularea, depozitarea şi utilizarea produselor conform instrucţiunilor în 

vigoare, precum şi orice cheltuieli sau riscuri aferente se transmit Cumpărătorului.  

 

IV.  VALOAREA CONTRACTULUI. PREŢUL PRODUSELOR ŞI 

MODALITATEA DE PLATĂ 

Valoarea totală a contractului este dată de suma contravalorii facturilor emise de către 

Vânzător, în sarcina Cumpărătorului,  pe durata derulării prezentului contract. 

Preţurile produselor sunt cele indicate de către Vânzător în listele de preţuri comunicate 

Cumpărătorului şi care constituie Anexe la prezentul contract. Preţurile vor fi regăsite în facturile 

fiscale emise aferent mărfurilor livrate Cumpărătorului, acestea (preţurile) fiind exprimate în lei  

(RON ) sumă la care se va adăuga şi  T.V.A. (taxa pe valoarea adăugată).  

În funcţie de fidelitate şi volumele de vânzare, părţile pot negocia reduceri cu caracter 

permanent şi/sau ocazional. Înţelegerile privind reducerile permanente, creditări pe anumite perioade, 

precum şi alte aspecte convenite, vor face obiectul unei anexe la contract.  

În situaţia în care listele de preţuri se modifică, Vânzătorul se obligă să comunice în scris 

aceste modificări Cumpărătorului cu minimum 5 zile înainte de data de la care se doreşte ca 

modificările să devină efective. După expirarea acestui termen modificările devin obligatorii pentru 

părţi. 

Cumpărătorul se obligă să achite Vânzătorului, contravaloarea facturilor emise în funcţie de 

acordul părţilor la data semnării contractului, filă CEC sau Bilet la Ordin, la termenul convenit. 

Părţile pot accepta şi plata cu Ordin de Plata sau numerar, situaţie în care Vânzătorul este îndreptăţit 

să solicite ca şi garanţie, un Bilet la Ordin avalizat de administratorul Cumpărătorului. 

Facturile scadente şi întârziate vor fi considerate acelea care depăşesc termenul de plată 

stabilit şi înscris în factură. Când facturile întârziate depăşesc 30 de zile de la data scadenţei, 

Cumpărătorul este de drept în întârziere fără nici o altă notificare şi este de acord cu plata unei 

penalităţi de 0,5% pe zi pe întreaga perioadă, începând de la data emiterii facturii şi pînă la data 

achitării integrale a acesteia. 

Facturile emise de către Vânzător şi expediate Cumpărătorului prin oricare din cele trei 

modalităţi care asigură confirmarea de primire (fax, curier sau poştă), cu privire la care Cumpărătorul 

nu face obiecţiuni transmise în una din aceleaşi modalităţi, în termen de 2 zile (două zile) de la 

receptarea acestora de către Cumpărător, sunt considerate ca acceptate fără niciun fel de obiecţiuni de 

către acesta din urmă. 

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a stabili în sarcina Cumpărătorului, o  limită de credit 

acordată derulării prezentului contract. Aceasta va constitui Anexă la prezentul contract. La 

nerespectarea condiţiilor impuse de limita de credit, Vânzătorul poate reduce plafonul de creditare.  

Părţile se obligă să comunice în scris în termen de 5 zile orice schimbare a băncii, a contului 

sau a altor elemente care ar influenţa efectuarea corectă a plăţilor. De asemenea, se vor comunica  
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orice alte modificări ale datelor de contact: schimbarea sediului social, schimbarea  persoanei de 

contact sau a administratorului societăţii, închiderea, deschiderea sau schimbarea unor puncte de 

lucru ale societăţilor pe care le reprezintă.  

Părţile stabilesc de comun acord dreptul Vânzătorului de a calcula penalităţi pentru fiecare zi 

de întârziere, cuantumul acestora putând să depăşească cuantumul sumei asupra cărora sunt calculate.  

 

V. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI 

Cumpărătorul are următoarele obligaţii: 

 să plătească preţul convenit la termen, conform clauzelor prezentului contract; 

 să respecte comanda fermă lansată; 

 să recepţioneze marfa livrată, confirmând cantitatea şi calitatea acesteia Vânzătorului, prin  

semnarea documentelor de recepţie; 

 în cazul materialelor care prezintă vicii ascunse, Cumpărătorul va transmite Vânzătorului 

Formularul de reclamaţie - al Vânzătorului - completat cu toate datele din care să rezulte modul 

în care au fost manipulate şi depozitate pînă la momentul folosirii, precum şi condiţiile de lucru 

şi modalităţile de respectare a instrucţiunilor de utilizare a acestora. Cumpărătorul va păstra şi 

va pune la dispoziţia Vânzătorului materialele care au făcut obiectul reclamaţiei. 

 

VI.  OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI 

         Vânzătorul are următoarele obligaţii: 

 să furnizeze produsele comandate de către Cumpărător, în conformitate cu dispoziţiile 

prezentului contract; 

 să asigure certificate de calitate şi conformitate pentru produsele livrate; 

 să garanteze Cumpărătorul pentru viciile ascunse ale produselor livrate, constatate pe bază de 

proces verbal semnat de către delegaţii Vânzătorului şi Cumpărătorului; 

 să garanteze Cumpărătorul pentru evicţiunea totală sau parţială; 

 să ia act de eventualele reclamaţii înaintate de către Cumpărător şi să stabilească de comun 

acord cu acesta modalităţile de soluţionare, care pot ajunge pînă la înlocuirea materialelor cu 

defecte. 

 

VII. OBLIGAŢII COMUNE 

Părţile se obligă să respecte confidenţialitatea contractului pe durata derulării sale. Niciuna 

din părţi nu va folosi pe perioada de valabilitate a contractului vreo informaţie referitoare la cealaltă 

parte, fără înştiinţarea în scris a acesteia, în alte scopuri decât cele referitoare la îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract. 

Părţile au obligaţia ca pe perioada de valabilitate a prezentului contract să păstreze 

confidenţialitatea asupra conţinutului prezentului contract, a operaţiunilor comerciale care decurg din 

acesta şi a oricăror date şi informaţii aflate direct sau incidental în urma colaborării în baza 

prezentului contract si nu vor transmite nici unui terţ informaţiile cu caracter confidenţial care i-au 

fost furnizate, fără consimţământul în scris al celeilalte părţi, obţinut anterior. 
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Părţile nu vor utiliza informaţiile cu caracter confidenţial primite în alt scop decît cel pentru 

care i-au fost transmise, fără consimţământul scris al celeilalte părţi, obţinut anterior. 

În cazul în care se încalcă clauza de confidenţialitate, partea în culpă va suporta prejudiciul 

produs celeilalte părţi, fiind obligată la plata de daune interese. 

 

VIII. NOTIFICĂRI ÎNTRE PĂRŢI 

În accepţiunea părţilor contractante, orice înscris, adresă, notificare, etc., adresată de una 

dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în scris la adresele indicate de 

către acestea în partea introductivă a contractului. 

În cazul în care înscrisul, adresa, notificarea etc.  se face pe cale poştală, ea va fi trimisă prin 

scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, şi se consideră primită de destinatar la data 

menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

Dacă înscrisul, adresa, notificarea etc. se trimite prin fax, aceasta trebuie expediată în mod 

obligatoriu la numărul de fax indicat în continuarea prezentului contract, fiind considerată primită de  

destinatar în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Se acceptă între părţi şi 

corespondenţa electronică (prin e-mail). 

Datele de identificare şi de contact ale celor două părţi se regasesc în Anexa 2 la contract. 

 

Notificările verbale nu se iau în considerare de către nici una dintre părţi. 

 

IX. FORŢA MAJORĂ 

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract.  

Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi 

insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau 

parţial obligaţiile asumate. 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, 

în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15 

(cincisprezece) zile de la apariţie. 

Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera 

de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă. 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare partener 

poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu are dreptul 

de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile pâna la 

această dată. 
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X. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv 

cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale 

amiabilă. Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre 

soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul Vânzătorului, adică din municipiul Cluj 

Napoca. 

În cazul în care desfăşurarea contractului este împiedicată de cauze independente de voinţa 

părţilor şi care schimbă condiţiile contractuale în aşa fel încât să devină favorabile uneia din părţi 

(atât de favorabile încât modificările aduse să schimbe în totalitate condiţiile contractuale), părţile vor 

renegocia termenii şi condiţiile prezentului contract. 

Fuziunea definită de Legea Societăţilor comerciale, cu preluarea expresă a drepturilor şi 

obligaţiilor societăţii ce fuzionează nu constituie cauză de întrerupere a contractului. 

În cazul intervenţiei unei asemenea cauze, partea care o invocă va trebui să notifice către 

cealaltă parte, în termen de 5 zile de la apariţia respectivei cauze. Partea astfel avizată, va trebui ca în 

termen de 5 zile de la notificarea primeia, să facă o propunere de soluţionare, cu încercarea părţilor 

de a adapta contractul la noile condiţii. 

În cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele 

rămase valabile vor continua să-şi producă efectele, cu excepţia cazurilor în care clauza sau partea 

anulată va conţine o obligaţie esenţială.  

 

XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Prezentul contract încetează de drept în următoarele situaţii: 

- a expirat durata pentru care ascesta a fost încheiat; 

- prin acordul scris al părţilor de încetare a efectelor prezentului contract, cu îndeplinirea 

tuturor obligaţiilor reciproc restante în puterea acestui contract. 

Încetarea contractului nu afectează obligaţiile anterior asumate în baza prezentului contract 

ori penalităţile în curs. 

 

XII. REZILIEREA CONTRACTULUI 

În afară de încetarea Contractului prin acordul părţilor sau prin ajungere la termen, prezentul 

contract va fi considerat reziliat de plin drept, în orice moment după intrarea lui în vigoare, fără 

intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti ori arbitrale sau vreo autoritate administrativă, cu efect 

imediat, printr-o notificare expediată de una din Părţi celeilalte, în cazul în care Partea notificată: 

- a comis o încălcare a oricărei prevederi din prezentul Contract care este imposibil de 

remediat sau a cărei remediere impune costuri dispropoţionate în raport de prevederile contractului; 

- a comis o încălcare a oricărei prevederi din prezentul Contract care poate fi remediată, însă 

nu a fost remediată de Partea în culpă în termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la primirea 

notificării corespunzătoare de la cealaltă Parte; 
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- îşi încetează activitatea fie voluntar, fie impus (cu excepţia cazului reorganizării sau 

fuziunii), îşi reduce drastic volumul activităţii, sau devine insolvabilă, sau intră în procedură de 

lichidare. 

Orice încetare a Contractului, în condiţiile prevăzute de prezentul Contract, se va efectua fără a 

prejudicia drepturile oricăreia dintre Părţi (inclusiv de ordin financiar) existente la data încetării 

Contractului. În consecinţă, pe data încetării Contractului, Părţile vor trebui să-şi efectueze 

regularizările financiare corespunzătoare la zi pentru obligaţiile lor izvorâte din prezentul Contract 

(până la data încetării). 

 

 

XIII. CLAUZA PENALĂ 

Neexecutarea în întregime a prezentului contract sau executarea defectuoasă ori cu întârziere a 

acestuia, atrage pentru Părţi obligaţia de a plăti despăgubiri egale cu valoarea prejudiciului cauzat. 

 

 

XIV. CESIUNEA CONTRACTULUI 

 Având în vedere că prezentul Contract este încheiat în considerarea persoanelor juridice ale 

Vânzătorului, respectiv umpărătorului, drepturile, beneficiile şi obligaţiile acestora izvorând din 

prezentul Contract nu vor putea fi cesionate sau transferate unui terţ, în tot sau în parte, decât în baza 

acordului prealabil scris al celeilalte părţi. 

 

 

XV. INTEGRALITATEA CONTRACTULUI 

Prezentul Contract reprezintă întreaga înţelegere şi voinţă a Părţilor referitoare la aspectele 

reglementate şi exclude orice înţelegeri anterioare. 

 

 

XVI. DISPOZIŢII FINALE 

Orice modificare a prezentului contract se va face exclusiv printr-un Act adiţional semnat de 

ambele părţi. 

Acest contract se supune tuturor legilor româneşti în vigoare şi începe să-şi producă efectele 

la data semnării de către ambele părţi. 

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 21 din 21 august 1992 (modificată), 

privind protecţia consumatorilor, la data încheierii prezentului contract S.C. VERLA S.R.L., a 

procedat la informarea Cumpărătorului din prezentul contract, cu privire la denumirea produselor 

comercializate de către acesta, la denumirea şi/sau marca producătorului, adresa producătorului, 

cantitatea şi după caz, termenul de garanţie, de valabilitate, sau data durabilităţii minimale, 

principalele caracteristici tehnice şi calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, despre eventualele riscuri 

previzibile, modul de utilizare, manipulare, depozitare, conservare sau păstrare, despre ţara 

producătoare, despre instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, precum şi despre 

toate informaţiile şi documentele tehnice sau de altă natură necesare, conform dispoziţiilor legale în 

materie. 
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Subscrisa cumpărătoare, declarăm prin reprezentantul nostru legal, că am fost informati de 

către S.C. VERLA S.R.L., cu privire la toate datele ce trebuiau să ne fie transmise, şi ne aflam în 

posesia informaţiilor, datelor, înscrisurilor indicate în aliniatul precedent, fiind în cunostinţă de cauză 

şi cu privire la obligaţiile pe care le avem faţă de consumatorii/clienţii noştri în baza dispoziţiilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 21 din 21 august 1992 (modificată). 

 

Prezentul contract de vânzare-cumpărare, conţine 17 articole (saptesprezece articole) şi  s-a 

semnat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, la Cluj Napoca, astăzi data de 

.................., prin semnare fiecare parte atestând deţinerea a câte unui exemplar. 

 

XVII. SEMNĂTURI 

 

 

VÂNZĂTOR       CUMPĂRĂTOR 

       S.C. VERLA S.R.L.     S.C. ............................................. S.R.L. 

prin..............................................    prin..................................................... 

....................................................    ........................................................... 

       (semnătura şi ştampila)      (semnătura şi ştampila) 

 


