
CONTRACT DE VÂNZARE-
  CUMPĂRARE DE PRODUSE 
  nr. …....… din data de …………....

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
 Subscrisa SC ......................................................................, societate comercială, de naţionalitate română, cu răspundere limitată, având sediul în 

...................., str. .........................., nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ....., jud. ........., IBAN ........................................... înregistrată la Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. ........................, având CUI ......................., reprezentată legal de administrator ............................., în 
calitate de VÂNZĂTOR, pe de o parte

 şi 
 Subscrisa SC ......................................................................, societate comercială, de naţionalitate română, cu răspundere limitată, având sediul în 

...................., str. .........................., nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ....., jud. ........., IBAN ............................................ înregistrată la Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul ............................ sub nr. ........................, având CUI ......................., reprezentată legal de administrator ............................., 
în calitate de BENEFICIAR/ CUMPĂRĂTOR, pe de altă parte

 au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1.  Obiectul prezentului contract îl constituie înţelegerea dintre părţile contractante, de  vânzare, respectiv cumpărare de ...........................

...., în condiţiile INCOTERMS 1990.
2.2.  Părţile contractante sunt de acord ca VÂNZĂTORUL să vândă şi CUMPĂRĂTORUL să cumpere produsele conform celor specificate 

în ANEXA nr.1, parte integrantă din prezentul contract, la preţurile, cantităţile, condiţiile de livrare şi de plată convenite de părţile 
semnatare ale acestui contract. 

2.3.  Marfa care face obiectul prezentului contract rămâne proprietatea VÂNZĂTORULUI până la achitarea ei integrală de către CUMPĂ-
RĂTOR. În cazul neachitării integrale a preţului produselor achiziţionate, acestea vor putea fi preluate de VÂNZĂTOR, fără nici o altfel 
de notificare, în limita plăţilor efectuate.

2.4.  Produsele care fac obiectul prezentului contract, menţionate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta înţelegere, vor 
fi comercializate de către cumpărător, pe teritoriul României pe bază de comandă fermă.

Art. 3. CONDIŢII TEHNICE
3.1.  Produsele, menţionate în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei înţelegeri, vor fi garantate de către vânzător, conform standarde-

lor tehnice în vigoare.
3.2.  În cazul în care vânzătorul provoacă distrugerea sau deteriorarea anumitor produse, pe durata transportului acestora, cumpărătorul 

va putea beneficia de înlocuirea respectivelor produse şi/ sau va primi contravaloarea stabilită iniţial între părţi.
3.3.  Produsele vor fi ambalate, manevrate şi livrate în conformitate cu  prevederile normelor tehnice în vigoare şi ale certificatelor de 

garanţie oferite de vânzător. 
3.4.  În cazul în care pe parcursul derulării contractului cumpărătorul solicită modificări ale documentaţiei tehnice, vânzătorul va analiza 

şi va introduce în execuţia contractului aceste modificări.

Art. 4. DURATA CONTRACTULUI 
4.1.  Prezentul contract se încheie pe o durată de ........, începând cu data de ..................., până la data de ......................
4.2.  Părţile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea, în scris, a unui act adiţional, semnat de ambele 

părţi.

Art. 5. VALOAREA CONTRACTULUI. MODALITĂŢI DE PLATĂ
5.1.  Valoarea totală a contractului este de ..................... lei, fără TVA, preţ ferm.
5.2.  Plata transportului se va negocia şi se va factura separat. 
5.3. Preţurile produselor specificate în ANEXA nr. 1 sunt exprimate în lei, iar plata se face în lei la cursul de referinţă al BNR din data emi-

terii facturii. La aceste preţuri, în lei, se aplică TVA.
5.4.  Plata se va efectua după momentul recepţionării şi verificării produselor de către cumpărător, prin transfer bancar, în contul vânză-

torului.
5.5.  CUMPĂRĂTORUL va achita în contul VÂNZĂTORULUI prin ordin de plată sau filă CEC un avans de ................ lei, fără TVA, în termen de 3 

zile lucrătoare de la data semnării contractului. 
5.6.  Diferenţa de ................ lei, fără TVA, va fi achitată de CUMPĂRĂTOR la data livrării mărfii cu filă CEC sau ordin de plată vizat de bancă. 
5.7.  Toate plăţile vor fi efectuate de CUMPĂRĂTOR în lei, la cursul de referinţă al BNR din data emiterii facturii. 
5.8.  Indiferent de informaţiile cuprinse în factura fiscală, în orice caz plata nu se va face mai târziu de 30 de zile de la emiterea facturii sau 

potrivit înţelegerii dintre părţile semnatare ale prezentului contract.
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5.9.  VÂNZĂTORUL şi CUMPĂRĂTORUL sunt de acord cu facturarea separată a eventualelor diferenţe de curs valutar în plus sau minus de 
la data emiterii facturii şi până la data efectuării plăţii. 

5.10. Dacă CUMPĂRĂTORUL renunţă la contract din motive imputabile lui, atunci el va renunţa la marfa care face obiectul prezentului 
contract şi la suma achitată VÂNZĂTORULUI, cu orice titlu.

Art. 6. RECEPŢIA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII. 
6.1.  Produsele vor fi controlate din punct de vedere al compoziţiei, control vizual şi al durităţii conform documentaţiei tehnice.
6.2.  Reclamaţiile calitative vor trebui să conţină în mod obligatoriu datele necesare identificării produsului: nr. declaraţiei de conformi-

tate, nr. factură, cantitatea refuzată calitativ însoţită de descrierea defectelor.
6.3.  Nici una dintre părţi nu poate modifica condiţiile de  livrare şi recepţie fără acordul celeilalte părţi.
6.4.  Recepţia mărfurilor se va face la sediul cumpărătorului.

Art. 7. GARANŢII
7.1. Vânzătorul are obligaţia de a elibera un certificat de calitate sau un buletin de analiză pentru marfă. 
7.2.  Pentru produsele ce vor fi utilizate imediat după livrare, vânzătorul stabileşte un singur termen de garanţie. 
7.3.  Pentru produsele ce nu vor fi utilizate imediat după livrare, se convin două termene de garanţie: unul de fabricaţie a produsului, iar 

altul cu începere de la data de la data livrării - termen impus pentru evitarea degradării produsului printr-o depozitare îndelungată.
7.4.  Pentru produsele ce impun termen de garanţie, vânzătorul va indica:   începerea termenului de garanţie şi durata lui; cazurile de 

încetare sau prelungire a termenului de garanţie; data începerii şi terminării livrărilor; documente de atestare a calităţii mărfii.
7.5.  Înăuntrul termenului de garanţie vânzătorul se obligă să acorde asistenţă tehnică pentru marfa livrată şi furnizarea de piese de 

înlocuire, aceste operaţiuni făcându-se gratuit.
7.6.  Vânzătorul este răspunzător de viciile ascunse şi de viciile aparente, privind calitatea mărfii pe care acesta o livrează cumpărătorului.
7.7.  Perioada de garanţie este de 24 luni, dacă nu s-a convenit asupra unei perioade de garanţie individuală specifică fiecărui produs. 

Perioada de garanţie începe să curgă de la data intrării efective, în patrimoniul cumpărătorului, a produselor cumpărate.
7.8.  Garanţia impune faptul că cumpărătorul trebuie să notifice defecţiunile de îndată, în scris. Cumpărătorul trebuie să dovedească 

existenţa defectului/ lor imediate, constatate la produsele livrate, şi să pună la dispoziţie aceste informaţii vânzătorului. Dacă există 
un defect în perioada de garanţie în vânzătorul are la discreţia sa posibilitatea de a oferi locul în care să fie depozitate mărfurile de-
fecte sau defecte parţial sau care trebuie returnate pentru reparaţii şi/ sau poate înlocui aceste produse sau poate să facă o reducere 
corespunzătoare a preţului produselor defecte.

7.9.  Din informaţiile cuprinse în cataloage, broşuri, pliante şi a declaraţiilor scrise sau orale, care nu au fost incluse în contract nu pot fi 
derivate pretenţii de garanţie.

7.10. Excluse de la garanţie sunt defecte care apar de la non-vânzător, de asamblare şi instalare, echipament inadecvat, incapacitatea de 
a se conforma cerinţelor de instalare şi condiţiile de funcţionare, supraîncărcarea pieselor ale valorilor stipulate de către vânzător, 
manipularea neglijentă sau defectuoasă sau utilizarea de materiale neadecvate, iar acest lucru este valabil în egală măsură defecte-
lor care sunt datorate de materialul furnizat către cumpărător. Vânzătorul nu este răspunzător pentru daunele apărute ca urmare a 
activităţilor terţelor părţi , descărcări atmosferice, supratensiuni şi influenţe chimice. 

 Garanţia nu acoperă înlocuirea pieselor supuse uzurii. Vânzătorul nu este responsabil de nici o garanţie la vânzarea de bunuri folosite.
7.11. Garanţia îşi încetează efectele imediat în cazul în care, fără acordul scris al vânzătorului , face cumpărătorul însuşi sau o terţă parte 

care nu este în mod expres autorizat modificări asupra bunurilor livrate sau diverse reparaţii.
7.12. Excluse de la garanție sunt produsele care au fost montate sau folosite în neconformitate cu listele de aplicatii ale vânzătorului 

(aplicații online, cataloage).

Art. 8. AMBALAJUL ŞI MARCAREA. CONDIŢII DE LIVRARE.
8.1.  VÂNZĂTORUL se obligă a asigura un ambalaj corespunzător, care să protejeze marfa pe tot parcursul transportului, de la expediţie 

până la destinaţie. Ambalajul nu va intra în costul transportului şi va fi adaptat specificului mijloacelor de transport.
8.2. Pentru mărfurile, care prin natura lor se livrează fără ambalaj, vânzătorului îi revine obligaţia să le transporte în mijloace adecvate, 

pentru a nu le afecta calitatea şi cantitatea. 
8.3.  Vânzătorul are obligaţia să marcheze ambalajul, în scopul înlesnirii manipulării mărfii şi publicităţii comerciale.
8.4.  Ambalajele vor fi însoţite de foi de ambalaj, introduse în conţinutul lor, din care să rezulte denumirea şi felul produselor.
8.5.  Marcajul va fi scris în limba română şi va cuprinde:
 - denumirea mărfii; data fabricaţiei; greutatea bruto-neto; locul fabricaţiei; alte elemente convenite de părţi, funcţie de specificul mărfii.
8.6.  Vânzătorul va comunica cumpărătorului termenul prealabil al sosirii mărfii, precum şi greutatea netă totală a mărfii.
8.7.  Cumpărătorul, în termen de 24 de ore de la sosirea mărfii, va asigura descărcarea acesteia şi tot ce implică prezentul contract.
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8.8.  Perioada de livrare poate începe cu cea mai recentă dintre următoarele date:
 a) data de confirmare a comenzii de către vânzător; 
 b) data de îndeplinire a condiţiilor tehnice, comerciale şi de altă natură ale cumpărătorului;
 c) data la care cumpărătorul achită avansul conform prevederilor art. 5, din prezentul contract.

Art. 9. CONŢINUTUL CONTRACTULUI
9.1.  OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI
9.1.1. Să anunţe CUMPĂRĂTORUL cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de sosirea mărfii.
9.1.2.  Să asigure CUMPĂRĂTORULUI livrarea mărfii conform prevederilor prezentului contract.
9.1.3.  Să asigure la cererea CUMPĂRĂTORULUI transportul produselor, pentru suma de ................. lei, fără TVA.
9.1.4.  Să certifice şi să asigure pentru produsele vândute termenul de valabilitate  de 12 luni de la data livrării, conform prevederilor  
 art. 7 din prezentul contract.
9.1.5. Să furnizeze CUMPĂRĂTORULUI următoarele documente de certificare ale calităţii produselor livrate: buletin de analiză/ certificat  
 de calitate şi/sau specificaţia tehnică pentru produsul/produsele livrate (după caz), în măsura în care acesta dispune de ele.

9.2.  OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI 
9.2.1. Să achite VÂNZĂTORULUI contravaloarea mărfii în condiţiile prevăzute la art. 5, din prezentul contract.
9.2.2. Să asigure depozitarea şi/ sau manipularea produselor în condiţiile prevăzute în specificaţia tehnică primită de la VÂNZĂTOR, 
 precum şi în conformitate cu prevederile prezentului contract.

Art. 10. CLAUZA PENALĂ
10.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă 

să plătească celeilalte părţi penalităţi, reprezentând daune interese în valoare de 50.000 €.

Art. 11. FORŢA MAJORĂ
11.1. Forţa majoră, convenită a fi acel eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, şi în afara voinţei părţii care o invocă, petrecut după in-

trarea în vigoare a contractului, care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul contract, 
exonerează partea care o invocă, în condiţiile legii. Partea care invocă forţa majoră, va înmâna celeilalte părţi certificarea emisă de 
autoritatea competentă în termen de 48 ore de la obţinere. Exonerarea de răspundere operează numai pe durata existenţei cazului 
de forţă majoră.

11.2. Daca durata confirmată a existenţei cazului de forţă majoră este mai mare de 30 zile, părţile se vor reuni în mod obligatoriu pentru 
a decide condiţiile continuării contractului sau rezilierii acestuia.

Art. 12. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI
12.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi trans-

misă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
12.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se 

consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
12.3. Dacă notificarea se trimite prin telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
12.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modali-

tăţile prevăzute la alineatele precedente.

Art. 13. CESIUNEA CONTRACTULUI
13.1. CUMPĂRĂTORUL nu va putea transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract, fără să obţină acordul scris 

al VÂNZĂTORULUI.
13.2. Cesiunea nu va exonera CUMPĂRĂTORUL de nici o responsabilitate sau orice alte obligaţii deja asumate prin prezentul contract.

Art. 14. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
14.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral/unei instanţe judecătoreşti, în 

cazul în care una dintre părţi:
 a)  în termen de ....... zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod     

 necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin şi nu ia măsuri în consecinţă;
 b) este declarată în incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare judiciară (faliment) înainte de începerea      

 exe cutării clauzelor prezentului contract;
 c) cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi.
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14.2. Contractul poate înceta, de asemenea, dacă ambele părţi convin astfel precum şi din orice alte cauze prevăzute de lege.
14.3. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ................. zile îna-

inte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
14.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
14.5. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea contractului.

Art. 15. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
15.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori 

încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor.
15.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti compe-

tente, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 16. CLAUZE FINALE
16.1. Prezentul contract se încheie atunci când vânzătorul a transmis în momentul primirii unei comenzi, ferme, confirmarea scrisă a  
 acesteia sau de livrare.
16.2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
16.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act  
 adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi  
 prevăzute la data încheierii contractului.
16.4. Orice comunicare şi/sau notificare, între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, tele 
 fonic sau prin fax.
16.5. Toate imaginile, textele, precum şi broşurile, pliantele, foi cu antet şi materialele publicitare ale SC Banner BATERII ROMÂNIA SRL  
 şi distribuitorii săi sunt protejate prin dreptul de autor.
16.6. Orice fel de exploatare, utilizare, reproducere, furnizare publică, etc, necesită consimţământul prealabil în scris al SC Banner BA 
 TERII ROMÂNIA SRL.
16.7. Utilizările neautorizate de imagini protejate de drepturile de autor, ilustraţiile, textele şi conţinutul în sectorul privat şi mediul de  
 afaceri reprezintă o încălcare a drepturilor de autor şi vor fi aduse la cunoştinţa instanţelor judecătoreşti prompt pentru ca aces 
 tea să adopte o hotărâre judecătorească, în vederea susţinerii prevederilor legale privind cererile de despăgubire şi a sanc 
 ţiunilor penale aplicabile.
16.8. Prevederile prezentul contract se aplică tranzacţiilor între întreprinderi, şi anume la furnizarea de mărfuri şi/ sau produse, ori mu 
 tatis mutandis, la furnizarea de servicii, caz în care prezentul contract va fi adaptat corespunzător.
16.9. Preţurile produselor prevăzute în ANEXA nr. 1, parte integrantă din această convenţie, sunt ex-works respectiv la depozitul  
 vânzătorului, cu excepţia ambalajelor şi a încărcării mărfii.
16.10. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară  
 încheierii lui.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ....................., în 2 (două) exemplare, fiecare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

 VÂNZĂTOR  CUMPĂRĂTOR
 prin reprezentant prin reprezentant

 ____________________ ____________________
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