
 

 

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA 
NR PPT-CD/........../...................... 

 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

 

S.C. PILOT POWER TUNING S.RL. cu sediul in Bascov, str, Serelor, nr. 2, 

jud. Arges, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J03/1683/19.12.2011  

, avand Cod Unic de Inregistrare RO 29466166 si Cont nr. RO69 RNCB 00221255 

8927 0001, deschis la BCR- Pitesti, reprezentata Administrator – Andrei Sandru si 

Director economic – Cosmin Stana, in calitate de VANZATOR 

si 

S.C. ...................................................... cu sediul in …………………………………...,. 

……………………………., inegistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 

………………………….., avand Cod Unic de Inregistrare ………………………. si Cont 

nr.  …………………………………………………………….., deschis la 

……………………….., , tel/fax: …………………………., e-mail 

……………………………….…, reprezentata prin 

……………………………………………, in calitate de CUMPARATOR 
 

au convenit incheierea prezentului contract de vanzare-cumparare comerciala cu respectarea 

urmatoarelor clauze : 

 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

 Art.2.1. Vanzatorul se obliga sa vanda, iar Cumparatorul se obliga sa cumpere produsele, 

respectiv serviciile din nomenclatorul SC PILOT POWER TUNING SRL, in variantele si 

caracteristicile aferente cataloagelor de prezentare si listelor de preturi transmise. 

 Art.2.2.. Vanzatorul si cumparatorul se obliga sa se instiinteze reciproc si sincer cu 

privire la destinatia marfurilor, la nevoile pe care acestea urmeaza sa le satisfaca, si precautiile pe 

care le impune utilizarea lor; cumparatorul se obliga sa respecte instructiunile de utilizare a 

marfurilor. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

 

 Art. 3.1. Acest contract intra in vigoare de la data semnarii lui de catre ambele parti 

contractante, azi _______________, isi produce efectele pentru o perioada de 1 (un) an si se va 

prelungi automat pentru perioade succesive de 1 (un) an daca nici o parte contractanta nu va 

trimite in scris nici o notificare prealabila in vederea incetarii contractului adresata celeilalte parti 

cu cel putin 30 (treizeci) zile. 

 Atr. 3.2. In situatia in care semnarea nu este simultana, data intrarii in vigoare este data 

aplicarii ultimei semnaturi. 

   

IV. AMBALAREA, MARCAREA, ETICHETAREA SI TIMBRAREA MARFURILOR 
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 Art.4.1. Vanzatorul se obliga sa ambaleze marfurile în amabalaje adecvate. Marfurile se 

vand impreuna cu ambalajele care trec în proprietatea cumparatorului. In pretul marfurilor a fost 

inclusa si contravaloarea ambalajelor. 

 Art.4.2.. Vanzatorul se obliga sa predea marfurile marcate si etichetate potrivit cerintelor 

legale si precautiilor care se impun referitoare la securitatea marfurilor.  

 

V. PRETUL, INSTRUMENTE DE PLATA, PENALITATI 

 

5.1. Plata se va face cu numerar la livrarea marfii, sau cu BO in termen de  30 de zile de 

la data emiterii facturarii  de catre vanzator daca s-a convenit in acest sens. În cazul în care plata 

nu se face in termenul stabilit, Cumparatorul va fi obligat la  penalitati de 1.% pe zi de întârziere 

din suma datorată. 

5.2. In cazul optarii de catre cumparator pentru efectuarea platii cu OP, pentru garantarea 

obligatiilor de plata, Cumparatorul, la inceputul fiecarui an contractual remite Vanzatorului  un 

numar de ......file CEC/Biletele la ordin,  seria.si nr.acestora fiind consemnate intr-un proces-

verbal de predare primire si declara ca imputerniceste reprezentantii S.C. PILOT POWER 

TUNING S.R.L.. sa le completeze si sa le introduca spre decontare, dupa implinirea scadentei, in 

scopul achitarii tuturor obligatiilor de plata asumate in temeiul prezentului contract si neachitate 

la scadenta. 

5.3. In situatia emiterii unor instrumente de plata (CEC, bilete la ordin) pentru garantarea 

obligatiilor de plata rezultate din derularea prezentului contract, Francizatul se obliga sa asigure 

acoperirea necesara si sa nu retraga dupa emitere provizia existenta in contul bancar mentionat 

pe instrumentele de plata predate. 

5.4.Orice speze suplimentare de contract, la cererea sau din culpa Cumparatorului se 

factureaza pe facturi separate.  

 

VI. COMANDA SI LIVRAREA 

  

Art.6.1.  La semnarea prezentului contract CUMPARATORUL se obliga sa cumpere 

marfa cu scop de prezentare in valoare de ------ ron, care va fi preluata pe baza de factura si va fi 

achitata cu fila CEC la 30 de zile.  

 Art. 6.2. Cumparatorul va comunica Vanzatorului comanda, prin fax sau e-mail, cu 

semnatura peroanei abilitate sa efectueze comenzi si ştampila firmei. Comanda Cumparatorului 

trebuie sa fie ferma si sa contina toate elementele de identificare ale fiecarui produs ce urmeaza a 

fi achizitionat. Vanzatorul nu isi asuma nici o raspundere pentru comenzile realizate de persoane 

neautorizate de Cumparator, aceste comenzi fiind considerate valabile in temeiul acestui contract 

urmand consecintele de rigoare. 

 Art. 6.3. Pe baza elementelor precizate in comanda si in limita stocului disponibil, 

Furnizorul va emite Cumparatorului o factura fiscala. In cazul in care produsul comandat nu este 

in stoc, Vanzatorul va comunica in cel mai scurt timp posibil termenul de livrare pentru 

produsele comandate si nelivrate. 

 Art. 6.4. Livrarea se va face pe baza facturii fiscale emise de Vanzator, in termenul de 

max. 48 ore pentru produsele aflate in stoc, prin curierat rapid. 

 Art. 6.5. Receptia calitativa si cantitativa a marfii se va face in momentul livrarii, 

Vanzatorul fiind exonerat de orice raspundere atat pentru viciile aparente ale produselor, cat si 

pentru lipsa vreunui produs dintre cele comandate, pe care cumparatorul nu le-a semnalat in 

momentul receptiei. Receptia trebuie facuta in termen de 24 ore de la data primirii marfii, iar 

eventualele reclamatii trebuie facute in termen de maxim o zi lucratoare incepad cu data primirii 

marfii inclusiv. Neinregistrarea reclamatiilor in termenul de mai sus duce la decaderea 

cumparatorului din dreptul de a mai reclama lipsurile cantitative si/sau calitative, marfa fiind 

considerata primita in buna stare atat cantitativ, cat si calitativ. 



 Art. 6.6. Orice reclamatie va fi acceptata de Vanzator doar insotita de procesul verbal de 

receptie care va contine toate datele de identificare ale problemei reclamate, insotite de dovezi. 

 Art. 6.7. Refuzul unor bunuri nu-l scuteste pe Cumparator de obligatia de a plati bunurile. 

De indata ce Cumparatorul a acceptat bunurile potrivit dispozitiilor din aceasta sectiune, nu mai 

poate revoca acceptarea la o data ulterioara. 

 Art. 6.8. In cazul nerespectarii termenului de plata inscris pe factura, Vanzatorul poate 

sista livrarea marfurilor pana la stingerea datoriilor existente. 

 Art.6.9. Marfurile vor fi livrate la sediul Cumparatorului sau, in functie de urgenta 

comenzilor, vor fi preluate de catre cumparator de la sediul Vanzatorului. Transportul marfurilor 

si cheltuielile de transport cad in sarcina Cumparatorului. 

Art.6.10. Vanzatorul se obliga sa predea si cumparatorul se obliga sa preia marfurile la 

termenele de livrare stabilite de comun acord. (3-5 zile la produsele aflate pe stoc, respectiv 20-

30 de zile pentru produsele la comanda) 

Art.6.11. Vanzatorul se obligă, odată cu predarea marfurilor, sa inmaneze urmatoarele 

documente: facturile semnate, datate şi stampilate de ambele parti, certificatele necesare 

(calitate, garantii,  prescriptii tehnice, etc.) 

Art.6.12.. Transferul proprietatii de la Vanzator la Cumparator va avea loc la data platii 

marfurilor facturate. 

Art.6.13. Receptia cantitativa si calitativa a marfurilor se va face de catre cumparator la 

locul de primire a marfii. In cazul marfurilor deteriorate, deficientelor cantitative si/sau calitative 

vanzatorul se obliga sa inlocuiasca marfurile necorespunzatoare si/sau sa completeze deficientele 

cantitative. 

 

 

VII. OBLIGATIILE PARTILOR 

 

 Art. 7.1. Vanzatorul se obliga: 

- sa livreze produsele in conformitate cu clauzele prezentului contract 

- sa garanteze pe Cumparator contra viciilor ascunse ale bunurilor care formeaza obiectul 

vanzarii pe o perioadă de 12 luni, calculată de la data preluării mărfurilor, el răspunzând 

în perioada de garanţie acordată 

- sa asigure necesarul de cataloage si materiale prblicitare in limita stocului existentsi in 

raport direct proportional cu cifra de afaceri comuna 

- sa asigure transferul returului livrat eronat. 

- să-l garanteze pe cumpărător împotriva evicţiunii totale sau parţiale. Dacă va avea loc 

evicţiunea totală, vânzătorul se obligă să plătească : preţul, produsele, cheltuielile de 

judecată şi daunele interese. Dacă va avea loc evicţiunea parţială, cumpărătorul va avea 

dreptul să ceară desfiiinţarea vânzării sau menţinerea acesteia cu plata de daune interese. 

 

Art. 7.2. Cumparatorul se obliga: 

- sa plateasca Vanzatorului pretul in conditiile stabilite de prezentul contract 

- sa nu intreprinda nici o actiune prin care sa dauneze imaginii sau numelui Vanzatorului 

sau producatorului de origine al marfurilor. In caz contrar, Vanzatorul isi rezerva dreptul 

de a intrerupe relatiile de afaceri si de a cere daune interese morale 

- sa informeze Vanzatorul in termen de 24 ore asupra oricarei schimbari a datelor de 

identificare a societatii comerciale (sediu, banca si cont bancar, etc.) 

- sa asigure conditii corespunzatoare de expunere si vanzare a produselor.  

- Cumpărătorul este dator să denunţe vânzătorului viciile aparente constatate în termen de 

30 de zile de la preluarea mărfurilor iar viciile ascunse în 30 zile de la descoperirea lor. 

 

 

 



VIII. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE 

 

 Art.8.1. Prezentul inscris serveste interesul comun al partilor care se obliga sa-l execute 

intocmai si intrutotul cu buna credinta, sinceritate si seriozitate. 

 Art.8.2. Ambele parti se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derularii 

contractului. 

 Art.8.3. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate 

interveni numai prin acordul de vointa exprimat in scris prin act aditional al partilor. 

 Art.8.4. Neexecutarea, executarea defectuoasa sau executarea cu intarziere a obligatiilor 

comerciale asumate in prezentul contract angajeaza pentru partea in culpa raspunderea in 

conditiile Codului Comercial completat cu Codul Civil. 

 

IX. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE 

 

 Art.9.1. Cumparatorul se obliga sa trateze toate informatiile si documentatiile de care a 

luat cunostinta in timpul prezentului contract ca informatii confidentiale si sa nu le divulge unei 

terte persoane. 

 

X. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT 

 

 Art. 10.1. Suspendarea efectelor contractului poate interveni prin aparitia unui caz de 

forta majora care pune partile sau numai una dintre ele in imposibilitatea temporara de a-si 

executaobligatiile. 

 Art. 10.2. Prin forta majora se inteleg: toate evenimentele si/sau imprejurarile aflate in 

afara controlului partii care o invoca, absolut inevitabile si imprevizibile, care au aparut dupa 

data incheierii prezentului contract si care impiedica sau intarzie, total sau partial, indeplinirea 

obligatiilor contractuale (acte guvernamentale, razboaie, catastrofe, etc.) 

 Art.10.3. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă cu cerinţa 

notificării partenerului contractual în termen de 2 zile de la apariţia cazului de forţă majoră. 

Dovedirea cazului de forţă majoră se face prin certificarea acestuia de Camera de Comerţ şi 

Industrie în termen de 5 de zile de la apariţia cazului de forţă majoră. 

Art. 10.4. Situatia de forta majora nu va exonera partile de obligatiile de plata asumate 

pana la data aparitiei fortei majore. Exonerarea de raspundere este valabila numai pe durata 

existentei cazului de forta majora. 

Art. 10.5.In cazul in care situatia de forta majora depaseste o durata de 60 de zile 

opereaza in favoarea fiecareia din parti dreptul de rezolutiune a contractului. 

 

XI. LITIGII 

 

Art.11.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi 

solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instantele de 

judecata competente, de la sediul SC PILOT POWER TUNING SRL 

 

XII. NOTIFICARI 

 

Art. 12.1 in acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre 

acestea celeilalte este valabilindeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea 

introductiva a prezentului contract 

Art. 12.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin 

scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data 

mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 



Art. 12.3. Daca notificarea a fost transmisa prin telex sau fax, ea se considera primita in 

prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 

Art. 12.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti daca nu sunt 

confirmate prin intermediul uneia din modaliutatile prevazute in alineatele precedente. 

 

XIII. CLAUZE FINALE  

 

Art. 13.1. Nulitatea uneia din clauzele prezentului contract nu afecteaza valabilitatea 

celorlalte clauze. In masura in care sensul si scopul prezentului contract nu sunt afectate, se va 

introduce o noua clauza valabila. 

Art. 13.2. In situatia in care una din parti datoreaza celeilalte parti o suma de bani ce 

reprezinta o creanta certa, lichida sau exigibila, partea in drept poate recurge la procedura 

somatiei de plata prevazuta de Ordonanta de Guvern nr. 5/2001 

Art. 13.3. Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional, ca urmare a 

negocierilor intervenite intre parti 

Art. 13.4. Anexele la contract sunt parte integranta a contractului. 

Art. 13.5. Corespondenta purtata prin fax sau orice alta modalitate de comunicare cu 

privire la obiectul prezentului contract de vanzare-cumparare, ofertele Vanzatorului si comenzile 

Cumparatorului derulate in baza acestui contract, fac parte integranta din acesta.  

 

 Prezentul contract de vanzare-cumparare comerciala cuprinde 5 pagini si a fost incheiat 

astazi, ______________________, în 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte 

contractanta. 

 

 

 

 

           VANZATOR      CUMPARATOR 

 

SC PILOT POWER TUNING  SRL            SC    …………………………..   SRL 

   Administrator Andrei Sandru       

 

 

       Director economic 

           Cosmin Stana 


