
Anexa 5  

Model 

                                                                                                                                     
Inregistrat la ......................................... cu nr.                              /   

 
 
 

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE 
 
 

Încheiat între: 
 
……………………………................................ cu sediul in ……..…………………………….., 
Str. ……………………………….. , nr………,  tel: ……….………….., inregistrata la Registrul 
Comertului ............................cu cod de inregistrare fiscala ........................., reprezentata de 
………………… ……………………… in calitate de …………………………………… 
denumita, denumita in continuare EXECUTANT 
 
si 
 
……………………………................................ cu sediul in ……..…………………………….., 
Str. ……………………………….. , nr………,  tel: ……….………….., inregistrata la Registrul 
Comertului ............................cu cod de inregistrare fiscala ........................., reprezentata de 
………………… ……………………… in calitate de …………………………………… 
denumita in continuare CUMPARATOR. 
 
1. Obiectul contractului 
Vânzătorul  se obligă sa vândă şi dupa caz să instaleze Echipamentul(ele)  specificat(e) in 
Anexa 1  
iar Cumpărătorul se obligă să cumpere şi să plătească Echipamentul(ele) specificat(e) conform 
Anexei 1 care face parte integrantă din prezentul contract . 

 
2. Preţul 
Preţul Echipamentului(elor) este : .................LEI  la care se adaugă  TVA.   
 
3. Condiţii de plată  
3.1. Cumpărătorul va plăti, în lei, valoarea contractului, respectiv suma de ..............LEI la care 
se adaugă  TVA.  Plata se face în lei la cursul de schimb al BNR din ziua facturării, prin ordin de 
plată, în contul Vânzătorului nr. ........................................ deschis la  
............................................... 
3.2. Plata se face astfel: 
.......% avans în termen de ........ zile de la data semnării contractului; 
.......% în termen de ......... zile de la data semnării Contractului  şi numai pe baza următoarelor 
documente emise de Vânzător: 
 - Factură fiscală în original emisă de Vânzător şi înregistrată la Cumpărător.  



 - Certificat de garantie; 
 
4. Termen de livrare  
Termenul de livrare a Echipamentului(elor) este de ......... de zile calendaristice de la data 
semnării contractului.  
 
5. Definiţii 
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între 
Vânzător şi Cumpărător; 
b) Vânzător şi Cumpărător – părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 
contract; 
c) Preţul contractului - preţul plătibil Vânzător de către Cumpărător în baza contractului şi 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate de către Vânzător; 
d) Echipament(e) - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri, cuprinse în anexa 1 la 
prezentul contract, pe care Vânzătorul se obligă prin contract să le vândă Cumpărătorului; 
e) Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează culpei 
vreuneia dintre părţile contractante şi care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii 
contractului, evenimente care fac imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai 
sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligaţiilor uneia din părţi; 
f) Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
6.  Obligaţiile Vânzătorului 

Pentru îndeplinirea scopului şi obiectului Contractului definit la punctul5 lit a), Vânzătorul se 
obligă:  

6.1. Să furnizeze Cumpărătorului Echipamentul(ele) specificat(e) în Anexa 1. 
6.2. Să furnizeze Cumpărătorului următoarea documentaţie: 
- instrucţiunile şi documentaţia tehnică necesară pentru pregătirea instalării şi punerii în 
funcţiune a Echipamentului(elor), în limba Română; 
- cartea tehnică şi instrucţiunile de utilizare şi întreţinere, în limba Română ; 
- certificate de garanţie; 
6.3. Dupa caz să asigure instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea persoanelor în exploatarea 
cărora intră Echipamentul(ele). 
 
7.  Obligaţiile Cumpărătorului  
7.1. Să plătească Vânzătorului in termenul stabilit suma corespunzătoare din  prezentul Contract 
.  
7.2. Să asigure spaţiul adecvat şi condiţiile tehnice necesare instalării si functionarii 
Echipamentului(elor). 



7.3. Sa exploateze echipamentele in acord cu recomandarile tehnice ale Vânzătorului, sa 
utilizeze numai materiale si piese de schimb recomandate si avizate de Vânzător pentru tipul 
respectiv de echipament. 
7.4. Sa nu permita interventia in garantie asupra echipamentului a persoanelor neacreditate de 
catre Vânzător. Este interzisa cu desavarsire folosirea consumabilelor de la alte tipuri de 
echipamente.  
 
8. Ambalare şi marcare 
8.1. Vânzătorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, 
la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la 
soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în 
aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. 
8.2. Toate materialele de ambalare ale Echipamentelor, precum şi toate materialele necesare în 
vederea protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.), rămân în proprietatea 
Cumpărătorului. 
 
9. Recepţia Echipamentelor  

Recepţia cantitativă si calitativă a Echipamentelor se face la sediul Cumpărătorului în prezenţa 

delegatului Vânzătorului.  

 
10. Garanţia acordată Echipamentelor 
10.1. Vânzătorul are obligaţia de a garanta că Echipamentul furnizat prin prezentul contract este 
livrat în stare de functionare. 
10.2. Perioada de garanţie acordată Echipamentului de către Vânzător este de ........luni de la 
data încheierii Contractului,  în condiţiile unei utilizări conforme cu indicaţiile scrise date de 
către Vânzător şi/sau producător.  
10.3. Cumpărătorul este decăzut din garanţie în cazul nerespectării indicaţiilor scrise date de 
către Vânzător şi/sau producător pentru utilizarea, respectiv exploatarea Echipamentului.  
10.4. Cumpărătorul are dreptul de a notifica imediat Vânzătorului, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie, în termen de cel mult 48 de ore de la 
apariţia defecţiunii . 
10.5. La primirea unei astfel de notificări Vânzătorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.  
 
11. Piese de schimb 
11.1. În perioada de garanţie a Echipamentelor, Vânzătorul are obligaţia de a furniza piesele de 
schimb şi subansamblurile care se defectează. 
11.2. Pe durata garanţiei, orice defecţiune apărută din culpa Vânzătorului şi/sau a fabricantului 
va fi rezolvată de către Vânzător. 
 
12. Penalităţi 



12.1. Pentru neîndeplinirea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale, Vânzătorul va suporta 
penalizări de 0,01 % din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere. 
12.2. Pentru neîndeplinirea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale, Cumpărătorul va 
suporta penalizări de 0,1 % din valoarea neplătită pentru fiecare zi de întârziere. 
 
13. Jurisdicţie 
13.1. Părţile semnatare vor soluţiona pe care amiabila problemele litigioase rezultate din 
derularea prezentului contract. 
13.2. În cazul in care soluţionarea pe cale amiabila nu este posibila, litigiul va fi supus spre 
soluţionare instanţelor judecătoreşti de drept comun de  la sediul reclamantului. 
 
14. Forţa majoră 
Forţa majoră apără de răspundere partea care o invoca şi o dovedeşte în condiţiile legii şi 
prezentului contract. Exonerarea de răspundere nu operează în cazul obligaţiilor a căror  scadenţă  
a fost anterioară apariţiei cazului de forţă majoră. 
 
15. Clauze speciale 
15.1. Rezilierea contractului este posibilă numai cu acordul scris al ambelor părţi contractante. 
15.2. Orice modificare a prezentului contract se va face prin consimţământul ambelor părţi 
contractante, prin act adiţional. 
 
 
 
 
Vânzător,       Cumpărător,  
................................................      

 
 
 
 

 
ANEXA 1 

 
 
 

Nr 
crt 

tip Echipamentment Cantitate Pret unitar  
Lei fara TVA 

1    

2    

3    

 
VANZATOR                CUMPARATOR 
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