
1 

 

CONTRACT ECONOMIC 
NR. [•] din [•] 

  
 CAP.1 PARTILE CONTRACTANTE 
 Incheiat intre S.C. SPLENDID SERVICE S.R.L., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J04/361/93,cod fiscal RO 
4014904 cu sediul in Bacau, Str. Alexandru Cel Bun, nr. 13, tel. 0243.518408 avand contul bancar 
RO54BTRL00401202445184XX, deschis la Banca Transilvania - Bacau, reprezentata de Domnul Octavian Ursachi, Director 
Economic, denumit in continuare in contract VANZATOR. 
 
si 
 
[•], inregistrata la Registrul Comertului sub nr. [•], CIF [•], cu sediul in [•], Judetul [•], tel/fax [•], avind contul bancar [•], 
deschis la [•] din [•], reprezentata de [•], denumit in continuare CUMPARATOR.  
  

CAP.2 OBIECTUL CONTRACTULUI 
 Art.1 Obiectul contractului priveste vanzarea de catre Vanzator si cumpararea de catre Cumparatator a bunurilor 
prevazute in Anexa #1 care este parte integranta a prezentului contract  

 
CAP.3 VALOAREA CONTRACTULUI 

 Art.2 Valoarea totala a contractului este de  [•] Lei inclusiv TVA. 
 
 CAP.4 MODALITATI SI CONDITII DE PLATA 
 Art.3 Contravaloarea contractului se calculeaza in Lei. 
 Art.4 Cumparatorul are obligatia de a efectua plata in conformitate cu desfasuratorul de rate din Anexa #1 care 
este parte integranta a prezentului contract. 
 

CAP.5 FACTURAREA CONTRACTULUI 
 Art.5  Vanzatorul va emite la livrarea marfii si incasarea avansului o factura pentru produsele livrate. 
 Art.6 La termenele scadente din prezentul contract Vanzatorul va deconta o fila CEC ce reprezinta 
contravaloarea ratei si dobanzii stabilite la momentul incheierii contractului. 
 
 CAP. 6 TERMENUL DE LIVRARE SI PUNEREA IN FUNCTIUNE 
 Art. 7 Vanzatorul se obliga sa livreze echipamentele la data stabilita de comun acord in momentul semnarii 
contractului si anume in [•] 

Art. 8  Vanzatorul poate livra si pune in functiune echipamentele in avans de termenele stabilite (daca e cazul). 
Art. 9 Vanzatorul poate reprograma termenul de livrare si punere in functiune in cazul neindeplinirii de catre 

Cumparator a obligatiilor ce ii revin. 
 
CAP. 7 PUNEREA IN FUNCTIUNE SI GARANTII 
Art. 10 Punere in functiune se va consemna in cadrul unui proces verbal incheiat intre firma ce asigura montajul 

si Cumparator. 
Art. 11 Termenul de garantie al echipamentelor este de 12 luni de la data punerii in functiune. Orice problema in 

functionarea echipamentelor in termenul de garantie va fi solutionata de firma ce asigura montajul. 
Art. 12 In perioada de garantie Cumparatorul are obligatia sa utilizeze echipamentul si sa efectueze lucrarile de 

intretinere periodica in conformitate cu normele inscrise in documentatia tehnica. Cade in sarcina Cumparatorului 
curatirea periodica (saptamanal) a condensatorului echipamentelor. 

Art. 13 Instalarea, punere in functiune si interventia asupra echipamentelor facute de alta firma decat cea 
mentionata in prezentul contract duce la pierderea garantiei, furnizorul nemaiputind fi facut raspunzator in nici un fel. 

 
CAP. 8 RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
Art. 14 Partile contractante se obliga reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor contractuale. Pentru 

neexecutarea in totalitate sau in parte, ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in contract 
partile datoreaza penalitati in conditiile prezentei clauze: 
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In sarcina Vanzatorului: 
Pentru intarzierea in livrarea sau/si punerea in functiune Vanzatorul datoreaza penalitati incepand dupa 15 zile 

lucratoare de la data stabilita mai sus. Aceste penalitati constau in 0,15% pe zi intaziere din suma achitata pana in acel 
moment. 

In sarcina Cumparatorului: 
Pentru intarziera in achitarea sumelor stabilite la termenele contractuale Cumparatorul datoreaza Vanzatorului 

penalitati in valoare de 0,15% pe zi de intarziere din suma neachitata in termen. Daca dupa 15 zile calendaristice 
Cumparatorul nu a achitat contravaloare a sumelor datorate contractual si a penalitatilor aferente, contractul este 
Reziliat pe deplin drept fara nici o alta formalitate conform prevederilor art. 1361 si 1365 Cod Civil, bunurile revenind de 
drept in deplina proprietate a Vanzatorului. In cazul rezilierii contractului, Cumparatorul va plati Vanzatorului 5% din 
valoarea totala a contractului pentru fiecare luna de utilizare a bunurilor ce fac obiectul prezentului contract, 
reprezentind contravaloarea folosintei si a uzurii. Simpla notificare facuta de catre Vanzator catre Cumparator, conform 
prevederilor art. 275 din Codul de procedura civila si art. 1079 Cod Civil, pentru nerespectarea obligatiilorcontractuale 
asumate privind plata la termenele stabilite a sumelor datorate da dreptul Vanzatorului, fara nici o alta formalitate, sa-l 
deposedeze pe Cumparator de bunurile ce fac obiectul contractului, pe cheltuiala Cumparatorului. 
 Cumparatorul este de acord ca Vanzatorul sa ridice aceste bunuri de la adresa firmei sau domiciliul acestuia in 
cazul nerespectarii obligatiilor contractuale. 
 Art. 15 Proprietatea echipamentelor prevazute in acest contract se transfera Cumparatorului numai in 
momentul incasarii de catre Vanzator a tuturor obligatiilor materiale ce decurg din executarea acestui contract. 
Cumparatorul este de acord ca in cazul nerespectarii clauzelor contractuale privind plata, echipamentele sa poata fi 
recuperate de catre Vanzator de la adresa firmei Cumparatorului sau de la domiciliul acestuia. 
 In cazul in care dupa efectuarea comenzii Cumparatorul isi schimba  optiunea privind achizitionarea 
echipamentelor si renunta unilateral la derularea contractului, va pierde de drept C/V avansului achitat la efectuarea 
precomenzii, conform Art. 4 la prezentul contract. 
 Art. 16 Cumparatorul nu are dreptul sa instraineze in nici un mod echipamentele fara aprobarea expresa si scrisa 
a Vanzatorului inainte de achitarea integrala a acestora. 
 Art. 17 In cazul in care Vanzatorul prin reprezentantul sau direct constata ca echipamentele nu au fost utilizate 
conform normelor, Cumparatorul va suporta consecintele stipulate  in Codul Comercial, art. 1361 si 1365 Cod Civil. 
 Art. 18 In perioada de garantie Vanzatorul va asigura gratuit o revizie tehnica la o data oarecare. 
 Art. 19 Procesul verbal de constatare a uzurii si/sau a altor defectiuni, deteriorari, etc. se incheie de catre 
reprezentantul Vanzatorului impreuna cu reprezentantul Cumparatorului. 
 

CAP. 9 DISPOZITII FINALE  
Art. 20 Prezentul contract incheiat cu ajutorul partilor reprezinta instrument oficial si legal intre societatile 

comerciale partenere de afaceri. 
Art. 21 Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru solutionarea litigiilor intre parti 

pe cale amiabila, ori in caz de neantelegere prin actiune in justitie. Eventualele litigii ocazionale de executare a 
prezentului contract vor fi solutionate de instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala se afla sediul Vanzatorului 
conform Art. 59 din Codul Comercial Art. 10 pct. 4 Cod Procedura Civila. 

Art. 22 Contractul a fost incheiat astazi [•] in 2 exemplare cate unul pentru fiecare parte contractanta. 
 
 

 
 
 
 

VANZATOR                                                            CUMPARATOR 
S.C. SPLENDID SERVICE S.R.L.     [•] 
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ANEXA #1 
la contractul [•] / [•] 

 
 

 

Cantitate
 Pret  unitar        

Lei (TVA inclus) 
Valoare

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

 Total produse       

Lei (TVA inclus) 
Dobanda %

 Avans                       

Lei (TVA inclus) 
Numar Rate

-                           2.5                  -                         6

Rata # Scadenta Valoare Rata Dobanda Total de plata

Avans -                         -                          -                     

1 -                         -                          -                     

2 -                         -                          -                     

3 -                         -                          -                     

4 -                         -                          -                     

5 -                         -                          -                     

6 -                         -                          -                     

7 -                         -                          -                     

8 -                         -                          -                     

9 -                         -                          -                     

10 -                         -                          -                     

11 -                         -                          -                     

12 -                         -                          -                     

-                          -                     

Produs

 
 
 
 
 
 

VANZATOR                                                            CUMPARATOR 
S.C. SPLENDID SERVICE S.R.L.     [•] 


