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CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE 
 
Nr__________ din_____________________________________ 
 
 
IARMAROC TRADITIONAL S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Strada Caporal Vasilescu Constantin, nr.3, bl. 

169, sc. 2, et. 1, ap. 22, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub 

nr. J40/14174/2012, cod unic de inregistrare RO 30970140, reprezentata legal de _____________, in 

calitate de administrator si asociat, denumita in continuare VANZATOR,  

si  

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

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ..................................... sub nr. 

...................................................., cod unic de inregistrare ..................................... reprezentata legal de 

.......................................................... ......................, in calitate de ......................................................,  

 

denumita in continuare CUMPARATOR,  

 
sau, dupa caz 
 
Domnul/doamna ....................................................................., cu domiciliul  in 
..................................................., CI, 
seria................................nr......................CNP...........................................................eliberat 
de.......................la data de ..................................... sub nr. ...................................................., cod unic de 
inregistrare ..................................... reprezentata legal de .......................................................... 
......................, in calitate de ......................................................, 
 

Preambul 

 
Prezentul Contract reglementează principiile de bază şi condiţiile convenite între VANZATOR şi 

CUMPARATOR în vederea derulării prezentului contract de vanzare-cumparare, denumit în continuare 

“Contractul”. 

Vanzatorul este o societate comerciala care comercializeaza la nivel national produse importate, potrivit 

standardelor din Romania. 

Vanzatorul comercializează in România seminte pentru agricultura (seminte de legume, seminte de flori, 

seminte de plante tehnice, seminte de plante furajere), unelte agricole, utilaje agricole, instalatii pentru 

irigare, foarfeci de gradina, precum şi alte produse destinate agriculturii, denumite în continuare 

“Produsele”.  

Cumparatorul si-a manifestat interesul in sensul cumpararii produselor si materialelor comercializate de 

Vanzator, la preţurile prevăzute în Lista de Preţuri (Anexa 3 la prezentul Contract).  

În acest scop Cumparatorul va comanda furnizarea Produselor Vanzatorului, în condiţiile prevăzute de 

prezentul Contract. 

Partile declara si garanteaza ca sunt infiintate si functioneaza in conformitate cu legile romanesti, ca au 

capacitatea de a incheia prezentul contract detinand toate autorizatiile, licentele, permisele necesare in 

acest sens, precum si faptul ca persoana care semneaza prezentul contract are mandatul valabil de a 

reprezenta partea si ca nu sunt si nu vor fi tinute de nici o garantie, contract, obligatie, sarcina sau 

promisiune catre un tert, care ar putea contraveni Contractului. 

Art.1 Obiectul Contractului 
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1.1 Obiectul Contractului il reprezinta stabilirea cadrului juridic necesar colaborarii dintre Vanzator si 

Cumparator in scopul dezvoltarii activitatilor de vanzare a produselor si materialelor comercializate 

de Vanzator (denumite in continuare “Produse”). 

1.2 Prin prezentul Contract, Vanzatorul se obliga să vanda iar Cumparatorul sa cumpere Produsele 

indicate în Anexa 3 la Contract, la preturile mentionate în aceeaşi anexa, pe bază de comanda.  

Art. 2 Durata Contractului 

2.1 Prezentul Contract este încheiat pe perioadă nedeterminata, începând de la data semnării sale, de 

comun acord, in conditiile legii. 

Art. 3 Politica de preturi. Termen şi modalitate de plata 

Preţul Produselor 

3.1 Preturile Produselor sunt cuprinse in Anexa 3 la prezentul Contract. 

3.2 Pretul produselor cuprins în Anexa 3 la prezentul Contract este stabilit in LEI si include TVA; 

3.3 În situaţia în care Vanzatorul decide modificarea preţurilor, acesta are obligatia de a notifica 

Cumparatorul prin email sau telefonic, noile preturi fiind retransmise acestuia. 

3.4 Orice fel de taxe sau cheltuieli suplimentare, cu excepţia celor de transport, legate de livrarea 

Produselor vor fi suportate de către Vanzator. 

3.5 Limitele de credit se vor stabili de catre Furnizor conform Anexei 2 la prezentul Contract.  

Art. 4 Termene şi modalitate de plata 

4.1 Cumparatorul se obliga sa plateasca Produsele in cantitatea, la calitatea si sortimentele prevazute in 

facturile ce insotesc marfa. 

4.2 Pentru fiecare comandă în parte, Vanzatorul va emite o factura ce se va livra Cumparatorului la data 

livrarii Produselor. 

4.3 De regula, plata bulbilor, se realizeaza in avans, in baza proformei primite. Factura proforma ce va fi 

transmisa pe email Cumparatorului. In functie de agrementul relatiei comerciale, la cerere, pot fi 

negociate si alte posibilitati de plata, respectiv ordin de plata sau foaie de vărsământ in contul 

Vanzatorului confirmat şi stampilat de banca Cumparatorului; fila cec; bilet la ordin avalizat in nume 

propriu de catre administratorul Cumparatorului; numerar, modalitati prevazute in Anexa 2. 

Art. 5 Penalităţi 

5.1 În cazul nerespectării de către Cumparator a obligaţiei de plată, Vanzatorul este in drept sa opteze 

pentru una sau mai multe dintre următoarele posibilităţi: să aplice o penalizare procentuala în 

valoare de 0,15 % din valoarea facturii restante pentru fiecare zi de întârziere; să refuze îndeplinirea 

propriilor obligaţii rezultând din prezentul Contract până la momentul plăţii integrale de către 

Cumparator, debit de bază şi eventuale penalităţi aplicate; rezilierea contractului de plin drept, fara 

notificare prealabila, fără punere in intarziere si fara interventia instantelor judecatoresti (pact 

comisoriu de gradul IV), în cazul în care Cumparatorul depaseste Termenul de Plata cu mai mult de 

14 zile calendaristice.  

Art. 6 Comanda. Livrare. Transport. Recepţionare 

Comanda 

6.1  De regula comenzile sunt plasate online, pe site-ul www.SemPlus.ro., in baza parolei si user-ului 

alocat Cumparatorului sau transmise pe email la contact@semplus.ro . Prin exceptie, Cumparatorul 

va transmite Vanzatorului o comandă scrisă în forma prevăzută în Anexa 2 la prezentul Contract 

care va cuprinde următoarele elemente: model, tip, denumire sau alt element de identificare a 

Produsului; cantitate pentru fiecare categorie de Produse în parte; locul unde se realizează livrarea;  

6.2 Comanda se va comunica de către Cumparator, Vanzatorului prin următoarele mijloace de 

comunicare: online, prin transmisie fax, telex sau e-mail; prin inmanare; sau prin scrisoare 

recomandata cu confirmare de primire. 

       Confirmarea comenzii 

6.3 În termen de 1 zi lucrătoare de la primirea comenzii, Furnizorul va transmite prin mijloacele de 

comunicare prevăzute o confirmare a comenzii care va cuprinde următoarele elemente: confirmarea 
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explicită de furnizare a Produselor identificate în comanda transmisă de către Distribuitor; precizare 

daca produsul se afla in stoc sau nu; termenul in care poate fi livrat Produsul. 

 

Acceptarea confirmării de comandă 

6.4 Pentru a se proceda la emiterea facturii şi transmiterea Produselor menţionate este necesară 

transmiterea de către Cumparator a unei acceptări exprese a confirmării de comandă. 
Livrare Produse. Transport 

6.5 Produsele care fac obiectul acceptării confirmării de comandă se vor livra de către Vanzator cu 

mijloace pe care le are la dispozitie (firma de curierat agreata, in functie de optiunea 

Cumparatorului) la adresa indicată de Cumparator în comandă în termen de 3 zile lucratoare, de la 

primirea in depozitul sau de la partenerul exxter, care se afla in Olanda. Avand in vedere ca sunt 

bulbii, acestia se livreaza unitar, de comun acord cu cumparatorul, de la acceptarea confirmarii de 

comanda in scris pentru produse existente in stoc si in limita stocurilor din depozitele Vanzatorului si 

potrivit termenului comunicat de Vanzator pentru produsele care nu se afla in stoc in momentul 

comunicarii comenzii de catre Vanzator. 

6.6 La livrare, Produsele vor fi însoţite de următoarele documente: factura fiscală pentru plata Produselor 

livrate; documentele de transport (borderou de livrare a marfii, aviz de insotire a marfii sau alt 

document pus la dispozitie de transportator). 

Recepţionarea Produselor 

6.7 La momentul recepţionării Produselor, Cumparatorul va primi factura fiscala emisă de Vanzator 

precum şi documentele transportatorului sau orice alte documente care atesta ca Produsele au fost 

livrate.  

6.8 La receptia Produselor, Cumparatorul are obligatia de a verifica conditiile de calitate si cantitate a 

Produselor conform cu documentele de livrare si cu specificatiile de produs.  

6.9 Cumparatorul are obligatia de a menţiona in scris, in 24 de ore de la primirea Produselor orice fel de 

diferente de cantitate şi calitate cu privire la Produsele livrate. Absenta unei note de constatare 

semnata de personalul autorizat de Cumparator invalideaza orice reclamaţie ulterioara referitoare la 

calitatea si cantitatea Produselor livrate. 

6.10 In cazul existenţei unor diferente de cantitate cu privire la Produsele livrate notificata Vanzatorul prin 

nota de constatare şi acceptare de către Cumparator în baza unui proces-verbal semnat cu 

Cumparatorul, Vanzatorul se obliga sa completeze produsele in cauza în termen de 1 zi lucrătoare 

de la data primirii procesului verbal. 
6.11 Marfa vanduta, nu se returneaza. 
Art. 7 Obligatiile părţilor 

7.1 Vanzatorul se obliga: sa livreze Produsele comandate de Cumparator in termenul de livrare confirmat 

şi la locul de predare-primire stabilit potrivit prezentului contract. 

7.2 Cumparatorul se obliga: sa achite contravaloarea Produselor comandate în termenul prevăzut de 

contract; sa preia intreaga cantitate de Produse la termenul de livrare si de la locul predarii-primirii, 

conform acceptarii confirmarii de comanda; sa indeplineasca toate normele si legile in vigoare cu 

privire la manipularea, depozitarea si distributia Produselor, precum si normele producatorului;  

Art. 8 Incetarea Contractului  

8.1 Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii: acordul părţilor exprimat în scris; denunţarea 

unilaterală a Contractului solicitată de către Vanzator cu condiţia trimiterii unei notificări scrise 

prealabile către Cumparator cu 15 zile anterior datei de încetare; denunţarea unilaterală a 

Contractului solicitată de către Vanzator, cu efect imediat şi necondiţionată de trimiterea unei 

notificări prealabile, în cazul în care împotriva Cumparatorului a fost declanşată o procedură 

administrativă de dizolvare şi lichidare sau procedura insolvenţei. rezilierea Contractului solicitată de 

oricare dintre partile contractante, cu condiţia trimiterii unei notificări scrise prealabile cu 15 zile 
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anterior, în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii cu întârziere sau în mod defectuos a obligaţiilor asumate 

prin prezentul Contract.  

8.2 Încetarea prezentului contract nu are efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. 

 

Art. 10 Dispozitii finale  

10.1 Fiecare si toate clauzele acestui Contract de vanzare-cumparare au fost negociate si agreate de 

parti si reprezinta vointa completa si exclusiva a partilor cu privire la obiectul acestui Contract. Orice 

alta intelegere anterioara, verbala sau scrisa este înlăturată. Partile convin in mod expres ca orice 

modificare a Contractului sa fie valabil realizata numai cu acordul scris si semnat al acestora.  

10.2 Prezentul contract este guvernat de legea romana, in conformitate cu care va fi interpretat si 

executat. 

10.3 Anexe 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul contract.  

 

Anexe:  
Anexa 1 – “NOTA DE COMANDA” 

Anexa 2 – “PLATA SI CREDITARE”  

Anexa 3 – “ LISTA DE PRETURI A PRODUSELOR”  

Prezentul Contract a fost intocmit in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

 
 
 
 

VANZATOR,   Prin reprezentant, _____________________________________ 

 
 

CUMPARATOR,   Prin reprezentant,  _____________________________________ 

mailto:contact@semplus.ro
http://www.semplus.ro/


 
 

Pagina 5 din 6 

 

CIF (Fiscal Code): RO 30970140 

ORC (Trade Registry): J40/14174/2012 
IBAN ING BANK, Sucursala Balcescu : 

RO22 INGB 0000 9999 0456 5820 

Capital social: 250 lei 
TVA – 9%;19% 

Phone: +40 0784.099.959 

Email: contact@semplus.ro  
Web: www.SemPlus.ro 

   

 

IARMAROC TRADITIONAL S.R.L. 
 

Sediul social - str. Vasilescu C-tin, nr. 3, bl. 169, sc. 2, 

et. 1, ap. 22, sector 4, Bucuresti, Romania 

Punct de lucru – str. Principala, nr. 77, comuna Baneasa, 

judetul Giurgiu, Romania – magazin de prezentare 

Punct de lucru – str. Principala, nr. 12, comuna Baneasa, 

judetul Giurgiu, Romania – depozit 

ANEXA 1 
 

NOTĂ DE COMANDĂ  

 

Nr. ________/___________________________ 

 
În temeiul contractului de vanzare-cumparare nr.__________ din _______________ încheiat între 

subscrisa  _______________________ în calitate de Cumparator şi Iarmaroc Traditional SRL, în calitate 

de Vanzator la data de _______________ solicităm furnizarea următoarelor produse:  

Nr. Ctr.  

Produs (model, tip, denumire)  

Nr. Bucăţi  

Valoare totală/ categorie de produse (LEI)  

1.  

2.  

3.  
 

Valoare totală comandă  

Solicităm livrarea produselor la adresa 

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

Rugam să confirmati primirea comenzii, la adresa de email/nr. de telefon 

 

CUMPARATOR,  

Prin reprezentant autorizat,  

 
……………………………………. 

 
____________________________ 
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ANEXA 2 
 

PLATA SI CREDITARE: 
 

(1) CUMPARATORUL beneficiaza, la data semnarii contractului de posibilitatea efectuarii platilor 
facturilor emise de catre VANZATOR, la termen, respectiv ______ zile de la data emiterii 
acestora, concomitent cu faptul ca, valoarea facturilor insumate emise de catre VANZATOR, 
CUMPARATORULUI si neachitate, nu poate depasi valoarea de __________ lei. 

(2) In eventualitatea in care Cumparatorul nu isi indeplineste obligatia de plata in termenul prevazut 
la punctul (1) va suporta penalităţi de întârziere, asa cum este prevazut la art. 5 la prezentul 
contract. 

(3) Calculul facturilor ramase de plata se va face prin insumarea facturilor neachitate la data plasarii 
unei noi comenzi. 
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