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CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE ŞI PRESTĂRI DE SERVICII 

      Nr.   …......... /Data. ………………….. 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. Parts Trade FL S.R.L., cu sediul social în Braşov, str. Dihamului, Nr.6, Camera 1 jud. Braşov şi 
punct de lucru in Braşov Calea Feldioarei Nr.26G înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului  sub nr 
J08/1189/2010, având C.U.I. RO 27627746, cod IBAN nr. RO75 RZBR 0000 0600 1299 2969, deschis la 
Raiffeisen Bank Braşov, reprezentată prin administrator Mitrea Florin-Virgil, în calitate de vânzator-
prestator denumit în continuare VÂNZATOR, şi  

1.2 ........................................................... cu sediul social în ................................., jud. ….........................., 
str.................................................. nr. ................înregistrată la Oficiul  Registrului Comertului sub 
nr..................................................., C.U.I. RO.............................. tel..................................., adresa de e-
mail: ......................................., cod IBAN nr. …………………….........……………….. deschis la……………………. 
sucursala ………………… reprezentată de ................................................, având funcţia................................. 
în calitate de cumpărător-beneficiar, denumită în continuare CUMPĂRĂTOR, 

Reprezentant…...............................................cu domiciliul în ….....................posesor al actului de 
identitate BI/CI/PAS seria..............nr................CNP........................................în calitate de Fidejusor. 

au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumparare şi prestări de servicii, cu respectarea 
urmatoarelor clauze: 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

   -VÂNZĂTORUL este de acord sa vândă, iar CUMPĂRĂTORUL să cumpere produsele 
comercializate de către VÂNZĂTOR. Specificaţiile produselor care se vor livra, cantităţile, data livrării şi 
preţurile vor fi stabilite de comun acord şi pe baza de comandă fermă conform art.1188 Cod Civil. 

-Efectuarea de lucrări de revizii şi reparaţii pentru autovehiculele aparţinând beneficiarului, la 
unitatea de service din localitatea Brasov, Calea Feldioarei, Nr.26G  . 

-Lista cu numărul de înmatriculare şi seriile autovehiculelor beneficiarului se anexează 
prezentului contract şi se poate modifica prin adăugarea sau retragerea unuia sau mai multor 
autovehicule 

3. DEFINIŢII 

3.1. Prin ‘’produse’’ părtile contractante înţeleg toate produsele care le produce sau comercializează 
VÂNZĂTORUL 

3.2. Prin ‘’perioada de garanţie’’ părţile contractante înţeleg termenul de garanţie stabilit de producator 

3.3. Prin ‘’termen de plată’’ părţile contractante înţeleg data la care CUMPĂRĂTORUL trebuie să 
efectueze plata produselor şi serviciilor cumpărate 
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3.4. Prin ‘’beneficiar final’’ părţile contractante înteleg persoana juridica la care se livrează sau se 
montează de catre CUMPĂRĂTOR produsele VÂNZĂTORULUI. 

4. DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Contractul se încheie pe o durată de  1(un) an cu prelungire automată pe aceeaşi perioadă dacă nici 
una din parţi nu îşi exprimă dorinţa de reziliere în scris cu 30 zile înainte de încheierea perioadei , 
începând de la data semnării prezentului contract.  

5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

5.1. Modul de lucru agreat de ambele părţi: 

CUMPĂRĂTORUL va emite o cerere de ofertă (verbală sau scrisă) VÂNZĂTORULUI cuprinzând 
produsele pe care doreşte să le achiziţioneze 

- În termen de 3 zile de la primirea cererii VÂNZĂTORUL va transmite CUMPĂRĂTORULUI oferta de 
produse şi servicii cuprinzând preţul, costul transportului, costul manoperei garanţia şi termenul de livrare 
sau execuţie. 

- În cazul în care CUMPĂRĂTORUL acceptă condiţiile din ofertă (verbală sau scrisă), va emite o 
comandă fermă (verbală sau scrisă) care va conţine cel puţin specificaţiile produselor şi/sau serviciilor ce 
urmează a fi livrate sau prestate, preţul acestora, termenul de livrare şi/sau execuţie, costul transportului 
dacă este cazul şi locul livrării. 

- Recepţia cantitativă şi calitativă se face de către CUMPĂRĂTOR la sediul CUMPĂRĂTORULUI, la 
primirea produselor şi/sau serviciilor.Orice reclamaţie trebuie transmisă în scris cu confirmare de primire  
VÂNZĂTORULUI în termen de 5 zile de la primirea produselor. 

- VÂNZĂTORUL va livra către CUMPĂRĂTOR produsele specificate în comandă, la preţurile şi la 
termenele stabilite, ambalate corespunzător standardelor în vigoare. 

- În cazul produselor care se defectează în termenul de garanţie, VÂNZĂTORUL este obligat să 
remedieze defectele apărute sau să le înlocuiască dacă nu pot fi reparate pe baza reclamaţiei scrise 
însoţită de actele necesare prezentării pieselor în garanţie de către CUMPĂRĂTOR. 

- Produsele nevândute sau nemontate de către CUMPĂRĂTOR pot fi returnate în termen de 30 de zile în 
conditiile  de retur : piesa să nu fi fost montată, să aibe ambalajul intact şi curat, să fie prezentate cu o fişa 
de retur şi aviz de expediţie. 

- VÂNZĂTORUL se obligă la executarea reparaţiilor şi lucrărilor de întreţinere pentru autovehiculele 
Beneficiarului în timpul efectiv de lucru, la sediul atelierului Calea Feldioarei Nr.26g Brasov, după cum 
urmeazîă: de luni până vineri de la 8:00 până la 17:00 

-VÂNZĂTORUL se obligă să procure piesele de schimb necesare realizarii activităţilor ce fac obiectul 
prezentului contract 
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- VÂNZĂTORUL recomandă programarea cu cel puţin 24-48 ore înainte a lucrărilor mai mari, la recepţia 
unităţii service, la numărul de telefon 0721492385 sau 0721498018 sau prin e-mail 
receptie@partstrade.ro programarea se poate face şi prin platforma online la www.partstrade.ro . 

VÂNZĂTORUL va asigura garanţia lucrărilor efectuate în conformitate cu Legea 449/2003. 

Garanţia lucrărilor executate fără înlocuire de piese este de 90 zile. Pentru piesele şi materialele aduse 
de Beneficiar nu se acordă  garanţie. Unitatea foloseşte piese schimb de origine şi alte mărci, iar aceste 
produse beneficiază de garanţia acordată de producătorul sau furnizorul pieselor începând de la data 
montării. 

Garanţia nu acoperă: 

-verificările şi operaţiile de întreţinere periodică; 

-incidente datorate influenţei unor evenimente exterioare, cum ar fi: loviturile şi zgârieturile; 

-depozitare defectuoasă; 

-uzura normală a pieselor; 

-pentru becuri,sigurante, relee, elemente electrice si bujii aprindere şi preîncălzire nu se acordă garanţie. 

VÂNZĂTORUL execută reparaţii la orice marcă de autoutilitara inclusiv cu piesele aduse de 
beneficiar, dar pentru respectivele piese, Parts Trade FL S.R.L. nu acordă garanţie. Garanţia trebuie 
oferită pentru aceste piese, de firma care le-a comercializat. 

VÂNZĂTORUL va întocmi un antecalcul asupra lucrărilor care doresc a fi executate de beneficiar, 
în acestă situatie nefacându-se nici o lucrare de reparaţie până la primirea acceptului pe devizul  de 
antecalcul înaintat de vânzător. 

VÂNZĂTORUL va întocmi factura şi deviz de reparaţie pentru fiecare intervenţie în parte. 
Factura va fi emisă doar după recepţionarea lucrărilor de delegat sau beneficiar. 

VANZATORUL are dreptul să calculeze penalităţi de întârziere de 0,5 % pe zi la valoarea facturii 
neachitate la termen, şi să emită facturi pentru aceste penalizări. 

Orice reclamaţie din partea beneficiarului privind calitatea reparaţiilor (dacă există), se vor 
soluţiona urgent de către vânzător. 

Pentru exploatarea autovehiculelor peste sarcinile admise şi normele prescrise în cartea 
tehnică, prestatorul nu este pasibil de răspundere. 

5.2.VÂNZĂTORUL se obligă să: 

- pună la dispoziţia CUMPĂRĂTORULUI cataloage, prospecte, mostre, şi alte materiale publicitare în 
scopul promovării produselor. 

- răspundă prompt, în maxim 3 zile lucrătoare la cererile de ofertă transmise de CUMPĂRĂTOR 
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- să livreze toate produsele comandate de CUMPĂRĂTOR, în condiţiile şi la termenele specificate pe 
comanda emisă de catre acesta, daca acesta a acceptat oferta transmisă de VÂNZĂTOR. 

5.3. CUMPĂRĂTORUL se obliga să: 

- Se obligă să prezinte autovehicolul pentru revizii şi reparaţii într-o stare acceptabilă de curăţenie. 

- să recepţioneze lucrările executate prin conducătorii auto delegaţi sau şoferi de transport, prin semnarea 
devizelor de reparaţii. Prin prezenţa fizică la unitatea de service a autovehiculului  proprietatea 
beneficiarului  împreună cu şoferul sau orice altă persoană …………….………….. are acordul din partea 
beneficiarului privind necesitatea şi oportunitatea efectuarii reparaţiilor care se impun. 

- se obligă să plătească VÂNZĂTORULUI contravaloarea produselor cumpărate, aşa cum s-a obligat în 
art.6.2 al prezentului contract. 

- lucrările comandate de delegatul său persoana care a prezentat maşina la service şi efectuate de 
unitatea service, sunt trecute pe deviz. 

- Devizul şi factura semnate de delegat presupun acceptul la plată al beneficiarului. 

- Reclamaţiile sunt primite de inginerul de schimb sau de directorul societăţii, în interval de 2 zile 
lucrătoare de la data recepţionării lucrărilor. 

Fidejusorul codebitor, prin semnarea prezentului contract, renunta la beneficiul de discutiune si 
de diviziune si declara expres ca are cunostinta despre situatia financiara in care se afla 
CUMPĂRĂTORUL şi consimte să se oblige în solidar cu acesta, la executarea obligaţiilor rezultând din 
prezentul contract. 

6. PREŢURI, MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATA 

6.1. Preţurile produselor şi serviciilor se vor negocia la fiecare comandă sau lucrare 

6.2. Plata se va efectua de către CUMPĂRĂTOR în maxim ………. zile de la data livrarii produselor. 

6.3. Plata se va efectua ……………………si /sau Bilete la Ordin emise în original de către 
CUMPĂRĂTOR la momentul livrării mărfurilor şi serviciilor având specificată scadenţa. Dacă la scadenţă, 
Biletele la Ordin nu vor avea acoperire, CUMPĂRĂTORUL işi asumă plata unor penalităţi de întârziere de 
0,5% pe zi întârziere către VÂNZĂTOR iar valoarea acestora poate depăşi valoarea debitului neachitat. 

6.4. CUMPĂRĂTORUL se obligă, la termenul de plată prevazut, să se asigure că în contul sau bancar 
exista suma necesară acoperirii plăţii facturilor. CUMPĂRĂTORUL se obligă să nu închidă contul bancar 
asupra căruia sunt trase Biletele la Ordin în favoarea VÂNZĂTORULUI până la scadenţa acestuia, în caz 
contrar urmând să răspundă personal administratorul CUMPĂRĂTORULUI pentru datoria neachitată. 

6.5. CUMPĂRĂTORUL se obligă să completeze corect documentele de plată, semnătura sa de pe 
instrument fiind în concordanţă cu specimenul de semnatură legalizat. 
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6.6. Prin semnarea prezentului contract, CUMPĂRĂTORUL confirmă faptul că are mijloace financiare de 
plată a valorii integrale a comenzilor către VÂNZĂTOR şi se obligă să asigure posibilitatea de plată pentru 
toate livrarile din partea VÂNZĂTORULUI. Daca CUMPĂRĂTORUL intra în insolventă, prin semnarea 
acestui contract, administratorul CUMPĂRĂTORULUI se angajează să plătească către VÂNZĂTOR 
datoria în solidar cu societatea pe care o administrează. 

6.7. În cazul în care se achită cu instrument de plată, acesta poate fi scontat de către VÂNZĂTOR cu 
respectarea clauzelor din prezentul contract, după o prealabilă notificare a CUMPĂRĂTORULUI. 

6.8. În funcţie de cantitaţile de produse sau servicii cumpărate şi de ritmicitatea plăţilor efectuate, 
VÂNZĂTORUL va acorda CUMPĂRĂTORULUI discounturi negociate prin acte adiţionale la prezentul 
contract. 

6.9. Părtile convin ca produsele livrate rămân în proprietatea VÂNZĂTORULUI, până la efectuarea 
integrală a plăţilor şi la cererea VÂNZĂTORULUI, CUMPĂRĂTORUL se obligă sa le restituie fară defecte, 
în starea primită de la VÂNZĂTOR la termenul şi locul solicitate de către VÂNZĂTOR, sub sancţiunea 
plătii de penalitaţi de 0,5% pe zi întarziere din valoarea neachitată. VÂNZĂTORUL ramâne proprietarul 
bunurilor neachitate şi păstrează privilegiul de urmărire a acestora conform art. 1730, pct.5 din Codul Civil 
iar CUMPĂRĂTORUL garantează în solidar cu admnistratorul său faptul ca le va preda necondiţionat 
VÂNZĂTORULUI inclusiv după deschiderea procedurii insolvenţei, recunoscând dreptul de ipotecă 
imobiliară pe care VÂNZĂTORUL le are asupra bunurilor care răman prin neplată în proprietatea sa. 

Contravaloarea serviciilor prestate se va calcula ţinându-se cont de valoarea pieselor şi materialelor 
folosite, precum şi a normelor de timp pentru reparaţii. 

Tarifele la manopera în momentul încheierii contractului sunt: 

Tarif  Autoutilitare sub 3,5t  ................. RON fara TVA / oră de manoperă, 

Tarif Autoutilitare peste 3,5t  ................ RON fara TVA / oră de manoperă, 

Tarif   Electrica Auto     ………….. RON fara TVA / oră de manoperă, 

Tarif Testare Diagnoza  ………….. RON fara TVA / testare, 

Tarif Constatare   ………….. RON fara TVA / oră de manoperă. 

Tarif Testare Frane              ……………RON fara TVA / testare 

7. GARANŢII ŞI RECLAMAŢII 

7.1. VÂNZĂTORUL va asigura o garanţie de 12 luni de la livrare pentru toate produsele pe care le va 
vinde CUMPĂRĂTORULUI, iar acesta va acorda beneficiarilor finali aceleaşi garanţii pe care le-a primit 
de la VÂNZĂTOR. Garanţia lucrărilor prestate este de 3 luni de la încheierea devizului de lucru. 

7.2. CUMPĂRĂTORUL, dacă după preluarea produselor va constata abateri cantitative sau calitative, 
determinate de vicii ascunse sau de alte cauze din neglijenţa VÂNZĂTORULUI, are dreptul să reclame în 
scris împreună cu probele aferente deficienţele constatate.  
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7.3. Reclamaţia va fi făcută în scris în termen de maxim 10 zile de la preluarea produselor şi însoţita de 
probele aferente, iar acestea vor fi ţinute în depozitul CUMPĂRĂTORULUI până la soluţionarea 
reclamaţiei. 

7.4 În cazul în care Beneficiarul final reclamă nefuncţionarea sau funcţionarea necorespunzătoare a 
produselor în perioada de garanţie, CUMPĂRĂTORUL va înştiinţa imediat în scris VÂNZĂTORUL printr-o 
reclamaţie în perioada de garanţie. În termen de 3 zile de la primirea reclamaţiei însoţita de probele 
aferente, VÂNZĂTORUL va încerca să remedieze defectele apărute sau să le înlocuiască în termen de 
30 de zile de la iînstiinţarea scrisa a CUMPĂRĂTORULUI. 

8. FORŢA MAJORĂ 

8.1.  În caz de rebeliuni, război, inundaţii, cutremure, condiţii meteorologice periculoase, ordine ale 
autoritaţilor de stat sau locale(administrative, judiciare, sanitare ,de poliţie), cauze de forţă majoră, sau 
pentru orice alta cauză în afara controlului VÂNZĂTORULUI sau CUMPĂRĂTORULUI, care împiedică 
îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul contract pe o perioadă care va depăsi 60 de zile 
calendaristice, acesta va fi reziliat. 

8.2. În astfel de cazuri, fiecare dintre părţi va suporta integral orice pierdere, daună, cost sau cheltuială pe 
care o va fi suportat sau/şi efectuat până atunci. 

9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

9.1 Pentru neplata la timp a facturilor emise de VÂNZĂTOR, CUMPĂRĂTORUL datorează penalităţi de 
0,5% pe zi de întârziere, valoarea penalităţilor poate depăşi valoarea asupra căreia au fost calculate. 

9.2. Pentru neplata la scadentă a facturilor de către CUMPĂRĂTOR, situaţie care generează o situaţie de 
blocaj financiar pentru VÂNZĂTOR, dacă acesta la rândul său intra în situaţie de blocaj la plată catre 
furnizorii săi, prin semnarea acestui contract CUMPĂRĂTORUL se angajează să îl despagubească pe 
VÂNZĂTOR pentru orice daune şi/sau penalităţi pe care acesta la rândul său va trebui să le plătească 
furnizorilor săi pe care nu va putea sa îi platească întrucât CUMPĂRĂTORUL nu şi-a respectat obligaţiile 
scadente de plată. 

9.3. Schimbarea structurii acţionariatului uneia dintre părţi nu va afecta clauzele sau valabilitatea 
prezentului contract. Dispoziţiile art. 6.6. teza II din prezentul contract se aplică în mod corespunzător. 

9.4. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le vor 
administra ca urmare a executării clauzelor prezentului contract. 
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10. CLAUZA PENALĂ. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR. 

10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresata de una din acestea celeilalte este 
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în art.1. al prezentului contract. Dacă notificarea 
se transmite prin fax/e-mail ea se consideră primita în prima zi lucratoare după cea în care a fost 
expediată. 

10.2. Părţile convin că toate neânţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 
CUMPĂRĂTORUL se obligă prin semnarea acestui contract să plătească VÂNZĂTORULUI toate 
cheltuielile pe care acesta la va face în faza extrajudiciară. Amiabila şi cea judiciară pentru recuperarea 
sumelor de bani datorate, reprezentând atât onorarii de colectare debite, onorarii avocaţiale cât şi taxe de 
timbru, achitate de VÂNZĂTOR atât în faza extrajudiciară cat şi în cea judiciara. De asemenea 
CUMPĂRĂTORUL se obligă sa îl despăgubească pe VÂNZĂTOR pentru toata pejudiciile pe care i le 
aduce ca urmare a faptului că VÂNZĂTORUL la rândul său va fi nevoit să plătească penalizări către 
furnizorii săi cărora nu le va putea plăti debitele din cauza neâncasării sumelor restante datorate de 
CUMPĂRĂTOR. 

10.3. În cazul în care soluţionarea neântelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre 
soluţionare instanţelor competente de la sediul VÂNZĂTORULUI. 

11. MEDIUL ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

Firma prestatoare de servicii, pe toată durata existenţei contractului, inclusiv pe perioadă de 
garanţie pentru toate categoriile de servicii prestate pentru beneficiar, se obligă să respecte în totalitate 
prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului.Deşeurile  rezultate în urma serviciului  prestat  
pentru beneficiar, vor fi colectate şi sortate de către prestatorul de servicii, înainte de a fi valorificate sau 
eliminate, după caz.Transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor se va face pe cheltuiala 
prestatorului de servicii şi se va efectua numai de firme de specialitate şi autorizate pentru acest obiect de 
activitate.In cazul  în care în timpul prestării serviciului  pentru beneficiar se produce o poluare  
accidentală, firma prestatoare de servicii va lua toate măsurile necesare şi suficiente pentru limitarea 
impactului negativ asupra factorilor de mediu şi pentru înlăturarea efectelor apărute.Toate cheltuielile 
necesare pentru înlăturarea efectelor negative asupra factorilor de mediu şi de reparare a prejudiciului 
creat vor cădea în sarcina prestatorului de servicii. 

12. DISPOZIŢII FINALE 

12.1. Prezentul contract reprezintă întreaga voinţa a părţilor contractante (VÂNZĂTORUL ŞI 
CUMPĂRĂTORUL) conform art.1204 Cod Civil şi nu poate fi modificat în nici un caz decat cu acordul 
scris al ambelor părţi prin Act Adiţional. Contractul va intra în vigoare în momentul semnării lui de ambele 
părţi. 
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13. DECLARAŢII 

Cumpărătorul /achizitorul declară în mod expres că la data încheierii prezentului Contract deţine cod valid 
de TVA şi că nu are cunoştinţa de existenţa vreunei situaţii care ar putea să atragă anularea de către 
autoritaţile competente a înregistrarii sale în scopuri de TVA. În situaţia în care, din orice motiv, autoritaţile 
competente dispun anularea înregistrarii în scopuri de TVA a CUMPĂRĂTORULUI/ ACHIZITORULUI, 
acesta din urma are obligaţia să notifice în scris VÂNZĂTORUL, în termen de 3 zile lucratoare de la data 
la care anularea înregistrarii produce efecte conform dispoziţiilor legale incidente, sub sancţiunea 
suportării de către CUMPĂRĂTOR/ACHIZITOR a tuturor şi oricaror prejudicii cauzate VÂNZĂTORULUI. 
Fară a aduce atingere celor de mai sus, în cazul în care, pe parcursul executarii prezentului contract, 
Codul de TVA al CUMPĂRĂTORULUI/ACHIZITORULUI este anulat din orice motive, VÂNZĂTORUL are 
dreptul să solicite adaptarea preţului Contractului, astfel încat contraprestaţia datorata de 
CUMPĂRĂTOR/ACHIZITOR în schimbul produselor livrate, să nu sufere modificari faţă de conditiile 
existente la data semnarii Contractului. 

13.1. Prezentul contract contine 8 pagini şi a fost încheiat între parţi în 2 exemplare, ambele cu valoare 
egala, cate unul pentru fiecare parte (VÂNZĂTOR ŞI CUMPĂRĂTOR), azi ………………, părţile 
garantând prin prezenta că semnatarii, ale căror semnături apar mai jos, au fost şi sunt la data încheierii 
acestui contract investiţi cu toata puterea juridică să încheie şi execute acest contract. 

13.2. Prin semnarea prezentului contract clientul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter 
personal conform GDPR, informarea este prezenta si se poate vizualiza pe adresa de internet 
www.partstrade.ro  

 

 

VÂNZĂTOR,        CUMPĂRĂTOR, 

PARTS TRADE FL SRL                                                                 ……………………………….. 

MITREA FLORIN-VIRGIL, Administrator                                     …………………………………………..  


