
 

SC PROMA MACHINERY SRL                                      SC  ____________________SRL 

   Nr. înregistrare      Nr. înregistrare 

  ……………………..…                 ................................................   

 

 

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE  

CU PLATA ÎN RATE 

 

I. PĂRŢILE  CONTRACTANTE : 

SC PROMA MACHINERY SRL, cu sediul social în Bucureşti, bd. Basarabia nr. 256, clădirea grup 

social, biroul 37, et. 3, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/15431/2006, CIF RO 

19062560, reprezentată de dl. Avram Dumitru - administrator, în calitate de VÂNZĂTOR  

şi 

SC _________________SRL, cu sediul social în _____________, str. _________ nr. ____, 

identificată prin _________________, reprezentată de _________________ - administrator, în calitate 

de CUMPĂRĂTOR, 

au convenit încheierea prezentului contract,  

 

DEFINIŢII 

 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) Contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţa al celor două părţi semnatare ale 

prezentului contract, conform punctului I; 

b) Preţul contractului - preţul plătibil vânzătorului de către cumpărător, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

c) echipamente – bunurile vândute/cumpărate care fac obiectul contractului; 

d) plata în rate – plăti eşalonate, efectuate de cumpărător în contul vânzătorului, pentru bunurile 

cumpărate de la acesta; 

e) Forţă majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 

sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 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 exhautiva ci enunţiativa. 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; 

g) data plăţii – ziua convenită pentru plata ratei. Dacă data plăţii este într-o zi bancară 

nelucrătoare, data plăţii va fi făcută în prima zi lucrătoare de după data plăţii; 

h) penalitate – procent din suma datorată la data plăţii pentru plata cu întârziere a ratei 

scadente, conform contract. 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 2.1- OBIECTUL CONTRACTULUI  

SC PROMA MACHINERY SRL se obligă să livreze Cumpărătorului, cu plata în rate, iar 

cumpărătorul se obligă să primească şi să plătească următoarele echipamente : 

Conform anexa nr. : 

Art. 2.2 Livrarea echipamentelor se face de vanzator cu clauza ex-works. Toate cheltuielile de 

transport intrand in sarcina cumparatorului. Eventualele solicitari de mentenanta sau instruire a 

personalului cumparatorului se fac prin contract separat pe cheltuiala cumparatorului. 

 

Art. 2.3- Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate la data achitării ultimei rate din preț, 

riscul bunurilor este însă transferat cumpărătorului de la momentul predării acestora (art.1755 

Cod Civil). 

Art. 2.4 – Cumpărătorul va dispune însă de roadele produse cu echipamentele cumpărate în rate, fără 

nici-o restricţie. 

 

III. PREŢUL CONTRACTULUI 

Art. 3.1 Preţul convenit de părţi pentru livrarea echipamentelor, în conformitate cu prevederile prezentului 

contract, este de ___________ Euro, /respectiv lei /, exclusiv TVA.  

Art. 3.2 Preţul este în concordanţă cu oferta transmisă de vânzător, anexata la prezentul contract – Anexa 

nr. … 

 

IV. DURATA CONTRACTULUI  

Art. 4.1. Prezentul contract este valabil 12 luni, începând cu data semnării de către ambele părţi 

contractante şi va putea fi modificat numai cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

 

V. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

Art. 5.1. Factura se va emite de către Vanzator, la data livrării bunurilor.  



Art. 5.2 Plata se va face de Cumpărător în contul Vânzătorului, deschis la Banca ………cod 

IBAN………………………., în 6 rate lunare, după cum urmează: 

1) - euro ................... la ......................., 

2) - euro ................... la ......................., 

3) - euro................... la ......................., 

4) - euro ................... la ......................., 

5) - euro ................... la ......................., 

6) - euro................... la ...................... . 

Art. 5.3 Neplata unei singure rate, dă dreptul la rezoluțiunea contractului dacă rata sau cumulul de rate 

neachitate este mai mare de o optime din preţ iar cumpărătorul nu poate să păstreze beneficiul 

termenului pentru ratele successive (art.1756 Cod Civil). 

Art.5.4 Rezoluțiunea contractului se poate face după ce, în prealabil, i s-a comunicat Cumpărătorului 

această intenţie, în scris, şi dacă nici în termen de 10 zile de la comunicare nu se face plata ratelor 

restante.  

Art. 5.5 Când a obținut rezoluțiunea contractului pentru neplata prețului, Vânzătorul nu va restituí din 

sumele primite. El este îndreptățit să rețină sumele încasate ca o compensație echitabilă pentru 

folosirea bunului de către cumpărător. (art.1757 Cod Civil).  

Art.5.6 Părţile, de comun acord, acepta ca prezentul contract să fie supus prevederilor art. 1757 din 

Codul Civil, prin care, o dată cu semnarea contractului, acesta devine titlu executoriu, dând dreptul 

Vânzătorului la preluarea bunurilor ce intra sub incidenţa art.5.4. 

 

VI. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

Art. 6.1. Preţul contractului va putea fi modificat doar prin acordul comun al ambelor părţi, prin 

încheierea unui act adiţional la prezentul contract.  

 

VII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

A. Obligaţiile Vânzătorului: 

Art.7.1 Vânzătorul se obliga: 

a) să predea bunurile prevăzute la cap. II, în conformitate cu propunerea tehnică ofertată şi anexata 

la prezentul contract (Anexa nr…….), până la data ---------, cel mai târziu.   

b) să predea, o dată cu livrarea echipamentelor, certificatul, respectiv cartea tehnică şi cartea de 

instrucţiuni de utilizare; 

c) să asigure garanţie pentru o perioadă de 24 luni de la data livrării,  

e) vânzătorul pune la dispoziţia cumpărătorului următoarele documente: 

•  factura fiscala în original 

•  proces verbal de predare – primire original 



•  certificat de conformitate copie conformă cu originalul 

•  certificat de calitate şi garanţie original 

Art. 7.2. Echipamentele se vor livra la sediul Cumpărătorului din ……………………………….. 

 

B  Obligaţiile Cumpărătorului 

Art. 7.3. Cumpărătorul se obligă: 

a) să achite preţul în suma şi condiţiile stabilite la cap.III şi cap.V; 

b) să utilizeze în condiţii normale echipamentele ( conform cartii tehnice); 

c) să folosească numai piese de schimb originale pentru echipamentele cuprinse în perioada de 

garanţie; 

d) să efectueze lucrările de service numai cu societăţi specializate în întreţinerea şi reparaţia unor 

asemenea echipamente; 

e)         să dea echipamentele în folosinţă personalului instruit să le folosească; 

 

Art. 7.4. - Cumpărătorul garantează plata integrală a echipamentelor, iar proprietarii firmei semneaza 

alaturi de persoanele abilitate sa conduca firma in calitate de fidejusori. 

Art. 7.5. - În cazul în care cumpărătorul își va schimba sediul social,  acesta se obligă că, în termen de 

trei zile de la dată când a intervenit schimbarea, să comunice, în scris, vânzătorului, noul sediu 

cunoscând că, în caz contrar, este pasibil de rezolutia contractului pe motiv de dol. 

Art. 7.6 -  Cumpărătorul nu are dreptul să înstrăineze sau sa modifice in vreun fel echipamentele 

cumpărate de la Vânzător prin: vânzare, donație sau alte moduri de înstrăinare, înainte de a se fi plătit 

integral prețul lor. 

Art.7.7 – Cumparatorul garanteaza, prin semnaraea acestui  contract, dreptul Vanzatorului de a intra in 

sediul/ sediile sale in vederea recuperarii bunului/ bunurilor  ce face/ fac obiectul prezentului contract 

in cazul in care intervine situatia de la articolele 5.3-5.6. 

 

VIII. PENALITĂŢI, DAUNE INTERESE 

Art.8.1. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 7.1, Vânzătorul va plăti penalităţi de 0.5% pe 

zi întârziere aplicate livrării neefectuate în termen, precum şi alte daune interese ce decurg din 

nerespectarea prezentului contract.   

Art.8.2. Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la 5.2., cumpărătorul va plăti penalităţi de 

0.5%pentru primele 15 zile si 1% dupa cele 15 zile pe zi întârziere aplicate la suma întârziată la plată 

pana la recuperarea efectiva a bunului de catre vanzator , precum şi alte daune interese ce decurg din 

tansportul sau apelarea la societati specializate in recuperarea de bunuri. 

 

 



IX. FORŢA MAJORĂ 

Art.9.1. Părţile nu vor fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau în mod corespunzător, total 

sau parţial a oricăreia din obligaţiile pe care le include prezentul contract, dacă neexecutarea obligaţiei 

respective a fost urmarea unui caz de forţă majoră. 

Art.9.2. Partea care invocă vreunul din evenimentele mai sus menţionate este obligată să-i notifice 

celeilalte părţi, în scris, în maxim 24 ore de la producere, menţionând şi eventuale cai de rezolvare. 

Art.9.3. Partea contractantă care a fost obligată/împiedicată să-şi execute obligaţiile contractuale, 

datorită celor stipulate la art. 9.1., după încetarea acestora vă trebui să-şi reia îndeplinirea îndatoririlor 

contractuale. 

Art.9.4. Dacă evenimentele menţionate la art. 9.1. durează mai mult de 3 luni de zile fiecare parte va 

avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără că vreuna dintre 

părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte 

formalităţi. 

Art.9.5. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

Art.9.6. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

 

X. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Art.10.1. Cumpărătorul şi Vânzătorul vor depune toate diligentele pentru a soluţiona pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

Art.10.2. Pentru orice litigiu născut din prezentul contract, instanţa de judecată competentă este instanţa 

de la sediul vânzătorului. 

 

XI.COMUNICĂRI 

Art.11.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris sau pe e-mail. 

Art.11.2. Orice document transmis trebuie confirmat. 

Art.11.3. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

XII. AMENDAMENTE 

Art.12.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional. 



Art. 12.2 Termenul de prescriptie, in legatura cu obiectul acestui contract, este de 10  ani. (art.2515, 

alin.4 din Cod Civil). 

Art.12.3. Limba care guvernează contractul este limba romană. 

Art.12.4. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

 

XIV. DISPOZIŢII FINALE 

Art.14.1. Părţile din contract garantează că reprezentanţii desemnaţi ale căror semnături apar mai jos au 

fost şi sunt investiţi la data încheierii prezentului contract de VÂNZARE-CUMPĂRARE CU PLATA 

ÎN RATE cu toată puterea juridică să semneze acest contract. 

Art.14.2. Prezentul contract s-a întocmit şi semnat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte contractantă şi având aceeaşi valoare juridică. 

 

 

VÂNZĂTOR,                                                                                              CUMPĂRĂTOR, 

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


