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CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE 

Nr. ............... din data de …………………… 

 

A. PARTILE 

 

 VÂNZĂTOR: ADRIA SRL, cu sediul în localitatea Cluj Napoca, jud. CLUJ, Calea Mănăștur 2-6 Et. 5 

Ap. C74, număr de ordine la Registrul Comertului J12/3889/08.10.2019, Cod de înregistrare în 

scopuri de TVA RO718613, prin punct de lucru ADRIA SRL, cu sediul în bd.  Sofia Vicoveanca, 

Nr. 54, Suceava, jud. SUCEAVA, 720284, tel. 0230-510.818, fax 0230-510.819, reprezentată legal 

de ____________________________ denumit în continuare „Vânzătorul”; 

 

CUMPĂRĂTOR: __________________________________, cu sediul în 

______________________________________________, înmatriculată la Registrul Comerțului 

sub nr._____________________, cod de înregistrare în scopuri de TVA 

_______________________, cont IBAN _______________________________________ tel. 

__________________, reprezentată legal de ______________________________________, 

având funcția de ________________________, denumit în continuare „Cumpărătorul”. 

 

B. OBIECTUL CONTRACTULUI:  

În baza prezentului contract de vănzare („Contractul”), Vănzătorul vinde și transferă dreptul de 

proprietate asupra autoturismului având specificațiile menționate mai jos, iar Cumpărătorul 

cumpără și primește dreptul de proprietate asupra acestuia: 

• cantitate:___________ (număr de bucăți); 

• marca / model / motorizare: _____________________________________________;  

• specificații: conform Anexa 1. 

  

C. PREȚUL CONTRACTUAL 

1. Prețul de vânzare a autoturismului menționat la punctul B de mai sus este în cuantum total de 

__________________-- EUR („Prețul”).  

2. Prețul include TVA, precum și orice alte taxe datorate de către Vânzător conform legii romane, 

inclusiv dar fără a se limita la taxe vamale, taxe pentru Fondul de Mediu etc. 

3. Cumpărătorul va achita Prețul Vânzătorului, după cum urmează, 

3.1 ______________________-- EUR, cu titlu de avans din Preț, în termen de 2 (două) zile 

lucrătoare de la data semnării Contractului; 
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3.2 ______________________-- EUR, cu titlu de rest de plată din Preț în termen de 2 (două) 

zile lucrătoare de la data la care Vânzătorul informează Cumpărătorul cu privire la 

finalizarea pregătirilor pentru predarea autoturismului. Informarea va fi realizată de Vânzător 

în scris, inclusiv prin intermediului e-mailului. 

4. Atât avansul din Preț, cât și restul de plată vor fi achitate in RON, prin luarea în considerare a 

cursului de schimb valutar RON/ EUR + 1% publicat de BNR pentru ziua de la data emiterii 

facturii aferente, acest curs de schimb fiind comunicat de Vânzător.  

5. Toate plățile vor fi efectuate în contul IBAN nr. RO92RZBR0000060021003214 deschis la 

Raiffeisen Bank, aparținând Vănzătorului. Data plății va fi considerată data creditării contului 

Vânzătorului. Factura finală va fi transmisă de către Vânzător odată cu livrarea autoturismului 

și numai după creditarea contului Vânzătorului cu valoarea totală a prețului. 

6. Părțile sunt de acord ca, în situația în care Cumpărătorul nu achită suma reprezentând restul 

de plată din Preț în cuantumul, modalitatea și termenele prevăzute la punctul 3.2. de mai sus, 

Contractul va fi desființat de plin drept prin intermediul unei notificări scrise transmise de 

Vânzător. Suma platită cu titlu de avans din Preț, astfel cum a fost definită la punctul 3.1., va fi 

reținută de Vânzător cu titlu de clauză penală pentru neexecutarea de către Cumpărător a 

obligației contractuale constând în plata integrală a Prețului.  

7. Cumpărătorul va suporta toate și orice comisioane și spețe bancare ce privesc plata, astfel încât 

Vânzătorul să primească integral Prețul. 

8. Diferențele mai mari de 0,2% dintre sumele plătite de Cumpărător in RON (prin raportare la 

cursul RON/ EURO conform literei C punctul 4 de mai sus) între data plăților și data creditării 

contului Vânzătorului se vor regulariza între părțile contractante înaintea emiterii facturii fiscale.  

9. Orice modificări de taxe în conformitate cu legislația fiscală și/ sau vamală valabile la data 

încheierii prezentului Contract, vor conduce la reactualizarea Prețului, conform cu noile 

reglementări în vigoare la data introducerii autovehiculului în libera circulație în Romania.  

 

D. TERMEN DE PREDARE  

Autoturismul ce face obiectul prezentului Contract, în conformitate cu punctul B de mai sus, vor fi 

predate de către Vânzător Cumpărătorului într-un termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data 

confirmării plății avansului din Preț, sub condiția achitării restului de plată de către Cumpărător. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, Vânzătorul nu va preda Cumpărătorului autoturismul în situația în 

care acesta nu achita restul de plată, în conformitate cu punctul C de mai sus. 
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E. PREDAREA 

1. Predarea autoturismului va avea loc la sediul Vânzătorului. 

2. În vederea efectuării predării, Vânzătorul și Cumpărătorul vor încheia un proces verbal de 

predare-primire, în dublu exemplar, câte unul pentru fiecare parte. Cumpărătorul este de acord 

ca nu va putea invoca vreun viciu aparent al autoturismului ce nu a fost semnalat în procesul 

verbal de predare-primire. 

3. Vânzătorul declară expres prin prezentul Contract că nu are cunoștinta de nici un fel de defecte 

ale autoturismului, în afara celor ce sunt menționate în procesul verbal de predare-primire și/ 

sau care sunt rezultatul utilizării și uzurii normale ale autoturismului. 

4. Oricare și toate riscurile cu privire la autoturism vor fi transferate de la Vânzător la Cumpărător 

la momentul semnarii procesului verbal de predare-primire. În situația în care Cumpărătorul, din 

motive imputabile, nu va prelua autoturismul în termenul stabilit la punctul D de mai sus, oricare 

și toate riscurile cu privire la autoturism vor fi transferate de la Vânzător la Cumpărător la data 

expirării termenului prevăzut la punctul D de mai sus. 

 

F. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE  

Dreptul de proprietate asupra autoturismului se transferă de la Vânzător la Cumpărător la momentul 

încheierii procesului verbal de predare-primire și, în orice caz, după plata integrală a Prețului. 

 

G. GARANTIE 

1. Autoturismul ce face obiectul prezentului Contract beneficiază de garanția comercială.  

2. Garanția comercială acordată nu exclude posibilitatea Cumpărătorului de a beneficia de 

garanția legală de conformitate, în ințelesul Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și 

garanțiile asociate acestora. În baza art. 22 din aceasta lege, Cumpărătorul declară, în mod 

expres, că este de acord cu reducerea termenului de garanție legală de conformitate la 1 an de 

zile de la data livrării/ predării autoturismului. 

3. Vânzătorul garantează că autoturismul care face obiectul prezentului Contract este lipsit de vicii 

ascunse. În acest sens, Vânzătorul este exonerat de răspunderea pentru viciile pe care nu le-

a cunoscut la momentul încheierii Contractului.  

 

H. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

1. În măsura în care, în contextul activităților desfășurate în scopul prezentului Contract, părțile 

acționează ca operatori de date sau le revin sub orice forma obligațiile prevăzute de legislația 

din domeniul protecției datelor, aceștia își asumă în mod expres să respecte cerințele legale 

aplicabile. În cazul în care una dintre părți divulgă orice date cu caracter personal către cealaltă  
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parte, altele decât conform prevederilor Contractului și decât este necesar în vederea executării 

acestuia, aceste date vor fi șterse conform regulilor interne ale părții destinatare, iar partea 

destinatară nu îți va asuma nicio răspundere pentru această prelucrare, orice divulgări nedorite 

sau alte incidente fiind în responsabilitatea exclusivă a părții care divulgă astfel de date. 

2. Pe durata executării acestui Contract, partea care acționează ca operator de date poate 

colecta, stoca și utiliza mai multe categorii de date cu caracter personal, inclusiv nume, 

prenume, date de identificare, număr de telefon, adresa de e-mail, cont bancar, semnatură în 

legatură cu cealaltă parte sau reprezentanții legali/ convenționali ai acesteia, după caz. Aceste 

date pot fi colectate direct de la cealalta parte. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale 

persoanelor vizate menționate mai sus este necesară pentru a permite părților să încheie și să 

execute Contractul. Pentru a asigura informarea la timp, transparența și relevanța a persoanelor 

vizate, conform cerințelor Regulamentului General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679, 

fiecare parte căreia îi revin obligațiile prevăzute de lege va întocmi și va fi răspunzătoare pentru 

conținutul propriei sale note de informare cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal 

pe care o desfășoară în legatură cu cealaltă parte sau cu reprezentanții legali/ convenționali ai 

acesteia. În acest sens părțile se vor sprijini reciproc în vederea comunicarii notei de informare 

către fiecare persoană vizată implicată. 

 

I. DIVERSE 

1. Nicio modificare adusă prezentului Contract nu își va produce efectele decât dacă este dată în 

scris și semnată de ambele părți. 

2. În cazul existenței oricăror divergențe cu privire la interpretarea sau încheierea prezentului 

Contract, părțile vor depune toate diligențele pentru a le rezolva pe cale amiabilă. În cazul în 

care părțile nu vor ajunge la o soluție amiabilă, orice neînțelegeri vor fi înainte spre soluționare 

către instanțele competente din Romania. 

3. Prezentul Contract este guvernat de și interpretat în conformitate cu legea română. 

 

Prezentul Contract a fost semnat astăzi, _______________, în doua exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare parte. 

  

VÂNZĂTOR, 

ADRIA SRL 

 

CUMPĂRĂTOR, 

____________________________ 

 

______________________________ ____________________________ 

 
 


