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CONTRACT DE VÂNZARE 
   

Nr. 103 din 31.03.2021 
 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE  

S.C. CDA CONFORT STEEL S.R.L. cu sediul social in Jud. Ilfov, Bragadiru, strada Prelungirea 

Ghencea nr. 45, Bl. C3, ap. 46, avand punctul de lucru in Bucuresti, sector 6, Bd. Timisoara nr.356 

telefon 0763845565, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub 

numărul J23/2676/2014, C.U.I. RO 33582991, titulară a contului bancar numărul IBAN 

RO66OTPV110000941011RO02, deschis la banca: OTP BANK, reprezentata prin: Dir. Gen. Cosocariu 

Alexandru în calitate de VANZATOR, 

si 

   

S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L., cu sediul  in Bucuresti, Sector 3, Strada Jean Alexandru 

Steriadi Nr.17, Cladirea administrativa, mansarda, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub 

numarul J40/15431/2017, C.U.I. RO38188050, telefon: 0314260939, e-mail: office@smart-s3.ro, titulară 

a contului bancar numărul RO21UGBI0000022032958RON, deschis la: GARANTI BANK, reprezentată de  

Presecinta C.A. Nicolae Nedelia, cu functia de Administrator, în calitate de CUMPARATOR, 

Vânzătorul și Cumpărătorul vor  fi denumite în cele ce urmează în mod individual Partea și în 

mod colectiv Părțile.  

Părțile, de comun acord, convenit încheierea prezentului Contract de vânzare cu respectarea 

următoarelor clauze și condiții:   

Art. 1  

OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Vânzătorul se obligă să vândă, iar Cumpărătorul se obligă să cumpere, produsele solicitate în 

baza comenzilor ferme emise, având specificațiile, caracteristicile tehnice, cantitatea, calitatea, prețul 

precum și alte condiții menționate în cuprinsul comenzilor. 

1.2. În executarea Contractului se admit diferenţe cantitative de livrare de plus/minus 0,5-1,5 % faţă de 

cantitatea contractată. 

 

Art. 2  

TERMENII SI CONDIŢIILE DE LIVRARE 

 

2.1. În executarea prezentului contract, Cumpărătorul va transmite Vânzătorului o cerere de ofertă, în 

care va menționa denumirea produselor, calitatea, specificațiile tehnice, cantitatea cu indicarea unității 

de măsură, prețul, data și condițiile livrării, precum și orice alte elemente necesare identificării 

produselor  ce urmează a fi livrate.  

2.2.În termen de 5 zile de la primirea cererii de ofertă, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului  

documentul STEEL LIST, care reprezintă oferta tehnica a Vânzătorului, în care se vor menționa 
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detaliile, specificațiile și caracteristicile tehnice ale produselor solicitate. Oferta tehnica (STEEL LIST) va 

fi insotita de o oferta comerciala ce va cuprinde termenele de producție, prețul, modalitatea de plată și 

termenele de plată, garanții privind plata, termenele de livrare estimate precum și alte elemente 

considerate a fi necesare. Oferta tehnica si cea comerciala vor fi considerate, in mod unitar, ca fiind 

Oferta vanzatorului si vor constitui parte integranta a prezentului Contract. 

2.3. În urma negocierilor intervenite între Părți ori ca urmare a acceptării ofertei, în termen de 5 zile de la 

primirea Ofertei, Cumpărătorul va emite Comanda fermă, care va cuprinde toate elementele necesare 

identificării cantitative și calitative a produselor comandate, prețul, modalitatea de plată și termenele de 

plată, garanții privind plata, alte cheltuieli, termenele de livrare, modalitățile de livrare precum și, după 

caz, orice alte elemente necesare pentru determinarea obiectului comenzii. 

 2.4. Părțile convin că, după acceptarea comenzii de către Vânzător, Cumpărătorul nu va mai putea 

modifica conținutul comenzii. Cu toate acestea, Vânzătorul poate accepta o modificare a conținutului 

comenzii, la solicitarea Cumpărătorului, fără a avea nicio obligație în acest sens.  

 

Art. 3  

PREŢUL, TERMENELE  SI MODALITĂŢILE  DE PLATĂ 

3.1. Prețurile menționate în comenzi sunt indicate în lei (RON) și nu includ TVA. 

3.2. Părțile vor stabili  următoarele modalități și termene de plată in anexa. 

3.3. Pentru produsele livrate și neachitate, Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate până la plata 

integrală a prețului.  

3.4. Plata prețului se va realiza prin transfer bancar în contul Vânzătorului.  

 

Art.  4 

EXPEDIERE ŞI TRANSPORT 

 

4.1. Produsele comandate vor fi livrate ori puse la dispoziția Cumpărătorului în modalitățile și condițiile 

de mai jos. 

4.1.1. Cumpărătorul va putea să ridice bunurile ce formează obiectul comenzilor direct din 

spațiile/locațiile indicate de Vânzător. În acest caz, toate cheltuielile de ridicare și transport sunt în 

sarcina Cumpărătorului.   

4.1.2. Vânzătorul  va  efectua transportul bunurilor la locațiile indicate de Cumpărător, în următoarele 

condiții: 

 

4.2. La expediere produsele vor fi însoţite de următoarele documente: 

- aviz de însoţire a mărfii; 

- declaraţie de conformitate; 

- certificat de calitate emis de producator sau certificat de inspecţie independenta. 

 

4.3. Cumpărătorul este obligat să efectueze recepţia produselor la data preluării acestora prin 

semnarea, de catre acesta a avizului de insotire a marfii. 

4.4. Cumpărătorul are obligația de a reclama viciile aparente constatate la recepţie în termen de 3 zile 

de la efectuarea acesteia. 

4.5. Cumpărătorul este decăzut din dreptul de a pretinde daune pentru viciile aparente descoperite 

şi/sau pentru reclamaţiile cantitative formulate peste termenele sus menţionate. 



3 

4.6. Pe timpul transportului efectuat de către Cumpărător, toate riscurile privind cantitatea și calitatea 

produselor stabilită prin documentele de livrare ori privind deteriorarea acestora, trec asupra 

Cumpărătorului. 

4.7. Cumpărătorul este obligat să reclame viciile ascunse constatate  în termen de 30 zile de la data 

recepţiei mărfii. 

  

4.8. Reclamaţiile calitative vor fi formulate si transmise de către Cumpărător în scris si vor conţine 

descrierea detaliată a neconformităţii bunurilor faţă de condiţiile tehnice indicate în comenzi. 

Reclamaţiile calitative vor fi însoţite în mod obligatoriu de următoarele: număr contract, aviz de însoţire a 

mărfii, factură fiscală, certificat de inspecţie, declaraţie de conformitate, nr. şarjă, dimensiune, număr 

bucăţi si/sau greutatea produselor pentru care a fost prezentată reclamaţia, descrierea şi starea 

ambalajului.  

4.9. Cumpărătorul este obligat să asigure izolarea, depozitarea produsului reclamat ca neconform in 

spaţii special amenajate, precum şi identificarea prin marcare cu etichete a acestuia până la rezolvarea 

reclamaţiei.  

4.10. Vânzătorul va proceda la examinarea produselor reclamate ca nefiind conforme în termen de 20 

de zile la data primirii reclamației și, în cazul în care va aprecia că aceasta este întemeiată, va proceda, 

după caz la: 

 

- înlocuirea produselor neconforme cu produse calitative si cu aceleaşi caracteristici tehnice, doar 

dacă Cumpărătorul nu a intervenit prin modificări mecanice sau termice asupra formei, structurii 

acestui produs; 

- restituirea prețului pentru produsele neconforme. 

- oferirea unei reduceri corespunzătoare a prețului. 

 

4.11. Vânzătorul este exonerat de răspundere dacă viciul este cauzat din culpa Cumpărătorului 

constând in manipularea, depozitarea sau conservarea în condiţii necorespunzătoare a mărfii. 

Vânzătorul nu răspunde nici de neconformităţile calitative sau cantitative apărute din alte motive, care 

nu îi sunt imputabile. 

 

Art.  5 

AMBALARE SI MARCARE 

5.1. Marcarea bunurilor se face conform normelor de standard, potrivit specificului produsului, în loc 

vizibil care să permită identificarea sortimentelor. Vânzătorul este îndreptăţit oricând să modifice 

ambalajul sau marcarea produselor. 

 

Art. 6 

DURATA CONTRACTULUI 

6.1. Prezentul contract este valabil pana la data de 31.03.2022. 

6.2. Contractul poate fi prelungit de către Părţi prin act aditional. 

 

Art. 7 

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

7.1. Vânzătorului îi revin, în principal, următoarele obligații: 
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7.1.1. să transmită proprietatea asupra produselor, în condițiile contractului; 

7.1.2. să predea Cumpărătorului produsele conținute de comenzile ferme la termenele și în condițiile 

prevăzute în contract; 

7.1.3. să asigure remedierea viciilor ori înlocuirea  produselor, în condițiile contractului;  

7.1.4. orice alte obligații prevăzute în prezentul contract. 

 

7.2. Vânzătorului îi revin toate obligațiile ce decurg în sarcina sa din prevederile legale, dacă prin 

contract nu s-a convenit altfel. 

7.3. Cumpărătoruluii îi revin, în principal, următoarele obligații: 

7.3.1. să preia produsele vândute, la termenele și în condițiile prevăzute în contract; 

7.3.2. să plătească prețul vânzării și alte costuri/cheltuieli care sunt în sarcina sa, în condițiile și la 

termenele prevăzute în contract; 

7.3.3. orice alte alte obligații prevăzute în prezentul contract 

7.4. Cumpărătorului îi revin toate obligațiile ce decurg în sarcina sa din prevederile legale, dacă prin 

contract nu s-a convenit altfel. 

Art. 8 

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

8.1. Neexecutarea la termen în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale, atrage răspunderea părţii in 

culpă, potrivit legii. 

8.2. Ambele părţi sunt de drept în întârziere la scadenţa obligaţiilor prevăzute in prezentul contract şi 

datorează penalităţi în condiţiile clauzei penale. 

8.3. In cazul în care orice sume datorate Vânzătorului în baza prezentului Contract au devenit scadente, 

dar rămân integral sau parţial neachitate, Vânzătorul va avea dreptul să primească, fără a fi necesară 

punerea în întârziere penalităţi de întârziere de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere, calculate la sumele 

datorate şi neplătite, începând cu ziua următoare scadenței și până la data achitării. 

8.4. Pentru neridicarea produselor comandate, într-un termen ce depăşeşte 5 zile de la data stabilită, 

Сumpărătorul va plăti Vânzătorului taxe de magazinaj în cuantum de 300 de lei/zi/comanda. Taxa se va 

achita în momentul ridicării produselor. 

8.5. Vânzătorul datorează penalități de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea 

obligației neexecutate, începând cu ziua următoare scadenței obligației și până la data relizării acesteia. 

8.6. Pentru depasirea unei perioade de 2 ore de la momentul la care transportul de marfa ajunge la 

destinatia indicata de catre cumparator, in care nu se efectueaza descarcarea, cumparatorul va plati 

Vanzatorului o taxa de stationare in valoare de 250  lei/ora. 

 

Art. 9 

ÎNCETARE ŞI REZILIERE 

9.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

a) prin acordul Părților; 
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b) expirarea duratei contractului; 

c) prin denunțare unilaterală, în condiţiile legii; 

d) prin reziliere, în condiţiile legii; 

e) în cazul intrării uneia dintre Părţi în procedura falimentului; 

f) prin imposibilitate de executare, încondiţiile intervenirii forţei majore; 

9.2. Oricare dintre Părţi poate denunța unilateral prezentul Contract sub condiţia notificării celeilalte Părţi 

cu cel puţin 30 zile înainte. În acest caz, contractul va înceta după expirarea celor 30 zile calculate de la 

data transmiterii notificării scrise. 

9.3. Oricare dintre Părți poate declara rezilierea contractului, pentru neîndeplinirea obligațiilor, în 

condițiile legii. 

9.4. Încetarea contractului înainte de termen nu produce efecte asupra obligaţiilor scadente ale Părţilor.  

9.5. Produsele executate sau aflate in flux de producţie la data transmiterii notificării de denunțare 

unilaterală, reziliere sau încetare a contractului vor fi achitate si recepţionate de către Cumpărător. 

 

Art. 10 

LITIGII 

10.1. Orice neînțelegere privind încheierea, executarea, încetarea sau interpretarea prezentului contract 

se vor soluționa de Părți pe cale amiabilă. 

10.2. În caz de eșec, litigiile vor fi soluționate de instanțele de judecată statale, competete material și 

teritorial, potrivit legii. 

 

Art. 11 

FORŢA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT 

11.1. Forţa majora, astfel cum este reglementată de art. 1351 alin. (1) C.civ. exonerează de răspundere 

partea care o invoca dar numai in măsura si pentru perioada in care partea este împiedicata sau 

întârziata sa-si execute obligaţiile din pricina situaţiei de forţa majora. 

11.2. Prin forţa majora se înţeleg toate evenimentele externe,  imprevizibile, absolut invincibile și 

inevitabile. Cazul de forţa majora trebuie dovedit de partea care il invoca, in conformitate cu legea 

romana. 

11.3. Părțile își asumă executarea în situația cazului fortuit.  

 

Art. 12 

NOTIFICĂRI ȘI COMUNICARE 

12.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între Părţi va fi considerată valabil 

îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte Părţi prin fax confirmat, email şi/sau scrisoare recomandată cu 

confirmate de primire, la adresele de mai jos: 

Pentru Vânzător: fasonare@cdasteel.ro; comercial@cdasteel.ro; alexandru.cosocariu@cdasteel.ro; 

Pentru Cumpărător: office@smart-s3.ro;     

mailto:fasonare@cdasteel.ro
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12.2. Orice notificare telefonică esențială și relevantă va fi consemnată în scris.  

12.3. Partile contractante au obligatia de a-si comunica in scris, una celeilalte, identitatea 

reprezentantilor lor, atestati profesional, pentru derularea normala a contractului, inclusiv, dar 

nelimitandu-se la persoanele abilitate de catre Cumparator semnarea, in mod valabil, a avizului de 

expeditie a marfii, in conditiile art.4 al prezentului Contract. 

 

Art. 13 

ALTE CLAUZE 

13.1. Orice modificare a prezentului contract se va realiza prin Act adițional, semnat de ambele Părți. 

Solicitările de ofertă, ofertele și comenzile sunt documentele contractului.  

Comenzile ferme emise de către Cumpărător sunt parte integrantă din prezentul contract. 

13.2. Prezentul Contract constituie expresia întreagă şi completă a tuturor termenilor şi condiţiilor 

convenite de Părţi şi înlocuieşte toate sau orice înţelegere anterioară, fie orală, fie scrisă, sau de altă 

natură. 

13.3. Nicio parte contractantă nu are dreptul să transfere drepturi sau obligaţii ce rezultă din prezentul 

Contract, fără acordul scris al celeilalte părţi contractante. 

Omisiunea, în tot sau în parte, precum şi orice întârziere a unei părţi de a exercita orice drepturi sau de 

a beneficia de orice remedii în temeiul contractului nu vor reprezenta o renunţare la acestea. 

13.4. Părţile îşi asumă responsabilitatea şi se angajează că toate informaţiile si datele care decurg din 

prezentul contract să fie confidenţiale si tratate ca atare. 

13.5. Părţile se obligă să îşi anunţe reciproc, în termen de 15 zile, orice modificare a sediului social, 

formei juridice, a capitalului social, contului curent, precum si situaţia în care intenționează sa-si depună 

cererea de declanșare a procedurii insolventei, prevăzute de legislaţia în vigoare.  

13.6. Prezentul contract a fost încheiat in 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte, 

continand: anexa nr.1 din data 31.03.2021. 

13.7.  Se vor adauga anexe in  functie de necesitatile clientului. 

 

 

 

 

 

 

   VÂNZĂTOR:                                                                              CUMPĂRĂTOR:  

 

S.C. CDA CONFORT STEEL S.R.L.                                       S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L 

      Director General,                                                                       Administrator, 

 

   Cosocariu Alexandru             Presedinte C.A. Nicolae Nedelia 

 


