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CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
NR.:……………………/……………………………..
CAPITOLUL I
Părţile contractante
1. S.C SIV’TEL S.R.L. cu sediul în Bucureşti str. Calea Călăraşilor, nr. 307, Bl. 68, SC. 2, ap. 36,
sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub codul unic de înregistrare nr. 6045850, atribut
fiscal R, cont IBAN nr. RO75RNCB5030000000400001 deschis la B.C.R. Sector 3, fax nr
321.47.41 e-mail sivtel@sivtel.ro, reprezentată prin Director General Viorel Pletea, numită în
continuare SIV’TEL;
şi
2. S.C ......................................... SRL cu sediul în ....................... Str. .............................................,
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ............................., cod fiscal ..............................., cont nr.
..................................................................................., deschis la ............................................., tel./fax:
................................................. Mobil:. ........................................... e-mail: ............................................
reprezentată prin Director general ......................................, numită în continuare PARTENER.
Între sus menţionatele părţi contractante, a intervenit astăzi, ............................, prezentul
Contract de vânzare-cumpărare, pentru următoarele considerente:
Întrucât SIV’TEL, în susţinerea renumelui său pe piaţa din România, urmăreşte să
beneficieze de colaborarea unor firme ce au potenţial necesar promovării şi comercializării
adecvate a produselor sale cât şi cele marca Panasonic, iar ................................................. , a dovedit
că îndeplineşte condiţiile necesare unei colaborări optime prin organizarea si capacitatea sa de
vânzare, precum şi prin cunoaşterea pieţei, SIV‘TEL a hotărât să încheie cu aceasta un contract
cadru de vânzare-cumparare de produse Panasonic, precum şi alte produse comercializate de
SIV’TEL.
Pe toată durata derulării prezentului contract, relaţiile dintre SIV’TEL şi PARTENER vor
fi acelea dintre un vânzător şi un cumpărător.
În vederea unei reuşite derulări a acestei relaţii contractuale, părţile semnatare, de
comun acord au stabilit următoarele condiţii contractuale:

BCR-SECTOR 3 - RO75RNCB5030000000400001
BRD-DECEBAL - RO09BRDE441SV19731204410
TRANSILVANIA – SUCURSALA UNIRII - RO06 BTRL 0430 1202 8717 88XX
TREZORERIE – SECTOR 3 - RO76TREZ7035069XXX002976

CAPITOLUL II
OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea-cumpărarea de produse specifice obiectului de
activitate al societăţii SIV’TEL, inclusiv produsele electronice, electrocasnice, de
telecomunicaţii, echipamente de birou şi baterii, marca Panasonic.
2. Produsele ce urmează a fi comercializate în derularea prezentului contract sunt enumerate în
lista de produse cu preţurile aferente acestora, cuprinsă în Anexa 1 ce face parte integrantă din
prezentul contract, Anexă valabilă conform capitolului 3, pct 2.
3. Operaţiunile efective de vânzare-cumpărare se vor desfăşura în temeiul comenzilor emise de
PARTENER urmate de livrarea produselor, cu respectarea întocmai a dispoziţiilor prezentului
contract.
CAPITOLUL III
PREŢUL CONTRACTULUI
1. Preţurile produselor ce fac obiectul acestui contract sunt preţurile practicate şi comunicate
de SIV’TEL în momentul primirii comenzii.
2. Preţurile din Anexa 1 sunt preţuri valabile la data încheierii contractului, acestea putând fi
modificate de SIV’TEL , urmând ca noile preţuri să devină aplicabile din momentul comunicării,
excepţie făcând facturile al căror termen scadent nu a expirat
3. Produsele se vor vinde prin aplicarea la preţul acestora a discount-urilor acordate de
SIV’TEL PARTENERULUI.
4. Grila de discounturi, pragurile de achizitie si termene de plată, aplicată de SIV’TEL este
cuprinsă în Anexa 2 la prezentul contract
5. Plata produselor se va face in lei in contul bancar al SIV’TEL,sau numerar la sediul acestuia.
6. Obligaţia de plată a PARTENERULUI se consideră a fi executată la data plaţii integrale a
produselor, confirmată prin încasarea banilor în contul sau casieria SIV’TEL
7. Preţul stabilit în condiţiile de mai sus este franco-depozit SIV’TEL.
CAPITOLUL IV
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PARTENERUL va transmite SIV’TEL comanda prin fax, e-mail, sau telefon.
În baza elementelor precizate în comanda şi în limita stocului disponibil, SIV’TEL, va emite
PARTENERULUI o Factură Proformă în termen de maxim 24 h de la data primirii comenzii,
Proformă ce va conţine : termenul de valabilitate, data întocmirii, produsele confirmate şi
termenele de livrare. Anularea Proformei de către PARTENER se va face în scris (e-mail sau
fax). În cazul în care în termenul de valabilitate a Proformei nu s-a primit o cerere de anulare a
ei, Proforma se transformă în Comandă Fermă, produsele fiind rezervate în cadrul perioadei de
valabilitate a acesteia.
A . În cazul în care plata se face pe loc
A1. PARTENERUL va achita factura proformă în cadrul termenului de valabilitate înscris pe
aceasta.
A2. După executarea obligaţiei de plată de către PARTENER, SIV’TEL va emite factura fiscală.

B.

În cazul în care plata se face la termen

B1. Livrarea si receptia produselor se va face pe baza facturii fiscale emise de
SIV’TEL , pe care se specifică termenul de plată.
B2. Livrarea produselor de către SIV’TEL se face în condiţiile constituirii unei garanţii de catre
PARTENER, sub forma unui Bilet la Ordin fara protest sau CEC. Biletul la ordin va conţine drept
sumă de executat contravaloarea facturii fiscale, data scadentă, data zilei următoare datei
termenului de plata inscris pe factură, şi beneficiar va fi trecut SC SIV’TEL SRL .
B3. Biletul la ordin se va executa NUMAI cu anunuţarea prealabilă a PARTENERULUI de minim
două ori în 48 de ore de la data scadenţei facturii,şi NUMAI în cazul când PARTENERUL nu îşi
onorează obligaţiile de plată faţă de
SIV’TEL . In cazul in care apar incidente de plata, banca
desemnata de PARTENER nu poate onora Biletul la Ordin dat de catre acesta, penalitatile care
se vor aplica sumelor neincasate vor fi de 1%/zi.
B4. În cazul în care SIV’TEL execută un bilet la ordin emis de PARTENER discounturile si
termenele de plată ale acestuia se vor reanaliza, SIV’TEL va decide dacă, în continuare, va onora
comenzilor PARTENERULUI.
B5.
Dacă suma facturilor emise şi neâncasate este de 50% din plafonul de achizitie stabilit,
adica 2.000 lei RON fara TVA , SIV’TEL nu va mai onora comenzile PARTENERULUI până când
acesta nu îşi va reduce acestă suma sub suma de 2.000 lei RON fara TVA.
Dreptul de proprietate asupra produselor se va transmite PARTENERULUI în momentul
executării integrale a plăţii acestora.
CAPITOLUL V
LIVRAREA,RECEPŢIA ŞI TRANSPORTUL PRODUSELOR
1. Pentru partenerii contractuali ce îşi au sediul în Bucureşti, recepţia cantitativă şi calitativă a
produselor se va face la sediul SIV’TEL, în momentul livrării acestora. SIV’TEL va fi exonerat
de orice răspundere atât pentru viciile aparente ale produselor, cât şi pentru lipsa vreunui produs
dintre cele comandate, în cazul în care PARTENERUL nu le-a semnalat la data recepţiei.
PARTENERUL va ridica produsele utilizând mijloace de transport corespunzătoare şi va răspunde
pentru lipsurile cantitative şi defecţiunile produse cu ocazia transportului.
2. Pentru partenerii contractuali ce nu îşi au sediul în Bucureşti, SIV’TEL va livra produsele
prin unul din mijloacele de mesagerie ( mesagerie rapida(CFR), prioripost, terestru sau aerian),
plata acestui serviciu urmând a fi făcută la destinaţie. În acest caz, riscurile de
pierdere/furt/distrugere se transferă asupra PARTENERULUI din momentul livrării către
cărăuş sau expeditori.
3. Cheltuielile vamale determinate de tranzitarea produselor vor fi suportate de Partener.
4. Toate riscurile privind produsele ce fac obiectul livrării se transmit de la
SIV’TEL la
PARTENER din momentul recepţiei produselor, în baza facturii fiscale emisă de SIV’TEL şi
semnate de către reprezentantul PARTENERULUI
CAPITOLUL VI
GARANŢIA PRODUSELOR
1. Termenul de garanţie este cel specificat în certificatul de garanţie.
2. Certificatul de garanţie va fi întocmit de către SIV’TEL cu toate menţiunile prevăzute de
lege( inclusiv data vânzarii produselor şi datele de identificare ale acestora).

3. PARTENERUL nu este în drept să îşi asume, verbal sau în scris, în numele SIV’TEL alte
obligaţii privind garanţia produselor decât cele menţionate în certificatul de garanţie ce se
livrează odată cu produsele.
4. PARTENERUL are obligaţia să manipuleze, să transporte, să dezambaleze, să depoziteze, să
conserve, să pună în funcţiune şi să utilizeze produsele în conformitate cu prescripţiile date de
Producător . SIV’TEL nu răspunde pentru defecţiunile produselor apărute ca urmare a
nerespectării acestor prescripţii de către PARTENER.
CAPITOLUL VII
ASISTENŢA TEHNICA ŞI SERVICE
1.
Operaţiunile service în perioada de garanţie cât şi post garanţie pot fi efectuate de
SIV’TEL, în unitatea sa din Calea Călăraşilor nr.307, bl.68, sc.B, apt.35-37, parter, Sector 3,
Bucuresti.
2.
SIV’TEL poate acorda asistenţă tehnică sau service pentru defecţiunile care nu îi sunt
imputabile, apărute în perioada de garanţie şi post-garanţie la cererea expresă a
PARTENERULUI şi pe cheltuiala acestuia.

CAPITOLUL VIII
OBLIGAŢIILE PARŢILOR

1.

Obligaţiile SIV’TEL. :
- să îl informeze pe PARTENER în termen de 24h asupra oricărei schimbări a datelor de
identificare a societăţii comerciale ( sediu, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului,
cont bancar, număr fax, adresă mail, etc).
- să comunice PARTENERULUI la inceputul fiecărei luni un plafon minim de achiziţionare
a produselor comercializate de SIV’TEL
pentru luna în curs. Acest plafon se va
stabili în exclusivitate de către SIV’TEL şi va trebui realizat de către PARTENER
sub sancţiunea reanalizării discount-ului primit şi termenelor de plată.
-

să efectueze la intervale de maxim 90 de zile şi minim 30 de zile, o evaluare a
performanţelor şi a rulajului de marfă efectuată de PARTENER.

-

să someze, de minim două ori PARTENERUL în 48 de ore de la data scadentă a
facturii, ÎNAINTEA executării Biletului la Ordin ( in cazul platii la termen )

- să informeze PARTENERUL asupra modificărilor de preţuri .
- să informeze PARTENERUL asupra promoţiilor lunare şi asupra noilor produse .
2. Obligaţiile PARTENERULUI
- să plătească produsele comandate (conform preţului din factura proformă sau din
factura fiscală, după caz) potrivit clauzelor contractuale şi Anexelor la contract.
- să informeze pe SIV’TEL în termen de 24h asupra oricărei schimbări a datelor de
identificare a societăţii comerciale ( sediu, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului,
cont bancar, număr fax, adresă mail, etc);
- să furnizeze către SIV’TEL estimări ale comenzilor viitoare în scopul eficientizării
politicii de stocuri a SIV’TEL .
- in cazul asigurarii livrarii produsului / produselor de catre SIVTEL la sediul acestuia,
sa anunte cu cel putin 12 ore in avans
- în condiţiile în care solicită anularea Formularului de Comandă în termenul de
valabilitate al acestuia, se obligă ca anularea să fie cerută sub forma scrisă.

-

să emită la data întocmirii facturii fiscale un bilet la ordin în condiţiile specificate in
cap.4 B pct B2.
să nu stânjenească în nici un fel şi să nu aducă nici o atingere dreptului de proprietate
intelectuală al firmei Panasonic Romania asupra mărcilor Panasonic şi Technics.

CAPITOLUL IX
DREPTURILE PĂRŢILOR
1. Drepturile SIV’TEL
- să analizeze performanţele, îndeplinirea condiţiilor necesare unei colaborări optime,
organizarea şi menţinerea capacităţii de vânzare a PARTENERULUI, cel putin o data
la 2 luni.
- să vândă produsele mărcile Panasonic şi altor cumpărători, prezentul contract
neacordând PARTENERULUI un drept exclusiv de cumpărare a produselor Panasonic .
2. Drepturile PARTENERULUI
- să beneficieze de pliante publicitare puse la dispoziţia sa în mod gratuit de către
SIV’TEL.
- să primească informaţii tehnice detaliate cu privire la produsele oferite spre vânzare
de către SIV’TEL .
CAPITOLUL X
CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
Informaţia furnizată de către SIV’TEL PARTENERULUI , cu menţiunea pentru a
fi păstrată confidenţial, va fi utilizată numai în scopul pentru care a fost emisă şi pentru
realizarea prezentului contract. Informaţia nu poate fi utilizată pentru orice alte scopuri fără
consimţământul prealabil scris al SIV’TEL.
Fiecare parte contractantă se obligă să nu divulge unei terţe persoane şi să nu folosească,
cu excepţia situaţiilor impuse de prezentul contract, nici o informaţie de natură confidenţială
cum ar fi informaţii tehnice, comerciale, structura preţurilor, informaţii administrative.
Clauza de confidenţialitate menţionată în prezentul capitol afectează în aceeaşi măsură
prevederile întregului contract, inclusiv anexele aferente acestuia, pentru toată durata acestuia
şi după încetarea sa, indiferent de motive, pentru o perioadă de încă alţi doi ani.
CAPITOLUL XI
DURATA CONTRACTULUI ŞI MODALITAŢI DE ÎNCETARE A EFECTELOR
ACESTUIA
Contractul poate înceta :
- prin acordul scris al ambelor părţi contractante
- de drept prin ajungerea sa la termen;
- prin denunţarea unilaterală de către SIV’TEL;
- prin falimentul uneia dintre părti;
Contractul poate fi reziliat în următoarele condiţii:
- fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, în condiţiile în
care PARTENERUL încalcă sus scrisa clauză de confidenţialitate, cuprinsă în capitolul X al
acestui contract.
- ca efect al neexecutării culpabile a obligaţiilor ce îi revin de către una din părţi, cu
obligarea părţii în culpă la plata de daune interese. Partea care îşi respectă obligaţiile va anunţa

rezilierea printr-o notificare, care va desfiinţa contractul de drept şi fără indeplinirea unei alte
formalităţi.
Prezentul contract este valabil pe o perioadã de 12 luni şi intră în vigoare în urma
înregistrării sale de către părţile contractante.
La încheierea perioadei de valabilitate, cu excepţia cazului când una din pãrţi a remis
celeilalte pãrţi prin scrisoare recomandatã cu 30 zile înainte de încetarea contractului, cererea
sa de denunţare a acestuia, SIV’TEL va emite cu maxim 15 zile înainte de expirarea contractului
un act adiţional ce va cuprinde urmãtoarea perioadã de valabilitate plus eventualele modificări ce
vor interveni.

CAPITOLUL XII
SUSPENDAREA EFECTELOR CONTRACTULUI
Prezentul contract se poate suspenda prin apariţia unui caz de forţă majoră care le pune
pe ambele părţi sau numai una din ele într-o imposibilitate temporară de a-şi executa obligaţiile.
Prin fortã majorã se înteleg toate evenimentele si/sau împrejurãrile independente de vointa
pãrtii care invocã forta majorã, imprevizibile si de neînlaturat si care, survenind dupã încheierea
contractului împiedicã ori întârzie, total sau partial, îndeplinirea obligatiilor izvorând din acest
contract. Cazul de forţă majoră trebuie certificat de către Camera de Comerţ şi Industrie a
României.
Forta majorã apãrã de raspundere partea care o invocã, dar numai în măsura şi pentru
perioada în care partea este impiedicatã sau întârziatã sã îşi execute obligaţia din pricina
situaţiei de forţă majorã .
Dacã datoritã situatiei de fortã majorã, una din pãrti este împiedicatã sã-si îndeplineascã,
total sau partial, obligatiile sale contractuale pe o perioadã mai mare de 10 zile, atunci oricare
parte va avea dreptul, în lipsa oricãrei alte înţelegeri, sã rezilieze contractul, printr-o notificare
scrisã adresatã celeilalte pãrti. în aceastã situatie pãrtile vor stabili consecintele rezilierii.
Situaţia de forţă majoră nu va exonera părţile de obligaţiile de plată asumate până la data
apariţiei forţei majore.
CAPITOLUL XIII
CESIUNEA DREPTURILOR
1.
PARTENERUL va notifica de îndată SIV’TEL intenţia de a ceda drepturile ce decurg din
prezentul contract unei terţe persoane, fiindu-i interzisă cesiunea fără acordul scris al
SIV’TEL.
2. Prezumtivul cesionar al drepturilor va face obiectul unei evaluări, iar în funcţie de rezultatul
evaluării cesionarul/cumpărătorul va beneficia de aceleaşi condiţii comerciale sau de alte condiţii
raportate la bonitatea acestuia, şi care vor fi prevăzute într-un act adiţional la contractul de
faţă.
3. Contractul de cesiune nu va produce nici un efect decât începând cu a 10 zi calculată de la
primirea acordului scris al SIV’TEL.
4.
SIV’TEL are dreptul să transfere toate drepturile şi obligaţiile ce îi revin potrivit
prevederilor porezentului contract către un terţ, persoană juridică, sub singura condiţie a
notificării prealabile a Partenerului cu 15 zile înainte de data operării transferului.

CAPITOLUL XIV
DEPOZITARE
1. După recepţia mărfii de către PARTENER, marfa poate fi păstrată în custodia SIV’TEL
contra sumei de 92.5 lei RON fara TVA / 1zi de depozitare.
CAPITOLUL XV
CLAUZE FINALE
1. Părţile convin ca toate neînţelegerile privind valabilitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabila.
2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile vor recurge la
procedura concilierii prevazută de art. 720, indice 1 şi urmatoarele din Codul de Procedură Civilă.
Dacă în urma efectuării acestei proceduri nu se ajunge la nici o întelegere, litigiile apărute cu
privire la acest contract se vor soluţiona de către Tribunalul Bucureşti, în conformitate cu
regulile de competenţă materială stabilite prin acelasi cod.
În situaţia în care una dintre părţi datorează celeilalte parţi o sumă de bani ce reprezintă o
creanţă certă lichidă şi exigibilă, partea în drept poate recurge la procedura somaţiei de plată
prevăzută de O.G. 5/2001.
3. Orice modificare a prezentului contract se va face prin act adiţional, cu excepţia listei de
produse şi a preţului acestora, a politicii de discount şi a plafonului minim de performanţă a
PARTENERULUI.
4. Prezentul contract conţine inclusiv anexele 1, 2 si 3, cu următoarele destinaţii:
Anexa 1-lista de produse şi preţuri
Anexa 2- discount-ul si termenele de plată acordate pe grupe de produse
Anexa 3-plafonul de performanţă stabilit lunar PARTENERULUI.
Toate aceste anexe fac parte integranta din prezentul contract.
5. Toate comunicările între părţile contractante având strânsă legatură cu obiectul prezentului
contract se vor efectua prin mijloacele: fax şi e-mail, cuprinse în capitolul I, intitulat Părţile.

Încheiat astăzi 18.05.2006, la sediul SIV’TEL, în două exemplare, toate cu aceeaşi valoare
juridică, din care unul s-a înmânat PARTENERULUI.

SIV’TEL
Director general

PARTENER

Director economic

Director General

Departament Vanzari
Compartiment juridic

