
 
 
 
 

CONTRACT CADRU 
DE VÂNZARE - CUMPĂRARE 

Nr.____/_________ 
 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE  
 
1.1 Prezentul contract se încheie între SC AUTO ADRIA SRL – Suceava - 720149, str. Gheorghe Doja, nr. 119A, jud. Suceava, 
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J33/157/2004, CUI R16144169, cont RO75 RNCB 0234 0369 9708 0001 deschis la 
BCR SUCEAVA, reprezentată legal prin NARCISA AIROAEI în calitate de Director general, numită în continuare 
VÂNZĂTOR , pe de o parte 
şi                                                                                                          
1.2 SC ______________________________________ având sediul în __________________________________ 
________________________________, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J__/____/_____, CUI  
__________________, cont ______________________________________________ deschis la banca 
_____________________________________ reprezentată legal prin __________________________________ în calitate 
de ___________________________________ numită în continuare CUMPĂRĂTOR, pe de alta parte. 

  
În temeiul art. 60-73 Cod Comercial şi art. 1294-1404 Cod Civil, convin la încheierea prezentului contract de vânzare - 
cumpărare.  
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
2.1 Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea - respectiv cumpărarea - succesivă de mărfuri (piese, accesorii, echipamente şi 
lubrifianţi auto), conform ofertelor VÂNZĂTORULUI şi a comenzilor CUMPĂRĂTORULUI.  
2.2 Comenzile iniţiate de CUMPĂRĂTOR, cât şi facturile VÂNZĂTORULUI fac parte integrantă din prezentul contract . 
 
3. DURATA CONTRACTULUI 
 
Prezentul contract se derulează pe o perioada de 24 luni începând cu data semnării acestuia. Contractul se reînnoieşte în mod 
tacit la expirarea duratei prevăzute, pentru o perioadă de 24 luni cu excepţia cazului în care este denunţat de una din părţile 
contractante. 

  
4. PLĂŢI, MODALITĂŢI ŞI TERMENE DE PLATĂ 
 
4.1 Preţul bunurilor ce fac obiectul vânzării este prevăzut în listele de preţuri din ofertele de vânzare. Modificările de preţuri 
intervenite în timpul derulării contractului vor fi aduse la cunoştinţa CUMPĂRĂTORULUI prin orice mijloace conform 
legislaţiei în vigoare. 

4.2 Preţul mărfurilor ofertate este preţul de vânzare fără TVA. Acesta se consideră negociat şi acceptat odată cu transmiterea 
comenzilor de către CUMPĂRĂTOR. 
4.3 Modalităţile de plată: plăţile se efectuează de către CUMPĂRĂTOR  prin urmatoarele mijloace:  

BO   □ DA, □ NU;     
CEC  □ DA, □ NU;  
OP  □ DA, □ NU plafon de creditare  __________ ;      
Numerar       □ DA, □ NU (la livrarea marfii) pentru comenzi speciale, se percepe un avans de 50 %. 
4.4 Pe documentele de plată se va înscrie obligatoriu destinaţia plăţii şi anume atât numărul cât şi valoarea facturii sau a 
facturilor plătite. VÂNZĂTORUL îşi rezervă dreptul de a deconta facturile în ordinea vechimii lor. 
4.5 Termenul de plată este prevăzut pe factură şi este de 20 zile.  
4.6 Termenul de plată curge  de la data emiterii facturii. 
4.7 Pentru produsele ofertate de VÂNZATOR in Euro,cursul valutar folosit în calculul valorilor consemnate în factura fiscală 
este cursul BNR + 2% din ziua întocmirii facturii. 
4.8 Se consideră ca dată a achitării, data vizei băncii VÂNZĂTORULUI pe ordinul de plată sau data chitanţei în cazul plăţii în 
numerar. Locul plăţii este la sediul VÂNZĂTORULUI sau la agentul de pe zona respectivă. 
4.9 Depăşirea  termenului de plată va îndreptăţi pe VÂNZĂTOR: să someze CUMPĂRĂTORUL, să întrerupă livrările de 
mărfuri până la achitarea datoriilor existente şi să facă toate demersurile necesare pentru recuperarea acestora. 
4.10 Drept garanţie a plăţilor la termenele stabilite, CUMPĂRĂTORUL anexează un CEC având seria __________ şi nr. 
________________________ emis de __________________________________. Utilizarea acestuia se face în conformitate 
cu anexa nr. 2 la prezentul contract.  

Sediul social: Suceava, str. Gheorghe Doja, nr. 119A 

tel/fax: 0040 230 516 711, 516 712 

J33/157/2004   RO16144169 

Capital social: 100.000 RON 

email: secretariat@autoadria.ro 

www.autoadria.ro 
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4.11 Depăşirea termenului de plată de către CUMPĂRĂTOR va determina penalizări de 0.1 % pentru fiecare zi de întârziere. 
Procentul de penalizare se aplică pentru valoarea neachitată a facturii. Penalităţile se calculează până la data achitării integrale a  
debitului şi pot depăşi suma la care sunt calculate. În cazul în care penalităţile nu acoperă în totalitate prejudiciul încercat de 
VÂNZĂTOR, acesta este în drept a solicita în completare şi daune interese. 
4.12 Proprietatea asupra mărfii vândute se transmite de drept CUMPĂRĂTORULUI  numai în momentul intrării contravalorii 
acesteia în contul VÂNZĂTORULUI. În situaţia în care CUMPĂRĂTORUL depăşeşte termenul de plată cu peste 15 zile, 
VÂNZĂTORUL poate folosi orice mijloace, inclusiv mijloacele proprii pentru recuperarea mărfii sau a sumelor datorate. 
 
5. COMENZILE 
 
5.1 Comenzile se fac de către CUMPĂRĂTOR sub formă scrisă, ştampilate şi semnate de persoana care se ocupă de comenzi şi 
se transmit pe fax sau mail. Comenzile sunt ferme, unice şi irevocabile. Nu se acceptă comenzi transmise verbal. 
5.2 Prin excepţie CUMPĂRĂTORUL poate face comanda şi în format eletronic, direct în sistemul IT al VÂNZĂTORULUI, 
modalităţile şi condiţiile în care se poate utiliza acest tip de comandă sunt prevăzute în anexa nr. 3. Prezentul articol intră în 
vigoare numai în momentul semnării anexei nr. 3. 

 
6. LIVRAREA 
 
6.1 VÂNZĂTORUL livrează marfa în calitatea, cantitatea şi sortimentele solicitate de CUMPĂRĂTOR în baza convenţiilor şi 
în limita stocului existent.. 
6.2 Dacă contravaloarea transportului este suportată de către VÂNZĂTOR sunt aplicabile următoarele reguli: 
a) când marfa este livrată cu autovehiculele VÂNZĂTORULUI cheltuielile de livrare se suportă de către  VÂNZĂTOR. 
b) când marfa este livrată prin intermediul unei firme de curierat, cheltuielile de livrare sunt suportate de către CUMPĂRĂTOR. 
 
7. RECEPŢIA ŞI ACCEPTAREA BUNURILOR 
 
7.1 Recepţia bunurilor se face la sediul CUMPĂRĂTORULUI. 
A. Cazul livrare prin agent/şofer Auto Adria: 
a) Livrarea se face în prezenţa unui reprezentant al CUMPĂRĂTORULUI. 
CUMPĂRĂTORUL este îndreptăţit să refuze piesa (piesele) în cazul în care aceasta este deteriorată şi se obligă să facă 
menţiunea "piesă deteriorată = refuz primire" pe factura Auto Adria în dreptul reperului aflat în cauză. Agentul/şoferul Auto 
Adria, va lua la cunoştinţă despre situaţia creată, urmând ca la întoarcerea lui din cursă, VÂNZĂTORUL să procedeze la 
instrumentarea cazului. 
B. Cazul livrării prin firma de curierat: 
CUMPĂRĂTORUL are obligaţia să verifice cantitatea şi calitatea mărfii şi este îndreptăţit să refuze piesa (piesele) în cazul în 
care aceasta este deteriorată sau constată deficienţe cantitative, se obligă să facă un proces verbal de constatare între el şi firma 
de curierat care va fi semnat de ambele părţi. Acest document, se va trimite de către CUMPĂRĂTOR prin fax 
VÂNZĂTORULUI, impreună cu formularul retur-marfă, respectând prevederile cuprinse în anexa nr. 1. 
7.2 Având în vedere cele de mai sus, în cazul bunurilor necorespunzătoare deteriorate, cu deficienţe cantitative sau calitative 
VÂNZĂTORUL va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare şi/sau completarea lipsurilor cantitative, în conformitate 
cu condiţiile de garanţie şi retur prevăzute în anexa nr. 1 şi/sau pe baza procesului verbal de recepţie. 
7.3 Dacă CUMPĂRĂTORUL nu se achită de obligaţiile prevăzute în prezentul contract, sau semnează AWB-
ul/factura/confirmarea de primire, VÂNZĂTORUL nu garantează soluţionarea favorabilă a reclamaţiei. 
7.4 CUMPĂRĂTORUL va accepta necondiţionat piesele comandate,daca acestea corespund d.p.d.v. al certificatelor de 
conformitate R.A.R. 
7.5 Refuzul unor bunuri(piese neconforme calitativ,cantitativ) nu îl scuteşte pe CUMPĂRĂTOR de obligaţia de a plăti bunurile 
pe care nu le refuză sau de a executa alte obligaţii în conformitate cu acest contract. 
 
8. DISCOUNTUL 
 
8.1 Discountul pe care VÂNZĂTORUL îl acordă CUMPĂRĂTORULUI se negociază în funcţie de grupele de produse de care 
este interesat CUMPĂRĂTORUL. 
8.2 De asemenea VÂNZĂTORUL poate să acorde CUMPĂRĂTORULUI un discount suplimentar în funcţie de rulajul 
trimestrial al acestuia. Discountul suplimentar se va acorda printr-o factură de discount, o singură dată la sfârşitul 
fiecărui trimestru.  
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9. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 
 
9.1 VÂNZĂTORUL se obligă: 
a) Să accepte toate comenzile transmise de CUMPĂRĂTOR, în măsura în care le poate onora. Termenul de livrare, pentru 
piesele care nu sunt pe stoc, va fi în conformitate cu răspunsurile primite de la furnizorul VÂNZĂTORULUI.  
b) Să predea bunurile în condiţiile stipulate în prezentul contract. 
c) Să garanteze contra evicţiunii totale şi/sau parţiale bunurile vândute, conform art. 1337-1351 Cod Civil. 
d) Să garanteze pe CUMPĂRĂTOR contra viciilor ascunse ale bunurilor care formează obiectul vânzării. CUMPĂRĂTORUL 
are la dispoziţie 5 zile de la data livrării pentru a proceda la înştiinţarea în scris a VÂNZĂTORULUI socotit termen de 
decădere, înlăuntrul căruia poate solicita înlocuirea bunurilor afectate de vicii ascunse. 
e) Să ofere CUMPĂRĂTORULUI numai piese originale, de origine sau certificate, în baza relaţiilor pe care acesta le are cu 
furnizorii săi. 
9.2 CUMPĂRĂTORUL se obligă: 
a) Să plătească preţul în condiţiile şi la termenele stipulate în prezentul contract; 
b) Să ia în primire bunurile vândute conform clauzelor prezentului contract; 
c) Să asigure VÂNZĂTORULUI toate datele necesare identificării corecte a reperelor solicitate (marca şi tipul vehiculului, anul 
fabricaţiei, tipul motorului, capacitatea cilindrică, puterea motorului, numărul de identificare al vehiculului, numărul de axe etc.). 
VÂNZĂTORUL nu este responsabil pentru reperele identificate şi livrate greşit din cauza unor date greşite prezentate de către 
CUMPĂRĂTOR, pentru repere destinate unor vehicule care au suferit modificări, precum şi pentru reperele identificate de 
către CUMPĂRĂTOR. 
d) Să nu intreprindă nici o acţiune prin care dăunează imaginii sau numelui VÂNZĂTORULUI şi a producătorilor de origine a 
mărfurilor. În caz contrar VÂNZĂTORUL îşi rezervă dreptul de a întrerupe relaţiile de afaceri şi de a cere daune interese şi 
morale.   
 
10. CLAUZE SPECIALE 
 
10.1 CUMPĂRĂTORUL se obligă să trateze toate informaţiile şi documentele de care a luat la cunoştinţă, în timpul derulării 
prezentului contract ca informaţii confidenţiale şi să nu le divulge unor terţe persoane. 
10.2 Retururile comerciale şi reclamaţiile privind calitatea produselor iniţiate de către CUMPĂRĂTOR se pot face numai în 
cazurile şi în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 şi 2 la prezentul contract.  
10.3 a) În cazul în care marfa se vinde numai la schimb, cu marfa pe care o înlocuieşte, iar CUMPĂRĂTORUL o predă 
VĂNZĂTORULUI, VÂNZĂTORUL va factura cu minus contravaloarea acesteia de îndată ce îi este predată, dar numai după 
examinarea prealabilă a stării acestei piese urmărindu-se primordial respectarea cerinţelor impuse de furnizorul 
VÂNZĂTORULUI.  
b) Dacă furnizorul mărfii VÂNZĂTORULUI refuză marfa predată la schimb din motive imputabile CUMPĂRĂTORULUI sau 
din motive care nu au putut fi constatate la momentul examinării prealabile, VÂNZĂTORUL va anula factura de minus şi va 
aplica penalitatea impusă de furnizorul mărfii sau îi va factura contravaloarea mărfii pe care o înlocuieşte, în funcţie de cerinţele 
furnizorului mărfii VÂNZĂTORULUI, urmând procedura prevăzută în anexa nr. 1.2. 
10.4 Toate produsele VÂNZĂTORULUI sunt livrate însoţite de etichete conform prevederilor legale. Lipsa sau 
neconformitatea acestora trebuie sesizate de CUMPĂRĂTOR la momentul preluării mărfii în caz contrar se prezumă faptul că, 
produsele au fost livrate însoţite de etichete conform prevederilor legale, iar orice consecinţe  suportate de către 
CUMPĂRĂTOR din aceste motive nu pot fi imputate VÂNZĂTORULUI. 
10.5 CUMPĂRĂTORUL/VÂNZATORUL are obligaţia de a răspunde corespondenţei (acte adiţionale, adrese, somaţii etc.) 
expediate de către VÂNZĂTOR/CUMPARATOR în termen de maxim 7 zile de la primirea acesteia, în caz contrar colaborarea 
dintre CUMPĂRĂTOR şi VÂNZĂTOR va fi blocată până la îndeplinirea acestor obligaţii, sau vor opera ultimele condiţii 
comerciale semnate de către părţi după caz. 
 
11. FORŢA MAJORĂ 
 
Forţa majoră invocată de către una dintre părţile contractante absolvă de răspundere partea care o invocă, dacă notificarea se 
face în termen de 5 zile de la producerea acesteia şi dacă organele în drept de a constata aceasta o certifică. 
 
12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI ÎNAINTE DE TERMEN 
 
12.1 Încălcarea totală sau parţială a unui articol al acestui contract dă posibilitatea părţilor să rezilieze contractul pe loc, fără 
acţiune judecătorească. Rezilierea operează de plin drept în 15 zile de la primirea notificării prin care se aduce la cunoştinţă acest 
lucru.  
12.2 Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja existente între părţile contractante. 
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13. PREVEDERI FINALE 
 
13.1 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română. 
13.2 Părţile convin ca, în cazul apariţiei unor divergenţe, să încerce în primul rând rezolvarea acestora pe cale amiabilă. 
13.3 În cazul în care soluţionarea litigiilor nu se poate rezolva pe această cale, litigiile se vor rezolva prin competenţa instanţelor 
judecătoreşti de la sediul  VÂNZĂTORULUI şi anume Suceava. 
13.4 Modificarea, fie şi parţială, a acestui contract se poate face numai în formă scrisă, cu acordul ambelor părţi. 
13.5 Prezentul contract constituie singurul instrument juridic de soluţionare a litigiilor apărute între societăţile noastre. Orice altă 
înţelegere sau contract încheiat anterior între noi şi societatea dvs. îşi încetează efectele juridice. 
 
Prezentul contract se încheie în Suceava, azi __/__/____, în 2 (două) exemplare, originale de aceeasi valoare juridică, câte unul 
pentru fiecare parte. 
     
 
 
 
 
 
 
        VÂNZĂTOR                                                                      CUMPĂRĂTOR                                                
SC AUTO ADRIA SRL                                                                           SC _________________________ SRL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantia personala 
 
Eu ..............................................................................................domiciliat în  ...................................................................................................... 
Identificat cu C.I: seria.............nr..................................CNP....................................................................,în calitate de .................................. 
(asociat/administrator.director),mă oblig să garantez personal toate datoriile societăţii........................................................................... 
 născute  din prezentul contract fată de SC AUTO ADRIA SRL,renuntand express la orice beneficiu de discuţiune sau 
diviziune. 
 
 
                                     SEMNĂTURĂ FIDEJUSOR(GIRANT) 
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ANEXA NR. 1 
LA CONTRACTUL CADRU 
NR. ____ / ____________ 
 

CONDIŢII REFERITOARE LA GARANŢIE, RECLAMAŢIE ŞI RETUR DE MARFĂ 
 

 Retururile comerciale iniţiate de către CUMPĂRĂTOR se pot face numai în cazul bunurilor care fac obiectul unei reclamaţii în 
garanţie sau unei livrări eronate după cum urmează: 

 
I. Produsele comercializate de VÂNZĂTOR sunt piese auto de origine sau piese auto sub licenţă, cu parametrii de funcţionare identici 
pieselor originale conform ISO 9001. 
 Aplicarea garanţiei se va face în conformitate cu H.G.R 394/1995 republicată şi H.G.R. 786/1996. 
 Piesele de folosinţă îndelungată: ambreiaje, arcuri, cabluri elemente de direcţie, faruri, fişe, bujii, părţi de alternatoare şi 
electromotoare, părţi de caroserie, părţi de frână, părţi de motor în mişcare, planetare, pompe, radiatoare, rulmenţi, semnalizatoare, stopuri, 
tobe/ţevi de eşapament, au termen de garanţie de 18 luni. 
 Piesele enumerate în continuare nu au termen de garanţie: accesorii auto, becuri, burdufe, bujii de aprindere, bujii incadescente, 
cosmetice auto, curele de distribuţie, curele de transmisie, elemente de aprindere, ferodou, filtre (aer, ulei, conbustibil, habitaclu), garnituri 
metaloplastice, semeringuri, ştergătoare de parbriz, truse de scule.  
 Produsele care prezintă în perioada de garanţie defecte de fabricaţie vor fi înlocuite cu altele noi, conform H.G.R. 394/1995 
republicată. Termenul de garanţie curge începând de la data emiterii facturii.  
 Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care CUMPĂRĂTORUL a reclamat defectarea produsului 
şi până la data reparării sau înlocuirii acestuia. Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în certificatul de garanţie.  
 Restituirea contravalorii actualizate a produsului se va face la cererea CUMPĂRĂTORULUI în cazul unor defecţiuni repetate (cel 
puţin 3 defecte în prima jumătate a perioadei de garanţie) sau în cazul defectării produsului care a fost deja înlocuit. 
 Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen 
de garanţie, care curge de la data preschimbării produsului. 
 În conformitate cu prevederile art. 12 din H.G.R. 394/1995 republicată, VÂNZĂTORUL este exonerat de răspunderea 
privind garanţia sau aceasta poate fi anulată în următoarele cazuri: 

 Piesa nu a fost montată într-un atelier de specialitate autorizat de producătorul autovehicului;  

 Piesa s-a defectat datorită unui montaj incorect sau datorită montării împreună cu piese conexe uzate, defecte sau modificate; 

 Piesa nu a fost indentificată corect datorită prezentării de către cumpărător a unor date eronate sau la montaj nu s-a comparat cu piesa de 
înlocuit;  

 Piesa a fost greşit aleasă sau a fost utilizată pentru alt scop decât cel indicat în catalogul producătorului;  

 Piesa s-a uzat sau deteriorat în urma suprasolicitării, intreţinerii incorecte sau insuficiente a autovehicului, neefectuării reviziilor, 
verificărilor şi reglajelor ulterioare, conform tehnologiei de montaj sau a celei impuse de producător; 

 Piesa prezintă urme de lovituri, îndoituri, zgârieturi, deformări, rupturi;  

 Piesa prezintă o uzură normală; 

 Autovehiculul a fost folosit în alte scopuri decât cel prevăzut de constructor;  

 Autovehiculul a fost exploatat în condiţii necorespunzătoare: taximetrie, raliuri, etc; 

 Autovehiculul a fost accidentat; 

 Autovehiculul a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de altă natură (şocuri termice, electrice, mecanice); 

 Referitor la amortizoare:  
- amortizoare a căror tije sau garnituri de etanşare au fost avariate în urma folosirii altor scule de montaj decât cele prevăzute; 

                                            
- amortizoare cu uzuri premature datorate folosirii unor elemente de fixare, burdufe de protecţie şi tampoane avariate.  

Pentru soluţionarea reclamaţiilor cu privire la garanţie CUMPĂRĂTORUL va completa, formularul de retur marfă, Anexa nr. 1.1 (care va fi 
valabil doar după ce va fi semnat de un reprezentant al VÂNZĂTORULUI) va anexa următoarele documente, în funcţie de caz:  

- documentele de achiziţie a piesei (factură fiscală, bon fiscal); 
- dovada montări piesei într-un atelier de specialitate autorizat de producătorul autovehicolului; 
- document emis de un service autorizat prin care se constată şi se descrie în detaliu defecţiunea; 
- cartea de identitate a autovehiculului. 

 
II. În principiu se stabileşte ca marfa comandată şi livrată corespunzător nu poate fi returnată.  
În cazuri excepţionale există posibilitatea returnării mărfii respectând condiţiile de mai jos şi în urma acceptului VÂNZĂTORULUI. Pentru 
fiecare returnare, în situaţia în care CUMPĂRĂTORUL solicită retur de marfă livrată eronat din vina lui, atunci i se aplică o penalizare de 20% 
din preţul mărfii de retur, reprezentând taxe de manipulare, la care se adaugă penalitatea aferentă acestor piese aplicată de către furnizor. Iar în 
situaţia în care furnizorul refuză returul de marfă, VÂNZĂTORUL comunică CUMPĂRĂTORULUI faptul că piesa nu se poate returna, 
CUMPĂRĂTORUL urmând a achita contravaloarea acesteia. Marfa implicată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 Marfa returnată trebuie să fie în stare perfectă, corespunzătoare pentru revalorificare; dacă ambalajul este deteriorat, VÂNZATORUL îşi 
rezervă dreptul de a nu accepta returul de marfă sau de a reţine până la 50% din valoarea mărfii; 

 Livrările spre retur vor avea loc franco depozit VÂNZĂTOR, altfel acestea vor fi trimise înapoi CUMPĂRĂTORULUI;  

 În situaţia în care returnarea de marfă este cauzată de către VÂNZĂTOR (cazuri reale de garanţie şi livrări greşite) transportul mărfii va fi 
suportat de către VÂNZĂTOR şi acesta nu va aplica taxe sau penalităţi.  

 Nu se admit la retur piesele care au fost deja montate sau piese care au fost comandate cu codul original sau de fabricant al piesei.  
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Pentru soluţionarea reclamaţiilor cu privire la garanţie CUMPĂRĂTORUL va completa, formularul de retur marfă, Anexa nr. 1.1 (care va fi 
valabil doar după ce va fi semnat de un reprezentant al VÂNZĂTORULUI ) va anexa următoarele documente, în funcţie de caz - 
documentele de achiziţie a piesei (factură fiscală, bon fiscal); 
 
Condiţii generale:  

 probleme de livrare care implică oficiul poştal, mesageria CFR sau alte mesagerii, vor trebui soluţionate direct cu aceste societăţi; 

 reclamaţii referitoare la neconcordanţa dintre marfă şi factură se admit numai dacă acestea sunt sesizate în scris în   maximum 2 zile de la 
livrare.  

 Reclamaţiile, altele decât cele referitoare la calitatea mărfii, vor fi dispuse în scris în termenul de maxim 14 zile de la livrare.  
 
 
 
 
Important: 
 
Vanzatorul isi rezerva dreptul de a percepe cheltuieli de retur conform contractului dupa cum urmeaza: 

 in cazul pieselor de stoc 
1. pana la 15 zile se accepta la retur fara „cheltuieli de retur”; 
2. peste 15 zile pana la 30 de zile se accepta la retur cu „cheltuieli de retur” de 20% din pretul de achizitie; 
 

 in cazul pieselor originale si a comenzilor speciale intre 0% - 50 % din pretul de achizitie, in functie de 
decizia furnizorului respectiv conform prevederilor contractuale intre parti. 
Nu se accepta la retur: 

 marfa vanduta in promotie   

 marfa neambalata in ambalajul original 

 marfa cu ambalaj deteriorat 

 marfa care prezinta urme de montaj sau este murdara 

 marfa comercializata de alti agenti economici 

 piese care nu au fost verificate inainte de montare cu privire la interschimbabilitate si au fost vopsite, sudate   
etc. 

 marfa returnata fara respectarea prevederilor prezentului contract 

 piese originale si comenzi speciale, piese electronice, unitati de comanda motor, module de comanda, 
calculatoare, airbaguri, spirale airbag, chei, butuci chei; 

Piesele se vor returna insotite de Fisa retur marfa si Aviz de insotire a marfii. 
Formularul Fisa retur marfa si Aviz de insotire a marfii trebuie obligatoriu semnat si stampilat de 

Cumparator. 
Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica decizia data initial, in functie de constatarile obtinute in 

momentul receptiei returului. 
Factura de retur va cuprinde si eventualele „cheltuieli de retur” (care reprezinta cheltuieli prin returnare: 

transport, manipulare, verificare etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              VÂNZĂTOR                                                                                  CUMPĂRĂTOR                                    
        SC AUTO ADRIA SRL                                                                SC _____________________ SRL 
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 ANEXA NR. 2 
 LA CONTRACTUL CADRU 
 NR. ____ / ____________ 

 
 
 
 
 

CONDIŢII DE UTILIZARE FILĂ CEC 
 
 
 

1. Drept garanţie a plăţii CUMPĂRĂTORUL anexează un CEC având seria ________ şi nr. ______________ emis de 
____________________ privind suma de acoperire în valoare de _____________________ RON, de care VÂNZĂTORUL poate dispune 
liber în limita creanţelor legale, în cazul în care CUMPĂRĂTORUL nu-şi achită obligaţiile de plată la data scadenţei. 
2. CUMPĂRĂTORUL declară că are cunoştinţă de prevederile legale în cazul refuzului pe motiv de lipsă disponibil la cecul depus la bancă. 
3. Depăşirea cu 10 zile a termenului de plată va îndreptăţii pe VÂNZĂTOR să emită o somaţie scrisă către CUMPĂRĂTOR. Fila CEC se va 
depune numai în cazul depăşirii termenului de plată cu 15 zile. 
4. În cazul în care CEC-ul este depus la bancă petru recuperarea creanţelor de către VÂNZĂTOR iar valoarea cecului depăşeşte suma 
datorată, VÂNZĂTORUL este obligat să restituie diferenţa în 3 zile de la data încasării valorii cecului. După depunerea CEC-ului livrarea de 
bunuri se va face numai după emiterea unui nou CEC garanţie în favoarea VÂNZĂTORULUI. 
5. Prezenta ţine loc şi de borderou de predare a filei CEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              VÂNZĂTOR                                                                     CUMPĂRĂTOR                                    
       SC AUTO ADRIA SRL                                                 SC _____________________ SRL  
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                                                                                                                                                                                NR INREGISTRARE 
 
 

FORMULAR RETUR     SC AUTO ADRIA SRL   
Client :................................................................... 
................................................................................................... 

Telefon :………....................... 
Fax :...........................................  
Întocmit de :.................................. 
Data :….................... 

Adresa : ..................................................................................... 
................................................................................................... 

Poz. Cod produs Denumire produs Buc. Nr. Factură Data facturii 

1.      

      

      

      

      

Motivul solicitarii de retur marfa (vă rugăm bifati motivul) 

 Am comandat greşit Pt. poz. .................... 
 N-am solicitat această piesă, s-a livrat greşit, pe factură apare codul corect Pt. poz. .................... 
 N-am solicitat această piesă, s-a greşit la livrare şi / sau  facturare Pt. poz. .................... 
 S-a trimis o cantitate mai mare decât cea comandată Pt. poz. .................... 
 S-a trimis o cantitate mai mare decât cea indicată pe factură Pt. poz. .................... 
 S-a greşit la ambalarea piesei Pt. poz. .................... 
 S-a livrat altă piesă decât cea comandată Pt. poz. .................... 
 Considerăm piesa deteriorată în termen de garanţie Pt. poz. .................... 
Alte motive : ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Formular completat de  
 
Formular preluat de  
 
Data 
 
 

Către :…………………                                                                                                 Data :………………….. 

Poz. Cod produs Denumire produs Buc Decizia  

1.     

     

     

     

 
Observaţiile vânzătorului : ……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………...  
 

Nr  aviz expeditie la furnizor 
 

Nr factura retur de la furnizor 
 

Nr factura retur client 
………………………………....................................................................................................................................................................………………………………….. 


