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CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 
Nr. 273 din 02.07.2020 

Incheiat intre urmatoarele parti: 

Vanzator: SC Autoequip Solution SRL, cu sediul social in Bucureşti, Aleea Timisul de Jos, Nr.5, BI.A25, Sc.D, 
Ap.55, Sector 6, telefon 0748218218, inregistrata la registrul comertului cu nr. J40/8597/2003 , cod unic de 
inregistrare RO 15537470 , cont bancar IBAN R033INGB0000999903532378, deschis la ING Bank , 
reprezentata de Dl. Marius DRAGUT in calitate de Administrator 

şi 
CUMPARATOR: SD Salubritate Deszapezire S3 SRL cu sediul in Bucuresti, Str.Calea Vitan, Nr. 154-158, 
Birou Nr.2, parter, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J40/ 9896/2017 , CUI RO 37804020, 
avand cont R011RNCB0831157072210001, deschis la BCR reprezentata de Domnul Mihai NITU - Presedinte 
CA, in calitate de Administrator. 
s-a incheiat următorul CONTRACT, în 2 exemplare: 
ART.1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. VÂNZĂTORUL se obligă să livreze conform comenzii CUMPARATORULUI, iar CUMPĂRĂTORUL se obligă 

achite să echipamentele: 
1.2. Echipamentele 
NR DENUMIRE CANTI 

TATE 
PRET 

UNITAR 
(Euro fara 

TVA) 

Valoare 
(Euro 

fara TVA) 

Termen de livrare 

1 Space Dynamic ART98TWS Stand 
computerizat pentru verificarea 
sistemului de direcţie la camioane, 
autobuze si turisme cu accesoriu pentru 
alinierea rotilor la semiremorci , inclus 

1 11 040 11 040 30 de zile de la data 
semnarii contractului 

2 Robinair AC790PRO Echipament pentru 
service aer conditionat la instalatii de 
mare capacitate montate pe autobuze, 
camioane, autocare 

1 3 590 3 590 30 de zile de la data 
semnarii contractului 

3 Launch X-431 EURO PRO HD diagnoza 
pentru vehicule autoutilitare, camioane, 

1 2 290 2 290 30 de zile de la data 
semnarii contractului 

4 Beta Trusa chei tubulare camioane 
Dimensiuni :24-27-30-32-33 mm 

1 190 190 30 de zile de la data 
semnarii contractului 

5 Compac HP 100 - Presa atelier 100 tone 
cu acesorii incluse: Compac 61247, 
Compac 61100, Compac 61216, Compac 
61218 

1 4 595 4 595 30 de zile de la data 
semnarii contractului 

6 Apac 1606 - Suport mobil cutie de 
viteze, telescopic 

2 270 540 30 de zile de la data 
semnarii contractului 

7 JBM 51127 - Cheie dinamometrica 20- 
200 Nm 

1 41 41 30 de zile de la data 
semnarii contractului 

8 JBM 52008 -Set chei buson ulei 1 35 35 30 de zile de la data 
semnarii contractului 
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9 Apac 1910.N- Dispozitiv inlocuit ulei 
cutie viteze 

1 70 70 30 de zile de la data 
semnarii contractului 

10 JBM 52330 - Set prese pistoane etrieri 1 170 170 30 de zile de la data 
semnarii contractului 

ART.2. VALOAREA CONTRACTULUI 
2.1. Valoarea totală a contractului este de 22 561,00 EURO, exclusiv TVA. 
2.1.1 Valoare totala a contractului este de 26 847,59 EURO inclusiv TVA. 

2.2 Achizitiile ulterioare acestui contract facute de cumparator vor fi evidentiate in anexe ale acestui contract. 
Anexele sunt parte integranta a acestui contract. 

ART.3. PRETUL 51 MODALITATEA DE PLAT;e't 
3.1. Preţul exprimat in EURO, se calculează in LEI , la cursul oficial de schimb al EURO la ING Bank din ziva 
emiterii facturii. 
Diferenţele de curs valutar vor fi suportate de Cumparator. 

3.2. Preţul include costurile aferente transportului, documentaţiei tehnice (manuale de utilizare), instalării 

echipamentului si instruirii unui număr de 2 angajati ai CUMPĂRĂTORULU1. 

3.3. Cota de 19% TVA se va evidenţia separat, in LEI la emiterea facturii. 

3.4. Modalitatea de plata: 
Avans 30% : 8 054,28 euro inclusiv tva 
Livrare 70%: 18 793,31 euro inclusiv tva 

3.5. Plăţile se efectuează in LEI, cont nr. R033INGB0000999903532378 , deschis la ING Bank. 
3.6. Data plăţii este data acceptării documentelor de plată de către Banca Cumparatorului. 

ART. 4. PROPRIETATEA 
4.1 Transferul proprietăţii are loc la data achitării integrale a echipamentelor, prin derogare de la dispoziţia 

prevăzută in art.1684 Cod civil. Până la plata integrală a contravalorii echipamentelor (inclusiv penalizările 

corespunzătoare), echipamentele sunt proprietatea SC AutoEquip Solution SRL 

ART.5. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE VĂNZĂTORULUI 

5.1. VĂNZĂTORUL se obligă să livreze si sa instaleze CUMPĂRĂTORULUI, echipamentele ce constituie obiectul 
contractului. Livrarea/instalarea echipamentelor se va realiza din stoc sau in aproximativ 30 zile lucratoare de 
la incasarea avansului. 

5.2. VANZATORUL se obligă să anunţe telefonic sau prin fax CUMPARATORUL, data stabilită pentru livrare, cu 
72 de ore inainte. 

5.3. VANZATORUL se obliga sa intervina pentru remedierea defectiunilor aparute in perioada de garantie in 
cel mai scurt timp posibil de la sesizarea scrisa a CUMPARATORULUI. 
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ART.6. OBLIGATIILE SI DREPTURILE CUMPĂRĂTORULUI 

6.1. CUMPĂRĂTORUL se obligă să plătească conform art. 3.4. In cazul nedecontarii in termenul stabilit 
cumparatorul v-a plati vanzatorului penalitati de intarziere in cuantum de 0,5 % pe zi din suma ramasa 
restanta. 

6.2. CUMPĂRĂTORUL se obligă să alimenteze contul bancar, astfel incat la data scadenta a filelor CEC sau 
Biletelor la Ordin, acestea sa poata fi onorate, în caz contrar fiind de acord cu restituirea echipamentelor. 

6.3. CUMPĂRĂTORUL se obligă să anunte telefonic sau prin fax departamentul logistic al VÂNZĂTORULUI, 
data stabilită pentru montaj şi punere in functiune, cu 10 zile lucratoare inainte. CUMPĂRĂTORUL se 
angajeaza sa predea frontul de lucru in conformitate cu conditiile tehnice instalarii si punerii in functiunea a 
fiecarui echipament (fundatie, alimentare 380/220 V la pozitia de amplasare a echipamentului, alinnentare cu 
aer comprimat, dupa caz, etc.). 

6.4.CUMPARATORUL se angajeaza sa receptioneze echipamentele ce fac obiectul contractului, in termenele 
stabilite. 
Marfa vândută nu poate fi refuzată sau returnată de Cumparator, pe motiv de comandă greşită sau alte 
motive similare 

6.5. CUMPĂRĂTORUL nu poate ceda sau instrăina folosinta echipamentelor, prin nici un fel de act, cu titlu 
gratuit sau cu titlu oneros, pana la plata integrala a acestora. 

6.6. CUMPĂRĂTORUL se obligă să anunţe in scris VÂNZĂTORUL pentru orice modificare privind regimul 
juridic de organizare sau schimbare de sediu/domiciliu, cont sau bancă, in ternnen de maxim 5 zile de la 
efectuarea acesteia, astfel incât derularea contractului să nu fie perturbată. 

ART. 7. GARANTII SI INTRETINERE 

7.1. Perioada de garanţie a echipamentelor este de 36 luni de la instalarea acestora. Garanţia presupune 
exploatarea echipamentelor in condiţii normale şi conform prescripţiilor tehnice. 
In timpul perioadei de garantie, VANZATORUL repara sau inlocuieste gratuit , componentele gasite ca fiincr 
defecte Garantia acopera numai piesele sau subansamblele defecte ca urmare unor vicii de fabricatie sau de 
material Uzura si defectele materiale sau de functionare , provocate de utilizarea necorespunzatoare si 
lipsa intretinerii periodice, nu sunt acoperite de garantie. Distrugerea accidentala sau intentionata nu este 
acoperita de garantie . 

7.2. Garanţia incetează in cazul nerespectării obligaţiilor de la art. 6.5., art. 7.1, sau al violării sigiliilor, iar 
eventualele cheltuieli de reparaţii sau inlocuiri de piese vor fi suportate de CUMPĂRĂTOR. 

7.3 Reglajele si intretinerea periodica care trebuie efectuate periodic ,nu intra sub incidenta garantiei. 

7.4 Cheltuielile de deplasare atat in garantie cat si dupa trecerea garantiei , sunt suportate de 
CUMPARATOR. 

7.5. CUMPĂRĂTORUL se obligă să respecte modul de exploatare prevăzut in cartea tehnică. 

SC Autoequip Solution SRL 
8th Berceni Road, District 4, Bucharest, Romania, 041914 
Phone: +4 0374 909 999, Mobile: +4 0748 218 218 
E-mail: office@autoequip.ro, Web: www.autoequip.ro 



7.6. La expirarea perioadei de garanţie, cheituielile de intreţinere şi reparaţii sunt in sarcina 
CUMPĂRĂTORULUI. 

ART.8. REZILIEREA CONTRACTULUI 

8.1. Nerespectarea de către CUMPĂRĂTOR a oricăreia din clauzele contractuale, conferă VĂNZĂTORULUI 
dreptul de a rezilia unilateral contractul, anunţându-I in scris despre data şi motivele rezilierii. 

8.2. ln cazul rezilierii contractului in timpul derulării acestuia, din iniţiativa sau din culpa CUMPĂRĂTORULUI, 
din suma achitata de catre CUMPARATOR, se va retine contravaloarea aferenta cheltuielilor efectuate de 
catre VANZATOR pana in acel moment. 

9. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
9.1. Pentru neexecutarea/executarea cu intarziere sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate 
prin prezentul Contract si Anexele sale, Partile datoreaza despagubiri proportionale cu prejudiciul cauzat sau 
la nivelul stabilit de Parti. 

9.2. ln cazul in care CUMPĂRĂTORUL intarzie efectuarea platilor facturilor ennise de VĂNZĂTOR mai mult de 
10 zile de la data scadentei, Contractul este reziliat de drept fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara 
orice alta formalitate prealabila. 

CUMPĂRĂTORUL se obliga sa achite costurile de demontare, transport si inlocuirea unor piese si va livra 
echipamentul, care face obiectul prezentului contract, la sediul VĂNZĂTORULUI in termen de 10 de zile de la 
notificarea de neplata. 

9.3 ln cazul depasirii termenului de plata, CUMPĂRĂTORUL datoreaza VĂNZĂTORULUI penalitati in cuantum 
de 1% pe fiecare zi de intarziere calculate la suma neachitata. Penalitatiile de intarziere pot depasi cuantumul 
sumei datorate. Partile convin ca din sumele platite de CUMPĂRĂTORUL, indiferent cu ce titlu (rata de 
penalitati) sa fie acoperite in ordine: rate, restante, penalitati, rate scadente. 

9.4 ln cazul in care CUMPĂRĂTORUL intarzie la plata cu mai mult de 5 zile, VĂNZĂTORUL are dreptul de a 
sista vanzarea produselor catre CUMPĂRĂTOR. 

9.5. ln cazul in care CUMPĂRĂTORUL refuza, la data livrarii, primirea produsului care face obiectul prezentului 
contract si respectiv a restului de plata, avansul va fi retinut de catre Vanzator ca despagubire , iar 
CUMPĂRĂTORUL nu va mai avea nici o pretentie asupra acestuia. 

9.6 ln cazul in care Furnizorul nu poate sa livreze produsele solicitate in termen maxim de 90 de zile lucratoare 
din motive care nu i se pot imputa, Furnizorul va restitui CUMPĂRĂTORULUI integral sumele achitate de 
acesta. 
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ART.10. CLAUZE SPECIALE 

10.1. Nerespectarea de către CUMPĂRĂTOR a prevederilor contractuale, dă drept VÂNZĂTORULUI să treacă 

imediat la realizarea creanţelor sale şi la redobândirea posesiei asupra echipamentelor, prezentul contract 
constituind titlu executoriu. 

10.2. Livrarea se face pe bază de recepţie cantitativă (instalare) la sediul CUMPARATORULUI, numai in 
condiţiile 1n care CUMPĂRĂTORUL face dovada emiterii documentelor de plata scadente conform 
contractului (art. 3.4.). VÂNZĂTORULUI, incheindu-se un proces - verbal de punere in funcţiune. 

10.3. Forţa majoră exonereaza de răspundere partea care a invocat-o in condiţiile legii. 

ART.11. DISPOZITII FINALE 
11.1. Intrarea in vigoare a prezentului contract are loc la data semnarii acestuia de catre ambele parti. 
11.3. Semnaturile partilor sunt valabile pe transmisia fax. 
11.2. Litigiile nerezolvate amiabil vor fi solutionate de instanta judecatoreasca competenta. 

A. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

1. Părţile trebuie să respecte normele i obligaţiile impuse de dispoziţiile in vigoare, privind protecţia datelor 
cu caracter personal. 

2. Părţile sunt conştiente de faptui că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui 
operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu 
caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. 

Prin urmare, Părţile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la: 

• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau transferul 
informaţiilor personale; 

• informarea in caz de breşă de date a tuturor destinatarilor relevanţi, Intr-un interval maxim de 72 ore şi, in 
cazul Cumparatorul nu mai târziu de 24 ore de la momentul in care o astfel de încălcare a securităţii datelor a 
ajunsIn atenţia acestuia, 

• indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016. 

3. Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care îl au incheiat, acesta fiind 
baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau in alt scop face obiectul unui acord separat de 
prelucrare a datelor, Incheiat intre Părţi. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin 
contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului. 

4. Datele cu caracter personal schimbate intre Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terţe părţi 
neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Părtile vor lua toate măsurile 
tehnice şi 1n special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligaţiile asumate prin această clauză: 

• vor impiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt 
prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal; 

• vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor; 

• se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la 
datele la care au Drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau 
eliminate fără autorizaţieîn cursul prelucrării sau utilizării i după stocare; 
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• se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără 
autorizaţie in timpul transmiterii electronice sau transportului i că este posibil să verifice si să stabilească 
către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de 
transmitere a datelor; 

• se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă i de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele 
cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor; 

• se vor asigura că, in cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate 
strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Părţi; 

• se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală se vor 
asigura că datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 

B. TRANSPARENTA 

Vanzatorul autorizeaza Cumparatorul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract 
prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu 
obligatiile contractuale si ale Regulamentului UE 679 / 2016. 

Prezentul contract s-a incheiat astăzi, 02.07.2020 , in 2 exemplare in limba română, ambele cu valoare de 
original, câte unul pentru fiecare parte. 

VÂNZĂTOR, 

Sc AutoEquipiSolution SRL 
Marius DRA klT 
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CUMPĂRĂTOR, 

SD Salubritate Deszapezire 53 SRL 
Mihai NITU 


