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CONTFtACT COMERCIAL DE VANZARE — CUMPARARE 
Incheiat astazi:  

1. S.C. AB WELDING IMPEX SRL cu sediul in Bucuresti, str Aliorului, nr. 11, BI.D5, Sc.1, 
Et.1, sector 4, cont , deschis la Banca Transilvania, 
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/8680/2014, avand C.U.I.R0 33410171, legal 
reprezentata de Administrator —  , denumita in continuare VANZATOR 
si 
2. Societatea SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL cu sediul in Bucureşti, sector 3, Calea 
Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti 
sub nr. J40/9896/21.06.2017, CUI R037804020, titulara a contului nr. 

 deschis la Banca Comerciala Romana, reprezentata de
care are functia de Preşedinte C.A.,denumita in continuare CUMPARATOR. 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI : 

Art.l. : Obiectul contractului consta In livrarea a 10 (zece)buc din produselor ofertate in anexa 
I in termen de 10(zece) zile lucratoare in conditiile stabilite de catre Cumparator si acceptate 
de Vânzător. 

Valoare totala al contractului este de 48.790 lei din care 7.790 lei TVA . 

II. PLATA PRETULUI : 

Art.2. : Plata pretului se va realiza in baza facturii emise de vanzator. 
Art.3. : Pretul va fi platit, in lei, de cumparator, in termen de 30 zile de la emiterea facturii 
fiscale.Factura necontestata in termen de 3 zile de la primire de catre cumparator se considera 
acceptata la plata. Pentru confectiile metalice se plăteşte avans 30% şi diferenţa la 70% de la 
livrare. 
Art.4. : Proprietatea asupra marfii trece la cumparator numai in momentul achitarii integrale a 
pretului. 

III. OBLIGATIILE VANZATORULUI : 

Art. 5. : Vanzatorul are urmatoarele obligatii : 
a) Sa predea produsele prevazute la art.1, cumparatorului. 
b) Sa emita factura pentru produsele livrate,• ce vor fi insotite, deasemenea, de certificat de 
calitate sau garantie.(dupa caz) 
c) Sa-1 garanteze pe cumparator pentru viciile ascunse ale produselor. 
d) Sa asigure, cumparatorului, o perioada de garantie de 36 de luni. 

IV. OBLIGATIILE CUMPARATORIJLUI : 

Art. 6. : Cumparatorul are urmatoarele obligatii : 
a) Sa plateasca pretul, conform facturii si termenelor stabilite la art.3. 
b) Sa transporte, sa depoziteze si sa utilizeze produsele achizitionate, in conditiile prevazute 
de producator, pe toata perloada de garantie. 



Art.7.: In cazul in care cumparatorul nu achita factura in modalitatea si la termenele prevazute 
de art.3, acesta va suporta si penalitati de intarziere in cuantum de 0.1% pe zi din suma 
neachitata. 

In cazul in care vor fi calculate penalitati de intarziere, partile sunt de acord ca acestea 
sa depaseasca suma pentru care au fost calculate, vanzatorul putand sa solicite si daune-interese 
conform reglementarilor in vigoare, pana la acoperirea prejudiciului produs. 

V. INCETAREA CONTRACTULUI : 

Art.8. : Prezentul contract Incetează in una din urmatoarele situaţii: 

- la data indeplinirii obligatiilor asumate de părţile contractante; 
- prin acordul scris al partilor; 
- prin denuntare unilaterala la initiativa ambelor părţi, partea care solicita incetarea va notifica 
intenţia sa cu un preaviz de 15 zile Inainte. 
Art. 9. Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente 
intre părţile contractante. 

VI. ALTE CLAUZE 

Art. 10. Eventualele litigii nascute din prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila. In 
situatia in care solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, competenta solutionarii litigiilor 
apartine instantelor de drept comun din municipiul BUCURESTI 
Art.11. Valabilitatea contractului este de 30 de zile, incepand cu data semnarii sale. 
Art.12. Forta majora exonereaza de raspundere partea care a invocate-o in conditiile legii. 

Art.13. Protectia datelor cu caracter personal: 
Vanzatorul autorizeaza cumparatorul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului 
contract prin publicarea acstora pe site-ul propriu si implicit de a lucra datele cu caracter personal in 
raport cu obligatiile contractuale si ale Regulamentului U.E. 679/2016. 
13.1. Partile convin sa respecte normele si obligatiile impuse in vigoare , privind protectia datelor cu 
caracter personal. 
13.2. Partile sunt constiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica 
oricarui operator de date sau imputernicit situate in Uniunea Europeana si oricarei personae care 
prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sa care 
fumizeaza servicii. 
Prin urmare, Partile confirma respectarea deplina a urmatoarelor prevederi , inclusiv dar fara a se 
limita la: 

• Capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau 
transferul informatiilor personale; 

• Informarea in caz de bresa de date tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim de 
72 ore; 

• Indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu 
Regulamentul 679/2016. 

13.3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care il au incheiat, 
acesta fiind baza legala a prelucrarii , orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face obiectul unui 
acord separate de prelucrare a datelor, incheiat intre Parti. De asemenea, perioada de stocare a datelor 
cu caracter personale prelucrate prin contract este limitata la perioada corespondenta realizarii 
obiectului principal al contractului. 
13.4. Datele cu caracter personal schimpate intre Parti nu pot devein accesibile sau communicate unor 
terte neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Partile vor lua 



toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce priveste obligatiile asumate 
prin aceasta clauza: 
• Vor impiedica persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care 

sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal; 
• Vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor; 
• Se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces 

numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, 
modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare; 

• Se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate sau eliminate fara autorizatie 
in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este posibil sa verifice sis a stabileasca 
catre organisme se doreste sa se efectueze transferal datelor cu caracter personal prin mijloace de 
transmitere a datelor; 

• Se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au forst introduse, modificate sau 
eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor; 

• Se vor asigura ca, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal , datele sunt 
prelucrate strict in conformitate cu prezentul contract incheiat intre Parti; 

• Se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentala 
se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separate. 

• TRANSPARENTA 
• Vanzatorul intelege si accepta dreptul Cumparatorului de a face publice clauzele prezentului 

contract si facturile aferente acestuia prin publicarea pe site-ul propriu, insa numai dupa 
anonimizarea datelor cu caracter personal care se regasesc in acestea. 

Art.14. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare originale, in Bucuresti, cate unul pentru 
fiecare parte. 

VANZATOR, CUMPARATO 
AB WELDING IMPEX S.R.L SD3 Salubritate
Administrator Presedi 


