
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE 
              Nr. _______ din data ________ 

 
 

I. PARTILE CONTRACTANTE  
 
S.C. INFINITY S.R.L., cu sediul in Ploiesti, strada Targovistei nr.11, etaj 2, cam.21 – 26, jud. Prahova, avand CUI 17713068, atribut fiscal RO, 
inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J 29 / 1378 / 2005, reprezentata legal prin Madalina BONIFATE, in calitate de Director General,  in calitate 
de VANZATOR 
 
 
__________________________________________, cu domiciliul in _________________________, str._____________________ nr.___,  bl. 

_____, sc. _____, et. ____, ap. _____, jud. ________________, posesor al C.I./B.I. seria_________ nr.________ CNP______________________  

, avand adresa de livrare in____________________________, str. __________________________, nr.____, bl. ___, sc. ____, et. ____, ap. ____ 

tel____________________in calitate de CUMPARATOR 

si 

  __________________________________________, cu domiciliul in _________________________, str._____________________ nr.___,  bl. 

_____, sc. _____, et. ____, ap. _____,jud. ________________ posesor al C.I./B.I. seria_________ nr.________ CNP______________________ 

tel____________________, in calitate de FIDEJUSOR ( GIRANT) 

au convenit incheierea prezentului contract de vanzare - cumparare cu respectarea urmatoarelor clauze: 
 
PREAMBUL 
 Avand in vedere ca prin prezentul contract, CUMPARATORUL doreste sa cumpere produse din gama de produse INFINITY, despre care 
declara ca s-a informat prin studiul CATALOGULUI si a celorlalte materiale informative puse la dispozitie de catre VANZATOR.       
   Orice Cumparator al produselor INFINITY este de acord a nu se declara angajat al acesteia si nici a-si asuma vreo responsabilitate in 
numele INFINITY. 
 S.C. INFINITY S.R.L. PLOIESTI, denumita in continuare “operator”, prelucreaza In conformitate cu Regulamentul  General privind 
Protectia Datelor (UE) 2016/679, datele cu caracter personal ale Cumparatorului si Girantului cu buna credinta si in realizarea scopurilor 
specificate: autentificarii in sistem, procesarii comenzilor si emiterii facturii fiscale, transmiterii informatiilor furnizate firmei de curierat 
(Urgent Cargus, DPD sau Companiei Posta Romana) in vederea livrarii coletului,  pentru recuperarea creantelor in instanta sau prin intermediul 
executorului judecatoresc. 

De asemenea,  S.C. INFINITY S.R.L. poate utiliza aceste date pentru transmiterea, catre Cumparator si Girant, de informatii si oferte prin 
posta, telefon,  e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare. 

Datele furnizate de Cumparator si Girant sunt colectate si stocate in sistemul Infinity o perioada de 6 luni ( in cazul in care Cumparatorul 
nu plaseaza nici o comanda) sau pe perioada derularii relatiilor comerciale la care se adauga un termen de 5 ani. 

In calitate de “persoana vizata”, Cumparatorul si Girantul au urmatoarele drepturi cu privire exclusiv la datele cu caracter personal:             
dreptul de retragere a consimtamantului, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de stergere a datelor, dreptul de a fi 
informat cu privire la prelucrarea datelor, cu respectarea prevederilor anterioare.  
 Prin semnarea acestui Contract, Cumparatorul si Girantul sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a                      
S.C. INFINITY S.R.L., care isi rezerva dreptul de a prelucra, publica si utiliza/transmite informatiile furnizate in scopul bunei derulari a contractului 
de vanzare-cumparare.  
 Cererea referitoare la prelucrarea datelor sau refuzul de a transmite datele personale unei terte parti trebuie sa fie transmisa catre 
S.C. INFINITY S.R.L., la sediul din Ploiesti, str. Targovistei, nr. 11, et. 2, in atentia Departamentului Juridic. 

  
 Articolul 1. DEFINITII 

In acest contract urmatoarele cuvinte si expresii vor avea intelesurile stabilite mai jos: 

 Produse. Produsele vor reprezenta gama de produse comercializate de VANZATOR asa cum sunt prezentate in catalog. 

 Sistem de vanzare directa. Prin sistem de vanzare directa partile inteleg sistemul de vanzare descris in Planul de marketing Infinity, 
precum si alte instructiuni comunicate prin publicatiile Infinity. 

 Sediile vanzatorului. Prin sediile vanzatorului partile inteleg punctele de lucru ale VANZATORULUI inregistrate ca atare in Registrul 
Comertului si de la care CUMPARATORUL procura materiale informative. 

 Catalogul Infinity. Prin catalogul Infinity partile inteleg revista care cuprinde informatii despre produsele comercializate, continutul fiecarui 
produs, metodele de utilizare a produselor si care se tipareste periodic. 

 Fidejusor (girant). Prin girant partile inteleg persoana care garanteaza indeplinirea obligatiei de plata de catre debitor (cumparator), in 
cazul in care acesta din urma nu o executa la termenul stipulat. 

 
Articolul 2.  INTERPRETARE 

 2.1. Titlurile cuprinse in prezentul contract sunt conventionale si nu vor fi folosite decat in interpretarea si executarea contractului in intreg 
sau conform preambulului prezentului contract. 

 2.2. Legislatia aplicabila prezentului contract si indicata expres in cuprinsul acestuia va fi considerata ca include si orice modificari legale 
aplicabile sau noi reglementari intervenite dupa semnarea contractului. 

 2.3. Redactarea, executarea si valabilitatea prezentului contract vor fi guvernate de legea romana. 
 

Articolul 3. OBIECTUL CONTRACTULUI  
 3.1. Vanzatorul se obliga sa vanda, iar Cumparatorul sa achizitioneze produse din gama de produse comercializate de SC INFINITY SRL, 
in sistem de vanzare directa ( produse prezentate in „Catalogul Infinity” care cuprinde preturile, descrierea si individualizarea acestora) si sa le 
achite in conformitate cu conditiile specificate in prezentul contract. 
 

Articolul 4. DURATA CONTRACTULUI SI CONDITIILE DE LIVRARE 
 4.1. Prezentul contract se incheie pe o durata initiala de 1 an si va fi in mod automat reinnoit pentru perioade succesive de cate 1 an, cu 
exceptia cazului in care oricare dintre parti isi manifesta intentia de incetare a prezentului contract si poate fi incheiat numai de persoane care au 
implinit varsta de 18 ani. 
 4.2. Contractul se considera executat in momentul indeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin contract. 
                4.3. Comenzile  se  pot  transmite prin internet,  accesand  modulul comenzi on-line,  prin e-mail sau telefonic, cu respectarea procedurii 
generale privind modul de desfasurare a activitatii reprezentantilor de vanzari directe si a conditiilor de vanzare a produselor din portofoliul Infinity . 
 4.4. Livrarea marfii se va face in termen de 6 zile lucratoare de la emiterea facturii fiscale la adresa de livrare solicitata de cumparator, la 
data plasarii comenzii, prin intermediul firmei de curierat sau prin posta. 
 4.5.  Documentul de transport care atesta livrarea marfii il constituie scrisoarea de transport emisa de firma de curierat. 
 4.6.  In cazul in care cumparatorul nu formuleaza obiectiuni in termen de 5 zile lucratoare de la primirea marfii si a facturii, aceasta 
manifestare de vointa este considerata ca fiind o acceptare tacita a facturii. 



Articolul 5. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA 
 
 5.1. Plata pretului produselor cumparate se va face pe baza facturilor emise de vanzator prin urmatoarele modalitati de plata: 
 

 La orice sediu BRD din tara in contul RO14 BRDE 300S V992 4318 3000; 

 La orice sediu BCR din tara in contul RO53 RNCB 0205 0448 4697 0001; 

 La orice sediu CEC Bank in contul RO18 CECE PH01 44RON 105 2874; 
 

  5.2. Termenul de plata al facturilor este de 30 zile calendaristice de la data emiterii acestora. 

 
Articolul 6. OBLIGATILE SI DREPTURILE VANZATORULUI 

 6.1. Vanzatorul se obliga sa  predea marfa cumparatorului in momentul realizarii acordului de vointa conform prevederilor art. 1650 alin 1 
Cod civil. Pentru cumparatorii din tara livrarea se poate face la sediile Vanzatorului sau prin sistemul de livrare la domiciliu. 
 6.2. Vanzatorul garanteaza pe cumparator pentru evictiune, raspunzand pentru viciile ascunse ale bunurilor daca acestea au fost 
denuntate de catre cumparator in termen de doua zile de la constatarea lor si nu mai tarziu de cinci zile de la data primirii marfii de catre 
cumparator. 
 6.3. Vanzatorul are obligatia de a informa pe cumparator despre aspectele legate de utilizarea produselor, prin intermediul Catalogului, iar 
despre modificarile preturilor, precum si orice actiune de publicitate, prin intermediul punctelor de lucru. 
 6.4. Vanzatorul are dreptul de a modifica preturile ce fac obiectul prezentului contract, avand in vedere modificarile de pe piata, precum si 
dreptul de a schimba pretul in conformitate cu politica comerciala a firmei. 
  
Articolul 7. OBLIGATIILE SI DREPTURILE CUMPARATORULUI 

 7.1. Cumparatorul se obliga sa respecte sistemul de vanzare directa impus de vanzator. In cazul in care Cumparatorul recomercializeaza 
produsele INFINITY, el este singurul responsabil de plata impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat al statului. INFINITY nu raspunde de 
nerespectarea de catre cumparator  a conditiilor impuse de legislatia romana. 
 7.2. Cumparatorul isi pierde dreptul la credit daca nu depune nici o comanda timp de 6 luni consecutive. 
 7.3. Cumparatorul are obligatia de a achita contravaloarea marfii cumparate in termenul mentionat pe factura. 
               7.4. Cumparatorul va primi pentru fidelitatea sa discount-uri in lei sau produse si  bonus-uri, in raport de valoarea produselor achizitionate 
in nume propriu si de valoarea produselor achiizitionate de clientii recomandati, conform programelor stimulative ale activitatii comerciale specifice 
sistemului Infinity. 
 
Articolul 8. CLAUZA PENALA 
 
              8.1. Pentru neexecutarea obligatiei de plata prevazuta in prezentul contract cumparatorul datoreaza penalitati de intarziere, precum si 
cheltuieli aferente actionarii in justitie, comunicate in notificarile trimise de vanzator dupa expirarea termenului de plata. 
              8.2. Cumparatorul  este de  drept  in  intarziere pentru  neexecutarea  obligatiei  de  plata a pretului la termenul prevazut in art. 5.2 si 
datoreaza penalitati de intarziere in conditiile clauzei penale. 
 

8.3. In cazul depasirii termenului de plata stabilit conform art. 5.2. din contract, cumparatorul este obligat la 
plata unor penalitati de intarziere in cuantum de 1% pentru fiecare zi de intarziere in primele 30 de zile si 3% 
incepand cu a 31-a zi de intarziere. Penalitatile pot depasi cuantumul debitului principal. 

 
8.4. In cazul in care  in vederea colectarii debitului este mandatata o firma de recuperare cumparatorul este obligat la plata tuturor 

cheltuielilor ocazionate de realizarea obiectului contractului (taxe timbru,  taxe executare, onorariu firma). 
  
Articolul 9. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

 9.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract, se solutioneaze pe cale amiabila  iar daca partile nu cad de acord, 
se solutioneaza de instanta competenta. 
 
Articolul 10. INCETAREA CONTRACTULUI 
 

10.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante competente, in urmatoarele cazuri: 
a. in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre una din parti; 
b. prin acordul partilor. 
10.2. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a denunta prezentul  contract in baza unei notificari comunicate celeilalte parti cu cel putin 10 zile 

inainte de data la care incetarea urmeaza sa isi produca efectele. 
10.3. Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. 

 

Articolul 11.  ALTE CLAUZE 

              11.1 Partile confirma ca au  fost informati cu privire la  termenii  si conditiile prezentului  contract  si  declara ca au citit, au inteles, au 
negociat si au acceptat clauzele cuprinse in acesta, inclusiv  cu privire la  cuantumul penalitatilor de intarziere stabilite la art. 8.3. 
 11.2. Pentru garantarea platii produselor livrate cumparatorului, girantul (fidejusor) se obliga sa-l garanteze integral in indeplinirea 
obligatiilor contractuale prevazute in prezentul contract, respectiv pentru orice prejudiciu material produs de acesta. 
  11.3. In cazul in care Cumparatorul nu isi indeplineste obligatiile de plata, Vanzatorul este in drept sa urmareasca pe Fidejusor in scopul 

executarii creantei sale pentru intreaga suma datorata, Fidejusorul fiind obligat cu Cumparatorul in solidar in ceea ce 
priveste executarea obligatiilor. 
 11.4. In acest scop Vanzatorul va informa in scris Fidejusorul despre neindeplinirea de catre Cumparator a obligatiei de plata. 
 
 Prezentul contract a fost incheiat in trei (3) exemplare,  cate unul pentru fiecare parte. 

 *Prezentul contract va fi insotit de copie C.I. cumparator , respectiv copie C.I. Girant. 

          VANZATOR,                                      CUMPARATOR,                                                                         GIRANT, 

SC INFINITY SRL PLOIESTI            

               

 


