Nr. _______ /_________
CONTRACT DE VANZARE –CUMPARARE

3.1
3.2

3.3

3.4

3.6
3.7

3.8

a)

Încheiat, intre:
1. S.C. ADEPLAST S.R.L., cu sediul in sat Corlatesti, str. Adeplast nr. 164A, com. Berceni, jud. Prahova,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/1794/2012, CUI 5119976, atribut fiscal RO, telefon
/ fax 0244/338.000, 0244/338.003, cont IBAN RO78 BACX 0000 0001 8328 4002, deschis la Unicredit Bank
- Ploiesti, prin Administrator Laurentiu Stefanescu, în calitate de Vanzator, si
2. S.C. ___________________S.R.L., cu sediul în ________________, str. __________nr. ____, jud.
_______________, înregistrată la ORC sub nr. J_________, CUI RO ___________având contul bancar nr.
RO____________________________deschis la________________________, tel. _________________
reprezentată prin________________________, în calitate de Cumparator, s-a incheiat urmatorul contract:
ART. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI este vanzarea–cumpararea de motorina, proprietatea
Vanzatorului, denumita in continuare “Marfa”, in cuantum determinat valoric de soldul pe care
Vanzatorul il inregistreaza catre Cumparator.
ART. 2. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se considera valabil incheiat la momentul in care el este reinregistrat la Vanzator,
dupa semnarea lui de catre ambele parti.
Contractul va fi in vigoare pe o perioada de 1 an de zile.
Valabilitatea prezentului contract se prelungeste automat cu un an daca nici una din parti nu il denunta
printr-o notificare scrisa cu cel putin 15 zile inainte de inceperea urmatoarei perioade.
ART. 3 PRET. MODALITATE DE PLATA. MODALITATI DE LIVRARE
Pretul marfii denumit in continuare pret de vanzare negociat este exprimat in lei - fara TVA, si este pretul
facturat de Vanzator, fiind pretul de lista (afisat la pompa) .
Pretul “de lista” (respectiv afisat la pompa) poate fi modificat de catre Vanzator pe parcursul derularii
contractului in functie de evolutia structurii costurilor sale (majorarea de pret la producator/furnizor,
combustibil, energie, etc.) si de celelalte conditii de piata. Modificarile de pret vor fi comunicate
Cumparatorului, la cerere. Pretul « de lista », afisat va putea fi vizualizat zilnic, la pompa.
Facturarea se va face la fiecare livrare. Vânzătorul poate transmite Cumpărătorului facturile fiscale prin
mijloace
electronice
la
următoarea
adresă
de
e-mail
comunicată
de
Cumpărător:
___________________________;Cumpărătorul va confirma primirea facturii fiscale prin transmiterea
textului ,,Factura nr._____recepţionată'' la adresa de e-mail emiterefacturi@adeplast.ro.
Cumparatorul are obligatia de a trimite o comanda scrisa cu privire la soferul si masina care doreste sa fie
alimentata precum si cantitatea solicitata. Lipsa acestui document da dreptul Vanzatorului sa refuze livrarea
(alimentarea).
3.5
Modalitatea de plata acceptata este exclusiv prin compensare. Valoarea motorinei
achizitionate de catre cumparator nu poate sa depaseasca valoarea curselor efectuate, recunoscute si acceptate
de catre cumparator la momentul preluarii motorinei.
Pentru facturile in intarziere de plata, Cumparatorul va plati penalitati de 0,2% pe zi asupra sumelor
neplatite Vanzatorului pentru marfa livrata si / sau pentru facturile de penalitati emise si neachitate.
In caz de neplata la termen a pretului marfii sau de neexecutare la termen a altor obligatii de plata,
Cumparatorul este considerat de drept in intarziere si va datora de drept Vanzatorului penalitatile prevazute
mai sus, fara notificare sau vreo alta formalitate. Penalitatile vor fi calculate de la data scadentei facturii, si
pot fi retinute efectiv si din eventualele debite, reduceri sau garantii. Penalitatile pot depasi valoarea
contractului.
Prin semnarea prezentului contract, reprezentantul legal al cumparatorului se angajeaza, in calitate de
codebitor, sa garanteze in nume propriu obligatiile asumate de cumparator si renunta la beneficiul de diviziune
si discutiune.
ART. 4 REZILIEREA CONTRACTULUI
In cazul in care oricare din parti:
nu isi executa obligatiile produse de prezentul contract ;
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b) faliment sau procedura de lichidare ;
c) cesionarea drepturilor si obligatiilor care deriva din prezentul contract fara acordul celeilalte parti, cu exceptia
in care partile cesioneaza drepturi sau obligatii catre institutii bancare in vederea obtinerii de finantari;
d) intrarea in incidenta de plata,
cealalta parte va fi indreptatita sa considere prezentul contract desfiintat de plin drept (pact comisoriu), fara
a fi necesara interventia unei instante judecatoresti.
Partile pot rezilia si unilateral contractul, printr-o simpla notificare adresata celeilalte parti.
Partea care invoca rezilierea contractului va notifica celeilalte parti cauza de reziliere cu min. 5 zile
inainte de data la care rezilierea urmeaza sa-si produca efectele.
Rezilierea contractului inainte de implinirea termenului va face ca toate sumele facturate, aferente
livrarilor de marfuri deja efectuate sa devina scadente la data rezilierii. De asemenea vanzatorul va putea face
uz de instrumentele de plata pe care le detine.
Rezilierea contractului nu va putea insa impiedica partea care si-a respectat obligatiile contractuale sa
solicite daune-interese corespunzatoare prejudiciilor suferite, ca urmare a nerespectarii obligatiilor
contractuale .
ART. 5 GARANTII
5.1 Vanzatorul garanteaza si raspunde pentru calitatea combustibilului doar in limitele contractului de vanzarecumparare pe care il are la randul sau furnizorul de combustibil.
5.2 Vanzatorul garanteaza faptul ca combustibilul pus la dispozitia Cumparatorului este in exclusivitate
achizitionat de la Rompetrol Downstream. Orice modificare in acest sens va fi adusa la cunostinta
Cumparatorului in termen de 5 zile.
ART. 6 CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
6.1 Partile convin anticipat si in mod expres sa considere confidentiale clauzele prezentului contract
referitoare la valoare, termenul de plata, modalitati de plata, discouturi, garantii si se obliga sa nu le divulge
sau sa le transmita tertilor pe toata durata contractului si pe o perioada de 2 ani de la terminarea acestuia,
decat cu acordul scris al celeilalte parti.
6.2 Daca una din parti divulga anumite informatii si prin aceasta prejudiciaza cealalta parte contractuala,
prima parte va avea obligatia de a plati despagubiri.
6.3 Paragrafele anterioare nu se aplica in cazul in care informatiile sunt publice, sunt solicitate conform legii
ori acestea sunt cerute de autoritati ale statului.
ART. 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI ROLUL PĂRȚILOR
7.1. În contextul încheierii și executării Contractului, Părțile vor prelucra o serie de date cu caracter personal,
respectiv:
a. Detalii de contact precum nume, functie, locatie, e-mail, numar de telefon sau alte detalii privind canalul
de comunicare
b. Nu vor fi transferate si prelucrate categorii speciale de date cu caracter personal
În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se angajează să respecte toate
obligațiile aplicabile acestora în calitate de operatori de date cu caracter personal conform legislației privind
protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor Regulamentului UE
2016/679.
7.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Părți:
7.2.1. În calitate de operatori se obligă să respecte principiile unei prelucrări corecte așa cum sunt ele enunțate
și definite în Regulamentul UE 2016/679 – Articolul 5: Legalitate, echitate și transparență în prelucrarea
datelor, Limitări legate de scop, Reducerea la minimum a datelor, Exactitate, Limitări legate de stocare,
Integritate și confidențialitate, Responsabilitate
7.2.2.În calitate de operatori prelucrează datele cu scopul încheierii și executării Contractului, precum și în
scopul transmiterii de comunicări, inclusiv comunicări comerciale ;
7.2.3. În calitate de operatori de date cu caracter personal informează persoanele vizate cu privire la drepturile
pe care le au, și modalitățile prin care le pot exercita
7.2.4.În calitate de operatori de date cu caracter personal, sunt responsabile de implementarea unor măsuri
tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal
ale persoanelor vizate prelucrate conform Contractului;
2

7.2.5. Se conformează obligațiilor ce le revin în calitate de operatori în ceea ce privește încălcarea securității
datelor cu caracter personal, și, totodată, informează persoanele vizate cu privire la orice astfel de încălcare a
securității datelor cu caracter personal fără întârziere nejustificată;
7.2.6. Desemnează un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, care poate fi contactat de către
persoanele vizate, pentru aspecte legate de protecția datelor cu caracter personal și face publice detaliile
acestuia.
7.3. Securitatea datelor cu caracter personal
7.3.1. Având în vedere stadiul actual al tehnicii, costurile implementării și natura, scopul, contextul și
scopurile prelucrarii, precum și riscul asociat drepturilor și libertăților persoanelor fizice, Părțile și fiecare
afiliat trebuie să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de
securitate adecvat acestui risc, inclusiv, după caz, măsurile menționate la articolul 32 alineatul (1) din
Regulamentul UE 2016/679
7.3.2. În evaluarea nivelului adecvat de securitate, Părțile și fiecare afiliat trebuie să ia în considerare, în
special, riscurile prezentate de prelucrare, în special in situatia unei încălcări a datelor cu caracter personal.
ART. 8 CLAUZE FINALE
Prezentul contract este supus legilor romanesti in vigoare.
Mijloace auto care se vor prezenta pentru alimentare vor trebui sa fie adecvate din punct de vedere tehnic
astfel incat sa se evite scurgerile accidentale de combustibili, uleiuri,etc.
Conducatorul auto va respecta modul de depozitare a deseurilor menajere in locurile special amenajate in
acest sens in incinta punctelor de lucru ale vanzatorului.
Delegatii/conducatorii mijloacelor auto care insotesc/asigura transportul produselor vor respecta modul de
utilizare al dotarilor igienico-sanitare puse la dispozitie in incinta punctelor de lucru ale vanzatorului.
Se vor evita accidentele in incinta punctelor de lucru ale vazatorului/cumparatorului.
Soferii sunt obligati sa ia la cunostinta si sa respecte regulile de conduita si normele de sanatate si securitate
in munca ce le vor fi comunicate la intrarea in unitate
Neintelegerile ivite intre parti in timpul executarii prezentului contract vor fi solutionate pe cale
amiabila. Daca solutionarea amiabila nu este posibila , litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor de la
sediul Vanzatorului.
Partile convin ca prezentul act sa constituie, prin vointa lor titlu executoriu, oricare dintre parti putand
pretinde celeilalte executarea obligatiei sau plata daunelor stipulate in prezentul contract.
Orice modificare a prezentului contract , inclusiv a anexelor sale , poate fi facuta numai in scris si
semnata de ambele parti, cu exceptia modificarii preturilor de catre Vanzator, in conditiile art. 3.2 din
prezentul contract.
Incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractul fiind recunoscut de
Vanzator sub conditia existentei semnaturii Administratorului, semnaturile altor departamente ale societatii
neatragand nicio obligatie in sarcina Beneficiarului.
Vanzator
Cumparator
SC ADEPLAST SRL
S.C. __________________ S.R.L.
Administrator
Administrator
Laurentiu Stefanescu
________________

Director Executiv
Daniel Stancescu

Dep.logistica

Dep. Juridic
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ANEXA 1.1. la Contractul de vanzare-cumparare nr. ________ /_________
CONVENTIE DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA si SITUATII DE URGENTA
In baza Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca, art.7 alin.(1), artr.11. al.(1), lit.a;
art.16 al. (1), lit.a si al.(2), art.20, al.(1, lit.b), respectiv art.15, al.(1), pct.27 si 30, art.114-116 si art.135 –
136 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006, HG 1425/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare prin HG 955/2010.
Beneficiarul si Carausul au obligatiile prezentate mai jos.
Obligatiile Transportatorului / Carausului
1) Inainte de inceperea derularii activitatii prevazute in contract, Carausul (prin persoana cu atributii de
sanatate si securitatea muncii), va trimite spre luare la cunostinta Beneficiarului urmatoarele:
a) Persoana cu atributii de securitate a muncii pe durata derularii contractului (numele, numar de telefon)
b) Tipurile si periodicitatea instructajelor de securitate a muncii ce vor fi efectuate pe durata derularii
activitatii.
2) Sa aplice prevederile cuprinse in legislatie si normele de securitate a muncii Legii nr. 319 din 14 iulie 2006
a securităţii şi sănătăţii în munca, art.7 alin.(1), artr.11. al.(1), lit.a; art.16 al. (1), lit.a si al.(2), art.20, al.(1,
lit.b), respectiv art.15, al.(1), pct.27 si 30, art.114-116 si art.135 – 136 din Normele Metodologice de aplicare
a Legii 319/2006, HG 1425/2006.
3) Sa asigure echipament individual de protectie si echipament individual de lucru (ambele specifice
activitatilor pe care le desfasoara pentru Beneficiar) pentru personalul propriu care efectueaza transporturi
pentru Beneficiar, cu obligativitatea utilizarii acestuia. Echipamentul individual de protectie minim necesar
este: casca, ochelari (numai la descarcarea produselor pulverulente vrac), imbracaminte care acopera pielea
si incaltaminte de protectie; personalul Carausului este obligat ca pe teritoriul Beneficiarului si la locul de
descarcare sa poarte echipamentul individual de protectie.
4) Sa fie autorizat din punct de vedere al SSM pentru activitatile pe care le executa;
5) Sa interzica accesul personalului propriu fără interes de serviciu in incinta spatiilor unde se desfasoara
activitatea de productie sau de reparatii ale Beneficiarului. Accesul in aceste zone pentru interese legate de
serviciu se va putea face numai cu aprobarea şefului de sectie al Beneficiarului sau locţiitorului acestuia;
6) Circulatia pietonala, a autovehiculelor sau a altor mijloace de transport si de ridicat ale Carausului vor
respecta traseul stabilit si consemnat in cadrul regulilor de conduita si securitate in munca;
7) Carausul, prin persoana cu atributii de SSM, va prelua observatiile reprezentantilor nominalizati ai
Beneficiarului in ceea ce priveste nerespectarea prevederilor de securitate a muncii si analizandu-le cu acesta
va actiona in consecinta;
8) Personalului Carausului îi este interzis sa sustraga bunuri din incinta societatii si este obligat sa se supuna
controlului la poarta de acces a punctului de lucru;
9) Se interzice blocarea cailor de acces din afara zonei de lucru cu materiale sau piese;
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10) In cazul in care in timpul in care un autovehicul al Carausului circula pe teritoriul Beneficiarului vor
aparea situatii deosebite fata de cele stabilite in contract, nu se va continua activitatea pana cand Carausul,
de comun acord cu Beneficiarul, nu va stabili masurile concrete ce se impun pentru inlaturarea starii de
pericol, in vederea prevenirii accidentelor de munca si a incendiilor;
11) Carausul va lucra pe teritoriul punctelor de lucru ale Beneficiarului numai cu personal angajat legal si va
avea la locul de munca trusa de acordare a primului ajutor.
12) Se interzice accesul minorilor sau a altor persoane care se afla in mijlocul de transport al Carausului pe
teritoriul Beneficiarului
13) Personalul Carausului isi va insusi regulile de conduita, securitate si sanatate in munca, prezente la fiecare
punct de lucru al Beneficiarului si va confirma prin semnatura respectarea acestora
14) Se obliga sa respecte regulile de securitate si sanatate in munca specifice fiecarui punct de lucru al
Destinatarilor.
Obligatiile Beneficiarului
1) Sa colaboreze cu Transportatorul / Carausul in scopul rezolvarii anumitor probleme de securitate a muncii;
2) Sa intretina in stare corespunzatoare de circulatie si marcate cu indicatoarele prevazute de siguranta
circulatiei rutiere drumurile aflate in proprietatea sa, care fac acces la zona in care se realizeaza lucrarile
specificate in contract;
3) In cazul in care personalul Beneficiarului se deplaseaza în zona de manevra a autovehiculului
Transportatorului/ Carausului în interes de serviciu, isi va lua toate masurile de siguranta pentru a evita
producerea accidentelor;
4) Va inmana sub semnatura personalului Carausului, regulile de conduita, securitate si sanatate in munca,
valabile pe teritoriul fiecarui punct de lucru al Beneficiarului.
Obligatii comune
1) Accidentele suferite de personalul uneia din parti in imprejurari si cu implicarea personalului, utilajelor
sau instalatiilor celeilalte parti vor fi cercetate prealabil de comisii mixte numite prin decizii, stabilindu-se
partea care va inregistra accidentul conform legii in baza Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi
sănătăţii în munca individuale ale partilor contractante, stabilindu-se partea care va inregistra accidentul;
2) Accidentele in care personalul Beneficiarului a fost vatamat in imprejurari si ca urmare a unor cauze de
care se face responsabil personalul sau autovehiculele Carausului, se inregistreaza de catre acesta din urma,
care va suporta si cheltuielile efectuate in tot intervalul de la accidentare pana la recuperarea totala a
accidentatului;
3) Accidentele in care personalul Carausului a fost vatamat in imprejurari si ca urmare a unor cauze de care
se face responsabil personalul, utilajele sau instalatiile Beneficiarului, se inregistreaza de catre acesta din
urma care va suporta si cheltuielile efectuate in tot intervalul de la accidentare pana la recuperarea totala a
accidentatului;
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4) Prezenta anexa va fi adusa la cunostinta tuturor angajatilor Carausului care concura la realizarea Obiectului
prezentului contract;
5) Masurile stabilite in prezenta anexa nu sunt limitative, ele putind fi imbunatatite cu acordul ambelor parti
cu masuri suplimentare pentru prevenirea accidentelor de munca imbolnavirilor profesionale si a incendiilor.
In cazul unor modificari, prezenta anexa se va inlocui cu o noua versiune, datata. Cea mai recenta versiune
va fi cea valabila.
In cazul in care una din parti nu respecta prevederile din prezenta anexa, cealalta parte isi rezerva dreptul
de a intrerupe colaborarea contractuala cu o notificare prealabila in termenul prevazut in contract.

Prevederile prezentei anexe
_______/___________.
Vanzator:

au

valabilitate

pentru

toata

perioada

derularii

contractului

Cumparator:

SC ADEPLAST SRL

SC ___________________ SRL

Administrator

Administrator

Laurentiu Stefanescu

nr.

_________________

Director Executiv
Daniel Stancescu

Lucrator desemnat SSM

Lucrator desemnat SSM

Dep. logistica

Dep. juridic
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ANEXA NR. 1.2. la contractul nr. ________ /__________
CONVENTIE DE PROTECTIA MEDIULUI
pe timpul desfasurarii contractului /comenzii

a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
a)
b)
a)
b)

SC ADEPLAST SRL, fiind constient de responsabilitatea lui ca producator de mortare uscate, vopsele si
tencuieli fata de mediu, a implementat un sistem integrat de management, al carui element este sistemul de management
de mediu conform standardului SR EN ISO 14001 :2005.
Prin acest sistem de management de mediu sunt tinute sub control toate activitatile care pot avea un impact semnificativ
asupra mediului.
Standardul SR EN ISO 14001 :2005 impune ca in afara controlului performantelor proprii sa se tina cont si de societatile
prestatoare de servicii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul ADEPLAST SRL si a caror activitati pot avea impact
asupra mediului.
In acest sens Expeditorul si Carausul au urmatoarele obligatii :
Obligatiile Carausului :
Sa execute transportul si descarcarea produselor in vrac aplicand toate masurile preventive pe care le considera necesare
pentru a evita emisiile necontrolate in atmosfera.
Sa ia toate masurile preventive legate de activitatea de transport pentru reducerea emisiilor in atmosfera, si pentru a evita
deversari de produse petroliere prin asigurarea mentenantei autovehiculelor conform indicatiilor firmelor producatore,
a inspectiilor tehnice la unitatile de profil.
Sa respecte cerintele legale de protectie a mediului si ale procedurii de gestionare a deseurilor aplicabile autovehiculelor
rutiere(reciclarea anvelopelor uzate si acumulatorilor, recuperarea uleiurilor uzate etc) prin actiuni de mentenanta
preventiva efectuate numai in spatii special amenajate.
Sa pastreze curatenia pe teritoriul Expeditorului.
Sa colecteze si sa nu depoziteze pe teritoriul Expeditorului sau destinatarului marfurilor transportate deseurilor rezultate
in urma incarcarii sau descarcarii acestora, acordand atentie in special a desurilor periculoase cum ar fi : uleiuri, grasimi,
dizolvanti, substante chimice.
Sa utilizeze recipienti in stare buna si inscriptionati in mod corespunzator.
Sa respecte limita de viteza stabilita in incinta SC ADEPLAST SRL.
Sa acopere incarcatura camionelor care transporta material generator de pulberi.
Sa nu schimbe ulieiul si bateriile de acumulatori al utilajelor proprii pe teritoriul apartinand Expeditorului sau
destinatarului marfurilor transportate.
Sa detina autorizatie de functionare din punct de vedere al protectiei mediului pentru activitatea pe care o desfasoara.
Sa comunice personalului ADEPLAST SRL orice incident de mediu detectat in timpul efectuarii activitatii.
Obligatiile Expeditorului:
prin responsabilul de mediu sa instruiasca Carausul asupra cerintelor de mediu din activitatea desfasurata
sa colaboreze cu Carausul in scopul rezolvarii problemelor de mediu.
Obligatiile comune:
masurile stabilite in prezenta anexa nu sunt limitative, ele putand fi imbunatatite cu acordul ambelor parti cu masuri
suplimentare pentru prevenirea poluarii mediului.
in cazul in care una din parti nu respecta prevederile din prezenta anexa, cealalta parte isi rezerva dreptul de a intrerupe
colaborarea cu o notificare prealabila in termenul prevazut in contract.
Prevederile prezentei anexe au valabilitate pentru toata perioada derularii Contractului.
Vanzator
SC ADEPLAST SRL
Administrator
Laurentiu Stefanescu

Cumparator
S.C. ______________________ S.R.L.
Administrator
_____________

Director Executiv
Daniel Stancescu

Dep. logistica

Dep. juridic
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