
CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE 
Nr. 8/20.01.2022 

ART. 1 PA.RTILE CONTRACTANTE 
1.1. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul social in Bucure�ti, Calea Vitan, nr. 242, etaj 1, 

sectorul 3, telefon: 0374471189, e-mail: office@activesector3.ro, inregistrata la Oficiul Registrului Comeqului 

Bucure�ti sub nr. 140/14752/2012, CUI RO 31012790, cont IBAN RO35UGBI0000022022893 RON, deschis la 

Garanti Bank, reprezentata prin Pre�edinte Provizoriu C.A., CHIVU BOGDAN-ALEXANDRU-MIHNEA, in 

calitate de CUMP ARA TOR/BENEFICIA� pe de o parte 

�i 

1.2. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Bucure�ti, Sector 3, Calea Vitan nr. 242, Camerele 

C3, C4, CS, Parter, telefon: 0754 031 616, cod fiscal RO 37409960, inrnatriculata la Registrul Comerµilui sub 

nr. 140/5481/2017, cont IBAN RO97RNCB0087157546060001 RON, deschis la Trezoreria Municipiului 

Bucure�ti, reprezentata legal prin dl. NITU CAT A.LIN, av and functia de Pre�edinte al Consiliului de 

Administratie, in calitate de V ANZA. TOR I FURNIZO� pe de alta parte 

au convenit sa incheie prezentul contract cu urmatoarele clauze: 

ART. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
2.1 Vanzatorul se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea cazanului identificat in Anexa nr. 1 parte integranta 

a prezentului contract. Cumparatorul se obliga sa achite pretul bunului cumparat, adica pretul contractului. 

2.2 Documentele contractului sunt: 

Anexa nr.1 - fi�a tehnica; 

Proces verbal de predare-primire. 

ART. 3 DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Prezentul contract de vanzare intra in vigoare la data semnarii sale �i este valabil pana la data executarii 
tuturor obligatiilor contractuale aflate in sarcina partilor. 

ART. 4. PLATA, MODALITATEA DE PLATA.. PENALITA. TI 
4.1. Valoarea contractului este de 22.415,87 lei (TVA inclus). 

4.2. Pretul include transportul la locatia specificata de catre Beneficiar. Pretul nu include montajul. 
Cantitatile �i preturile unitare sunt urmatoarele 

Nr. Denumire Cant. Caracteristici An 
Crt. fabricatie 

1 Cazan tabla otel 1 Consum curent electric: 228W 2018 
200KWHeiz Putere cazan: 200kw 

Tech+ Ventilator 

Pretul este ferm pe toata durata derularii contractului �i nu poate fi modificat unilateral de catre Fumizor. 
4.3. Cumparatorul are obligatia de a efectua plata produsului in termen de 30 de zile de la data semnarii 
procesului verbal de predare primire a cazanului. 

ART. 5 OBLIGATIILE SI DREPTURILE P A.RTILOR 
, , , 

5.1. Vanzatorul are urmatoarele obligatii principale: 
A. sa transmita proprietatea, la data semnarii prezentului contract;
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B. a predea Cumparatorului atat bunurile cat �i toate piese.le de schimb, daca acestea exista, toate
instruct-iunile �i docum ntele nece are exercitarii posesiei libere �i neingradite, inclusiv documentele ce
atesta proprietatea .i garantia oferita de producator pentru produ ul furnjzat.
C. sa ii garanteze pe umparator contra evictiunii �i viciilor bunurilor.

5.2. Transmiterea proprietatii bunurilor: 
5.2.1. Proprietatea se stramuta de drept Cumparatorului in momentul intrarii in vigoare al prezentului contract. 
5.2.2. Pana la predarea-primirea bunurilor care fac obiectul prczentului contract cu privire la bunurile care fac 
obiectul prezentului contract cade in sarcina Vanzatorului. 
5.3. Predarea bunurilor: 
5.3.2. Bunurile trebuie sa fie predate in starea in care se afla in momentul incheierii contractului. 
5.3.3. Predarea se va face la adresa din �oseaua de Centura, nr. 111, Pope�ti Leordeni, jud. Ilfov, prin semnarea de 
catre parti a unui proces-verbal. 
5.4. Garantarea contra evictiunii �i viciilor bunurilor 
5.4.1. wnparatorul are obligatia ca imediat dupa preluare, sa verifice starea bunurilor. Daca in urma verificarii se 
constata existenta unor vicii aparente, Cumparatorul trebuie sa ii informeze pe Vanzator despre acestea in termen de 
5 zile lucratoare de la data preluarii consemnata in procesul verbal de predare-primire. in lipsa informarii, se 
consi.dera ca Vanzalorul �i-a executat intocmai aceasta obliga�ie. 
5.4.2. Cumparatoml poate cere rezolutiunea vanzarii daca a fost evins in totalitate de bunuri sau de o parte a acestora 
indeajuns de tnsemnata incat daca ar ft cunoscut evictiunea, el nu ar mai fi tncheiat contractul. Odata cu rezolutiunea, 
Cumparatorul. poate cere restituirea pretu.lui �i repararea prejudiciului suferit. 
5.4.3. Cumparatorul car a de coperit viciile ascunse ale bunurilor este obligat sa le aduca la cuno�tinta Vanzatorului 
intr-un termen de maxim 30 zile de la constatarea acestora, sub sanctiunea decaderii din drepturile ce i se cuvin. 
5.4.4. in temeiul obligatici Vanzatorului de garanti conu·a viciilor, Cumparatorul poate obtine, dupa caz: 

a) inlaturarea viciilor de catre Vanzator sau pe cheltuiala acestuia;
b) inlocui.rea bunului vandut cu un bm1de acela�i r 1, insa lipsit de vicii;
c) reducerea corespunzatoare a pretului;
d) rezolutiunea paqiala sau totala a vanzarii.

5.5. Garantia pentru buna functionare 
5.5.1. Cumparatorul declara ca a vazut �i verificat starea bunurilor supuse vanzarii-cumpararii, ca acestea corespund 
din punct de vedere structural necesila�ilor sale specifice �i con.finna ca bunurile sunt atisfacatoare �i potrivitc pentru 
scopurile sale, renuu\and in avans la mice alta solicitare viitoare adresa.ta Vauzatorului cu privire la starea de 
functionare a bunului. 
in cazul in care Fumizorul nu executa obligatiile ce ii revin, in mod corespunzator �i cu respectarea termenelor 
convenite, datoreaza Beneficiarului penalitati de intarziere in cuantum de 0, 1 %/zi de intarziere din valoarea 
obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzator. Valoarea penalitatilor nu va putea depa�i debitul asupra 
caruia au fost calculate. 
5.2. DREPTURILE VANZATORULUI 

Dreptul de a incasa pretul produsului vandut. 
5.3. BENEFICIARUL se obliga: 

5 .3 .1. Cumparatorul are urmatoarele obligafii principale: 
a) sa preia bunurilor viindute;
b) sa plateasca pretul vanzarii.

Sa achite valoarea produsului cumparat conform art. 4.1 din prezentul contract. in cazul in care Beneficiarul nu 
achita facturile la scadenta, Fumizorul are dreptul de a calcula dobanzi penalizatoare de 0, 1 %/zi de intarziere 
calculate asupra debitului restant. Valoarea penalitatilor de intarziere nu va putea depa�i debitul asupra caruia 
au fost calculate. 
Sa asigure descarcarea �i manipularea produsului. 
Sa realizeze receptia produsului �i sa semneze procesul-verbal de receptie, avand dreptul de a formula 
obiectiuni, daca va fi cazul. 
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5.4. DREPTURILE BENEFICIARULUI 
Sa preia produsul ce face obiectul contractului, la locul indicat. 
Ambele parti au obligatia de a incheia �i semna procesul-verbal de receptie pentru fumizarea produsului ce 
formeaza obiectul prezentului contract. 
Daca nu se poate executa punerea in functiune a cazanului din cauza unor defectiuni tehnice, Vanzatorul se 
obliga sa ii restituie Beneficiarului pretul vanzarii stipulat in art. 4.1. 

ART. 6 FORT A MAJORA. 
6.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta �i apara partile contractante de raspundere pe toata 
perioada in care aceasta actioneaza. 
6.2. Inlatura raspunderea contractuala in conditiile legii. Cazurile de forta majora sunt cele prevazute de 
legislatia in vigoare la data semnarii prezentului contract �i se declara in termen de 5 zile calendaristice de la 
inceperea fortei majore. Actele care dovedesc inceputul, respectiv sfar�itul situatiei de forta majora, trebuie 
emise de o autoritate competenta care le va semna �i le va �tampila. 

,ART. 7 NOTIFICA.RI 
7 .1 in acceptiunea partilor, orice notificare este valabil indeplinita daca va fi transmisa prin e-mail sau pe cale 
po�tala prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, dupa cum urmeaza: 

Pentru fitrnizor: 

- adresa po�tala: Calea Vi tan nr. 242, camerele C3, C4 �i CS, sector 3, Bucure�ti
- e-mail: ollicc((l,a]gorilhrnrc: idcrHial.ro
- persoana de contact: Catalin NITU - Pre�edinte C.A.

Pentru beneficiar: 

- adresa po�tala: Calea Vitan, nr. 242, etaj 1, sectorul 3, Bucure�ti
- e-mail: office@activesector3.ro
- persoana de contact: Bogdan-Alexandru-Mihnea CHIVU - Pre�edinte Provizoriu C.A.

7.2. Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre parti, daca nu sunt confirmate prin una dintre 
modalitatile indicate la art. 7 .1 confirmate. 
7 .3. Orice modificare a adresei de corespondenta sau a oricarui element care asigura comunicarea dintre parti, 
va fi notificat in scris, in termen de 3 zile calendaristice de la data modificarii. in lipsa acestei comunicari, se 
vor considera valabil efectuate comunicarile transmise la ultima adresa comunicata. 

ART. 8 LITIGII 
8.1. Part:ile convin sa depuna eforturi de buna credinta pentru a solutiona pe cale amiabila orice litigiu in legatura 
cu prezentul contract. 
8.2 Orice litigiu de orice fel decurgand din executarea prezentului contract de inchiriere care nu se va putea 
solutiona pe cale amiabila, se va solutiona de instantele judecarore�ti competente. 

ART. 9 INCETAREA CONTRACULUI 
9 .1 Prezentul contract inceteaza: 

a) prin executarea integrala de catre parti a obligatiilor asumate prin prezentul contract
b) prin rezolutiune unilaterala, daca una dintre parti nu executa ori executa necorespunzator vreuna dintre
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obligatiile asumate conform a11. 5.1., respectiv art. 5.3 din prezentul contract. in acest caz, cealalta parte are 
dreptul de a declara unilateral rezolutiunea contractului, sens in care va transmite o notificare scrisa prin care va 
acorda un termen suplimentar de executare de 30 zile, care curge de la primirea notificarii. Contractul inceteaza, 
fara interventia instantei de judecata �i fara indeplinirea vreunei alte formalitati, la expirarea termenului de 30 
zile, daca partea in culpa nu �i-a indeplinit integral �i corespunzator obligatiile indicate in cuprinsul notificarii. 

c) prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre Parti, in baza unei notificari comunicate cu 15 zile
anterior datei prevazute pentru incetarea contractului. 

9.2 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea 
contractului. 

ART. 10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

10.1. Partile se autorizeaza reciproc privind dreptul de a face publice clauzele prezentului contract prin 
publicarea acestora pe site-urile proprii �i implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligatiile 
contractuale �i ale Regulamentului U.E. 679/2016. 
1. Partile trebuie sa respecte normele �i obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, privind protectia datelor cu
caracter personal.
2. Paqile sunt con�tiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica oricarui operator
de date sau imputemicit situat in Uniunea Europeana �i oricarei persoane care prelucreaza date cu caracter
personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le 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 �tergerea, corectarea sau transferul informatiilor
personale;
• informarea in caz de bre�a de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim de 72 ore �i, in
cazul Furnizorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o astfel de incalcare a securitatii datelor a
ajuns in atentia acestuia,
• indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu Regulamentul 679/2016.
3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care i'l au incheiat, acesta fiind
baza legala a prelucrarii orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face obiectul unui acord separat de
prelucrare a datelor, incheiat intre Paqi. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin
contract este limitata la perioada corespondenta realizarii obiectului principal al contractului.
4. Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terte parti
neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Partile vor lua toate masurile tehnice
�i in special organizatorice necesare in ceea ce prive�te 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 �i ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate
fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii �i dupa stocare;
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• se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara

autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului �i ca este posibil sa verifice �i sa

stabileasca catre care organisme se dore�te sa se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin

mijloace de transmitere a datelor;

• se vor asigura ca pot verifica �i stabili daca �i de catre cine au fost 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 contractul incheiat intre Paqi;

• 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 separat."

ART. 11. ALTE CLAUZE

11.1 Paqile se obliga reciproc la executarea intocmai �i la timp a obligatiilor contractuale.

11.2 Niciuna dintre paqi nu are dreptul de a cesiona prezentul contract ori drepturile izvorate din acesta,

fara acordul celeilalte paqi, exprimat in scris

ART. 12 DISPOZITII FINALE

12.1 Orice modificare a prezentului contract nu se poate face decat cu acordul paqilor, consemnat intr

un act aditional, anexa a prezentului contract.

12.2 Prezentul contract cuprinde in totalitate intelegerile survenite intre paqi �i inlocuie�te orice negociere,

propunere, conventie sau angajamente prealabile facute in scris sau verbal in legatura cu obiectul

contractul ui.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare originate, azi, 20.01.2022, cu valoare juridica legala,

cate unul pentru fiecare parte.

ADMINISTRARE AC 

Bogdan-

E SECTOR 3 S.R.L. 

ROVIZORIU 

rneaCHIVU 
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Daniel BANU 

CONTABIL �EF 

Marius CARAMELEA 

�EF SERVICIU ACHIZITII 

Alin GHEORGHE 
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