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Contract de consignație 

 

Art. 1: Părțile contractului  

 

Consignant:            

ReB.earth s.r.o. 

Sediul social: M. A. Bazovského 1181/20, 013 01, Teplička nad Váhom, Slovacia  

Nr. Reg. Com.: 70723/L 

CIF/CUI: SK2120833242 

IBAN: SK8783300000002301670787 

Companie înregistrată în Registrul Comerțului, nr. 70723/L reprezentată de Raul Aris Corduneanu în 

calitate de consignant. 

 

Consignatar:                

Numele Firmei 

Sediul social: (Vă rugăm completați adresa și detaliile firmei) 

Nr. Reg. Com.:  

CIF/CUI: (RO) 

IBAN:  

Companie înregistrată în Registrul Comerțului, nr. _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ reprezentată de _ _ __ _ _ _ _ __ _ 

în calitate de consignatar. 

 

Părțile contractante au căzut de acord să încheie acest contract de vânzare în regim de 

consignație, după cum urmează:  

 

Art. 2: Obiectul contractului 

 

1. Consignantul (furnizorul) livrează bunuri consignatarului (cumpărătorului) în scopul revânzării, 

către clientul final. 

2. Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea în regim de consignație a produselor 

ecologice încredințate de consignant consignatarului, livrate conform avizelor de însoțire a 

mărfii / protocoalelor de acceptare, care la confirmarea acceptării prin semnătură devin parte 

integrantă a acestui contract. 
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Art. 3: Remunerația 

1. Remunerația consignatarului pentru bunurile vândute este diferența dintre prețul la care 

consignatarul vinde mărfurile din consignație consumatorului final și prețul la care 

consignantul vinde mărfurile consignatarului. 

2. Prețurile sunt indicate pentru fiecare articol în nota de livrare / protocolul de acceptare, care 

face parte integrantă din prezentul contract. 

 

Articolul 4: Drepturile și obligațiile părților semnatare 

 

1. Prezentul contract definește doar relațiile comerciale dintre consignatar și consignant. 

Acțiunile săvârșite de consignatar nu obligă consignantul în niciun mod în raport cu terții.    

2. Consignantul livrează consignatarului, pe cheltuiala consignatarului, produsele ce urmează să 
fie vândute către terţi în regim de consignaţie; livrarea se va face în tranşe în funcţie de vânzări 
şi pe baza comenzilor făcute de către consignatar. Facturarea transportului se va realiza abia 
după efectuarea primelor vânzări și în funcție de livrările realizate în luna precedentă.  

3. Consignantul își rezervă dreptul de a relua toate sau o parte din bunurile încredințate 

consignatarului, fără niciun fel de preaviz și fără obligația de a oferi niciun motiv. 

Consignatarul se angajează: 

4. să ia toate măsurile unui bun comerciant pentru conservarea în stare bună, a lucrurilor ce i-au 

fost încredințate răspunzând de orice lipsă, pierdere sau deteriorare a lor provenită din culpa 

sa, a agenților ori prepușilor săi;  

5. să protejeze interesele consignantului aferente activității în cauză, precum și mărfurile livrate 

de consignant, și să stabiească prețuri de vânzare cu amănuntul rezonabile, recomandate de 

consignant; 

6. să depună toate eforturile pentru a vinde mărfurile preluate și, în același timp, este obligat să 

raporteze asupra stării vânzării și să efectueze contabilitatea periodică;   

7. să permită consignantului să verifice și/sau să inventarieze oricând mărfurile încredințate în 

consignație; 

8. să țină evidența contabilă a tuturor operațiunilor referitoare la bunurile încredințate în 

consignație astfel încât controlul și verificarea lor să se poată efectua corespunzător, la prima 

cerere a consignantului; 

9. să-l înștiințeze pe consignant, la finele fiecărei luni, de toate vânzările făcute de el din bunurile 

ce i s-au încredințat în consignație;   

10. Facturarea mărfurilor vândute se va face întotdeauna pentru luna anterioară a anului 

calendaristic dat, prin trimiterea prin e-mail a listei de mărfuri vândute. 

11. Pe baza decontării mărfurilor vândute consignatarului, consignantul emite o factură 

consignatarului cu termen de scadență de 7 zile. 

12. în cazul produselor cu un termen de valabilitate, consignatarul are obligația să verifice data de 

expirare marcată pe produs și să depună toate eforturile să vândă produsele înainte ca acestea 
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să expire; în cazul în care din orice motiv consignatarul nu reușește să vândă produsele, se 

angajează să le returneze pe cheltuiala proprie cu un an înaintea datei de expirare marcate pe 

produs; în caz contrar, produsul expirat se va factura la prețul specificat de distribuție en-gros.  

 

Articolul 5: Răspunderi 

 

1. Produsele livrate consignatarului, pot fi returnate consignantului numai în starea inițială și în 

ambalajul original, în caz contrar consignantul poate refuza să accepte bunurile. Consignatarul 

este responsabil pentru orice deteriorare cauzată produselor și este obligat să compenseze 

astfel de daune.  

2. Consignatarul poate numi o altă persoană / agent care să-i îndeplinească obligațiile față de 
consignant în timp ce consignatarul continuă să răspundă de orice lipsă, pierdere sau 
deteriorare a produselor provenită din culpa agenților săi.  

3. În caz de încetare a relației contractuale, consignatarul este obligat să returneze pe cheltuiala 

proprie toate mărfurile consignantului, în stare lor originală, în cel mult o lună de la încheierea 

colaborării. 

4. În afară de sancțiunile prevăzute de lege pentru neexecutarea totală sau parțială ori pentru 

executarea defectuoasă a clauzelor contractuale, partea în culpă este obligată să plătească 

daune-interese astfel încât să acopere în totalitate valoarea bunurilor ce se va constata că 

lipsesc au fost vândute sau li s-au cauzat defecte în orice mod.  

 

Articolul 6: Notificări 

 

1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă 

a prezentului contract. 

2. În cazul în care notificarea se va face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare 

recomandată, cu confirmare de primire și se va considera primită de destinatar la data 

menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.    

 

 

Articolul 7: Litigii 

 

1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 

din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 

reprezentanții lor.  

2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa 

instanțelor judecătorești competente.  
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Articolul 8: Clauze finale 

1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile 

contractante.  

2. Prezentul contract împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său 

reprezintă voința părților care declară că au semnat și au căzut de acord de bună voie și înlătură 

orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.  

3. Prezentul contract a fost semnat electronic de fiecare parte contractantă, după cum urmează:   

 

 

În Teplička nad Váhom, la data de:                            În _____________ , la data de:  

 

 

 

 

................................................... ............................................... 

     consignant       consignatar 

     ReB.earth s.r.o.                                        Numele Firmei 

 

Raul Aris Corduneanu, administrator                           Reprezentant firmă, funcție             
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