
               

 

CONTRACT DE CONSIGNAŢIE 

 

Încheiat astăzi ........... între: 

Societatea comercială .......... cu sediul în ........... str. .............. nr. .... jud. ............ înregistrată în 
Registrul Comerţului la nr. ......... cont virament nr. ........ deschis la ............ reprezentată prin 
............. director general şi .......... director economic, denumită în prezentul contract 
CONSIGNANT 

   ŞI 

   ..................... cu sediul ................... înregistrată în Registrul Comerţului la nr. ............. cont 
................ deschis la ............... denumită în prezentul contract CONSIGNATOR. 

 

   I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

   1. Vânzarea în sistem de consignaţie a bunurilor, mărfurilor, provenite din activitatea de 
producţie sau de la terţi, încredinţate de consignant spre vânzare consignatorului conform 
avizelor întocmite la ridicarea mărfurilor. 

 

   II. PĂRŢILE 

   A. CONSIGNANTUL: 

   1. Încredinţează spre vânzare consignatorului, deodată sau treptat, mărfuri (provenite din 
activitatea sa productivă sau de la terţi) menţionate în avize de expediţie, note şi facturi. 

   Orice transmitere de bunuri spre vânzare către consignator va fi precedată sau însoţită de o 
notificare scrisă, cuprinzând condiţiile de vânzare a bunurilor (programarea decontării). 

   2. Păstrează toate drepturile asupra bunurilor respective şi continuă a putea dispune oricând 
de ele, putând relua şi ridica oricând toate sau o parte din bunurile încredinţate consignatorului 
fără preaviz şi fără alte despăgubiri, cheltuielile de transport fiind suportate de consignant. 

   3. Asigurările de orice fel contractate de consignatar cu privire la bunurile predate în 
consignaţie, se consideră încheiate în favoarea consignantului - Consignantul va notifica 
asiguratorului existenţa consignaţiei, înainte de plata despăgubirilor. 

   4. Consignantul are dreptul de a controla şi verifica oricând bunurile încredinţate 
consignatarului şi proceda la inventarierea lor. 

   5. Consignantul poate modifica oricând unilateral condiţiile de vânzare, acestea fiind 
obligatorii pentru consignatar din momentul în care îi sunt confirmate în scris. 

   6. În cazul vânzării pe credit a bunurilor predate în consignaţie, situaţia acceptată în mod 
expres în prealabil de consignant, creanţa pentru preţul datorat aparţin consignatarului. 
Consignantul are oricând dreptul de a interzice vânzările pe credit. 



               

   7. Consignantul fixează preţul de vânzare pentru produse, le încredinţează consignatarului. 
Diferenţa dintre preţurile efectiv realizate din vânzările făcute şi preţurile din facturi revine 
consignatarului - diferenţa cuprinzând şi cheltuielile legate de transportul şi vânzarea 
produselor. 

   8. Consignantul răspunde de calitatea produselor încredinţate spre vânzare consignatarului, 
de viciile aparente şi ascunse ale bunurilor, constatate conform legislaţiei în vigoare. 

   9. Garanţia şi service-ul cad în sarcina ..................... 

 

   B. CONSIGNATARUL: 

   1. Primeşte de la consignant, spre vânzare, bunurile şi mărfurile încredinţate conform 
prezentului contract. 

   2. Are obligaţia de a lua toate măsurile unui bun comerciant pentru conservarea în bună stare 
a acestor bunuri. 

   3. Răspunde de orice lipsă, pierdere sau deteriorare provenită din culpa sa, a agenţilor sau 
prepuşilor săi. 

   4. Este obligat să păstreze bunurile, mărfurile în ambalajele lor originale, să conserve intacte 
etichetele, mărcile aplicate de producător. 

   5. Este obligat să depoziteze bunurile în spaţiile de depozitare avizate (acceptate) de 
consignant, a căror folosinţă are pe bază de acte scrise. 

   6. Este obligat a comunica în scris consignatului viciile aferente sau ascunse descoperite în 
bunurile încredinţate spre vânzare în cel mult 2 zile de la descoperirea lor. 

   7. Suportă toate cheltuielile de conservare, desfacere şi transport a bunurilor predate în 
consignaţie, în vederea comercializării către populaţie. 

   8. Consignatarul va remite consignantului la momentul primirii mărfurilor în consignaţie, o 
garanţie bănească reprezentând 10% din valoarea produselor depuse în consignaţie, 
exceptând prima livrare. 

   9. Nu poate vinde sau înstrăina bunurile din consignaţie decât în condiţiile prezentului 
contract. 

   10. Vinde bunurile numai cu preţurile stabilite de comun acord până la livrarea mărfii. 

   11. Este obligat a contabiliza toate operaţiunile referitoare la bunurile încredinţate spre 
comercializare. 

   12. Este obligat a înştiinţa pe consignant de toate mărfurile vândute de el din bunurile ce i-au 
fost încredinţate în consignaţie, la finele fiecărei săptămâni pentru toate operaţiunile săptămânii 
respective. 

   13. Este obligat a remite consignantului la sfârşitul fiecărei săptămâni, toate sumele de bani 
provenite din vânzările bunurilor din consignaţie, la valoarea menţionată în facturile 
consignantului, cu dispoziţie de plată transmisă prin telex. 



               

   14. Este obligat a restitui la cererea consignantului bunurile predate în consignaţie nevândute 
până în acel moment. 

   15. Consignatarul va amenaja în magazinul propriu un stand cu firma şi produsele 
...................................................................... 

 

   III. TERMENELE STABILITE 

   1. Prezentul contract este valabil până la data de .................. 

   2. Termenul de păstrare a bunurilor în consignaţie, spre vânzare, este de o lună, după care 
consignantul ori le retrage, ori le prelungeşte termenul de păstrare, cu posibilitatea reducerii 
preţurilor. 

   3. Consignantul poate dispune unilateral de ridicarea mărfurilor din consignaţie şi înaintea 
îndeplinirii acestui termen. 

   4. Consignatarul nu poate dispune unilateral încetarea obligaţiilor contractuale înainte de 
termen. 

 

   IV. CAZURI SPECIALE 

   1. Consignatarul nu poate exercita faţă de consignant nici un drept de retenţie, nici asupra 
sumelor sau valorilor rezultate din vânzarea acestora. 

   2. Litigiile dintre consignant şi consignatar, precum şi cele cu terţi, sunt de competenţa 
instanţelor judecătoreşti de drept comun. 

   3. Contractul se completează cu prevederile Codului civil şi comercial şi ale Legii pentru 
reglementarea contractului de consignaţie, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare, 
incidente. 

   Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, azi 
................. 

  

   CONSIGNANT                                                  CONSIGNATAR 

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

  

 


