
CONTRACT DE COMISION 
 
 
Incheiat astazi _______________ intre:  
S.C.________ S.R.L. ,cu sediul in Bucuresti, 
_____________________________________________, avand cod unic de inmatriculare 
____________, cont bancar ____________________, avand in prezentul contract 
calitatea de BENEFICIAR  
Si  
………………….avand in prezentul contract calitatea de REPREZENTANT (Agent 
Vanzare)  
 
A.CLAUZE GENERALE  
 
Art.1.Obiectul prezentului contract consta in prestarea de servicii de intermediere pentru 
incheiere contracte de vanzare produse ………………, de catre REPREZENTANT, 
pentru si in favoarea BENEFICIARULUI, care il mandateaza in acest sens pentru a-l 
reprezenta /a intermedia tranzactii, numai pe baza ordinului sau a ordinelor sale scrise.  
Art.2.Termenul contractului este de 1 an, acesta intrand in vigoare in momentul semnarii.  
Art.3.In cazul in care partile nu isi notifica reciproc dorinta de incetare a valabilitatii 
contractului cu 15 zile inainte de expirarea termenului convenit, contractul se prelungeste 
automat pe o perioada egala cu cea initiala fara vreo modificare.  
Art.4.In cazul in care REPREZENTANTUL pune la dispozitia BENEFICIARULUI un 
partener de afaceri, si primeste acceptarea din partea acestuia, concretizat printr-un 
contract semnat, Reprezentantul va primi un comision pentru fiecare contract incheiat de 
BENEFICIAR cu partenerul pus la dispozitie de Reprezentant.  
Art.5. Raspunderea contractuala a partilor deriva din drepturile si obligatiile acestora care 
sunt urmatoarele:  
a. BENEFICIARULUI ii revine negocierea finala si semnarea contractelor intermediate 
de catre REPREZENTANT;  
b. REPREZENTANTUL se obliga sa puna la dispozitia BENEFICIARULUI toate 
informatiile privind eventualele cheltuieli presupuse de incheierea contractului cu 
partenerul de afaceri gasit de REPREZENTANT. In cazul acceptarii de catre 
BENEFICIAR a cheltuielilor prezentate, acesta va plati sumele cerute la incheierea 
contractului cu partenerul de afaceri gasit de REPREZENTANT.  
c. Beneficiarul va transmite ordinele sale scrise pentru conditiile contractuale necesare 
intermedierii de contracte, catre Reprezentant, in forma scrisa, direct sau prin intermediul 
reprezentantului juridic.  
d. REPREZENTANTUL se obliga sa indeplineasca ordinele BENEFICIARULUI cu 
buna credinta si in cel mai scurt timp posibil, respectand legislatia si regulile de comert in 
vigoare, punandu-i la dispozitie BENEFICIARULUI informatiile necesare referitoare la 
conditiile de tranzactionare acceptate de catre partenerul comercial gasit;  
e. REPREZENTANTUL se obliga sa efectueze studiul pietei, sa identifice potentialii 
parteneri si sa faca o selectie a acestora in functie de bonitatea lor care sa certifice o buna 
executare a contractelor de catre acestia;  



f. REPREZENTANTUL se obliga sa negocieze preliminar conditiile de baza ale 
contractelor, astfel incat sa obtina cele mai avantajoase clauze in favoarea 
BENEFICIARULUI;  
g. REPREZENTANTUL se obliga sa informeze BENEFICIARUL imediat despre orice 
practica sau reclama care ar fi defavorabila reputatiei sau/si produselor sale.  
h. REPREZENTANTUL va folosi in scopul cresterii volumului vanzarilor intregul 
potential propriu.  
i. Prezentul contract nu va fi interpretat in sensul acordarii unei exclusivitati, 
BENEFICIARUL rezervandu-si dreptul de a colabora si cu alti reprezentanti.  
 
B.CLAUZE SPECIALE  
 
Art.6.Prezentul contract si anexele sale pot fi schimbate operativ de BENEFICIAR si 
REPREZENTANT personal sau prin imputerniciti expres in acest sens, prin fax sau 
telegrame avand valoare de documente opozabile intre parti si obligatoriu de a fi 
inregistrate de catre acestea.  
Art.7.REPREZENTANTUL se obliga ca pe perioada prezentului contract precum si in 
decursul a 3 ani de la data incetarii acestuia sa nu intreprinda activitati de natura a 
determina partenerii contractuali ai BENEFICIARULUI sa inceteze relatiile contractuale 
existente intre acestia din urma.  
Art.8.Partile se obliga sa trateze toate informatiile si documentatiile de care au luat la 
cunostinta in timpul derularii prezentului contract ca informatii confidentiale si sa nu le 
divulge vreunui tert, atit pe durata contractului cit si pe o perioada ulterioara de 3 ani.  
 
C.CLAUZE FINANCIARE  
 
Art.9.Pentru prestatia realizata, BENEFICIARUL se obliga sa plateasca 
REPREZENTANTULUI un comision de ………% din profitul realizat de 
BENEFICIAR, in urma incheierii unui contract cu un partener comercial pus la dispozitie 
de REPREZENTANT.  
 
D.FORTA MAJORA  
 
Art.10.Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca. Prin forta majora se 
inteleg evenimentele absolut imprevizibile si insurmontabile care o impiedica pe una din 
parti sa-si indeplineasca total sau partial obligatiile ce-i revin in baza prezentului contract.  
Partea care invoca forta majora trebuie sa o instiinteze pe cealalta in scris, in termen de 
cel mult 5 zile de la producerea evenimentului considerat forta majora.  
Sub sancţiunea inopozabilităţii, evenimentul de forţă majoră trebuie certificat de 
autorităţile competente. În Romînia, autoritatea competentă este Camera de Comerţ şi 
Industrie a României.  
 
E. INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI  
 



Art.11.In caz de neexecutare/executare necorespunzatoare de catre una din parti a 
indatoririlor contractuali, cealalta parte va putea opta pentru rezilierea contractului, 
precum si la plata de daune interese.  
Prezentul contract inceteaza de drept, fara indeplinirea altor formalitati, in urmatoarele 
cazuri:  
- prin comun acord, părţile convenind la încetarea contractului;  
- prin expirarea duratei contractului  
- prin imposibilitate de executare  
- prin moartea sau interdicţia uneia din părţi;  
-prin decizia unilaterala a oricareia dintre parti, cu obligativitatea notificarii in avans cu 
60 de zile, a intentiei sale, catre cealalta parte.  
 
F.LITIGII  
 
Art.12. Litigiile ce pot aparea in legatura cu executarea prezentului contract vor fi 
solutionate de parti pe cale amiabila. In caz contrar, competenta de solutionare revine 
organelor judecatoresti.  
Art.13. Conditiile tehnice ale acestor raporturi se pot stabili printr-un act separat 
(protocol) ce se constituie ca parte integranta a prezentului contract.  
Art.14. Orice modificare sau schimbare a clauzelor prezentului contract, dupa semnarea 
de catre parti, este inopozabila si nula daca nu rezulta expres dintr-un inscris (act 
aditional), sub semnaturile autorizate ale partilor, reprezentand consimtamantul acestora.  
Art.15.Legea care guvernează prezentul contract este legea română.  
 
Prezentul contract a fost incheiat astazi ................................, la sediul 
........................................ in 2 exemplare, cite unul pentru fiecare parte, ambele având 
aceeasi valoare juridica.  
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIAR                                                                     REPREZENTANT  
                                                                                               (Agent vanzare)  
 
 
 
 
*** Prezentul act are caracter informativ. Pentru a putea intra in posesia formei juridice 
finale a acestuia, ne puteti contacta la e-mail: office@stiintejuridice.ro 


