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Reglementarea contractelor 
privind vânzarea bunurilor  

 Regulation of Contracts for the 
Sale of Goods  

   

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Nr. 136 / 
22.05.2019 a fost publicată Directiva 771 / 2019 
privind anumite aspecte referitoare la contractele de 
vânzare de bunuri , de modificare a Regulamentului 
(UE) 2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE și de 
abrogare a Directivei 1999/44/CE (denumită în 
continuare “Directiva”). 

 The Official Journal of the European Union No. 136 / 
22.05.2019 has published the Directive No. 771 / 2019 
on certain aspects concerning contracts for the 
sale of goods , amending Regulation (EU) 2017/2394 
and Directive 2009/22/EC, and repealing Directive 
1999/44/EC (hereinafter referred to as the „Directive”). 

Directiva se aplică contractelor de vânzare încheiate 
între un consumator și un vânzător. 

 The Directive is applicable to sales contracts concluded 
between a consumer and a seller. 

   

Scopul Directivei 
Asigurarea unui nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor prin stabilirea unor norme comune 
privind anumite cerințe referitoare la contractele de 
vânzare încheiate între vânzător și consumator, în 
special norme privind conformitatea bunurilor cu 
contractul, măsurile corective în caz de neconformitate, 
modalitățile de punere în aplicare a respectivelor măsuri 
corective, precum și garanțiile comerciale. 

 Purpose of the Directive 
To ensure a high level of consumer protection, by 
laying down common rules on certain requirements 
concerning sales contracts concluded between sellers 
and consumers, in particular rules on the conformity of 
goods with the contract, remedies in the event of a lack 
of such conformity, the modalities for the exercise of 
those remedies, and on commercial guarantees. 

   

Termen de implementare 
Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare, 
mai exact în data de 10 iunie 2019 . De asemenea, 
statele membre UE vor avea obligația de a transpune 
Directiva în legislația națională a acestora în 2 ani de la 
publicare, mai exact până la data de 1 iulie 2021 . 

 Implementation deadline 
The Directive will enter into force 20 days after its 
publication, more precisely on 10 June 2019 . Also, EU 
Member States will have the obligation to transpose the 
Directive into their national legislation within 2 years of 
publication, more exactly until 1 July 2021 . 

   

Terminologie 
Contract de vânzare  reprezintă “orice contract în 
temeiul căruia vânzătorul transferă sau se angajează să 
transfere unui consumator proprietatea asupra unor 
bunuri, iar consumatorul plătește sau se angajează să 
plătească prețul acestora”. 

 Terminology 
Sales contract means „any contract under which the 
seller transfers or undertakes to transfer ownership of 
goods to a consumer, and the consumer pays or 
undertakes to pay the price thereof” 

Bunuri:  

“(a) orice obiect corporal mobil; apa, gazul și energia 
electrică trebuie considerate „bunuri” în sensul prezentei 
directive atunci când sunt puse în vânzare în volum 

 Goods: 

„(a) any tangible movable items; water, gas and 
electricity are to be considered as „goods” within the 
meaning of this Directive where they are put up for sale 
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limitat sau în cantitate fixă;  

(b) orice obiect corporal mobil care încorporează un 
conținut digital sau un serviciu digital sau este 
interconectat cu acestea, astfel încât, în absența 
respectivului conținut digital sau serviciu digital, bunul nu 
și-ar putea îndeplini funcțiile („bunuri cu elemente 
digitale”). 

in a limited volume or a set quantity;  

(b) any tangible movable items that incorporate or are 
inter-connected with digital content or a digital service 
in such a way that the absence of that digital content or 
digital service would prevent the goods from performing 
their functions („goods with digital elements”). 

   

Nout ăți introduse prin Directiv ă  Changes introduced by the Directive  

� Bunurile livrate trebuie să corespundă scopurilor 
pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri de 
același tip și să dețină calitățile și caracteristicile 
normale pentru bunuri de același tip la care 
consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil; 

� Vânzătorul este obligat să livreze bunurile către 
consumator cu respectarea condițiilor obiective și 
subiective privind conformitatea contractelor de 
vânzare, conform prevederilor Directivei; 

� Vânzătorul răspunde față de consumator pentru 
orice neconformitate care există în momentul livrării 
bunurilor și care este constatată în termen de doi 
ani de la data respectivă; 

� Reparațiile sau înlocuirile se efectuează, fără costuri 
și fără vreun inconvenient semnificativ pentru 
consumator, într-un termen rezonabil din momentul 
în care vânzătorul a fost informat de către 
consumator cu privire la neconformitate; 

� Statele membre pot menține sau introduce dispoziții 
care să prevadă că, pentru a beneficia de drepturile 
sale, consumatorul trebuie să informeze vânzătorul 
cu privire la neconformitate în termen de cel puțin 
două luni de la data la care consumatorul a 
constatat neconformitatea respectivă. 

 � The goods delivered shall be fit for the purposes for 
which goods of the same type would normally be 
used and to possess the qualities and features 
which are normal for goods of the same type and 
which the consumer can reasonably expect;  

� The seller is obliged to deliver the goods to the 
consumer in compliance with the objective and 
subjective requirements regarding the conformity of 
the sales contracts, according to the provisions of 
the Directive; 

� The seller shall be liable to the consumer for any 
lack of conformity which exists at the time when the 
goods were delivered and which becomes apparent 
within two years of that time,  

� Repairs or replacements shall be carried out free of 
charge and without any significant inconvenience to 
the consumer, within a reasonable period of time 
from the moment the seller has been informed by 
the consumer about the lack of conformity;  

� Member States may maintain or introduce 
provisions stipulating that, in order to benefit from 
the consumer's rights, the consumer has to inform 
the seller of a lack of conformity within a period of 
at least two months of the date on which the 
consumer detected such lack of conformity. 

   

Sancțiunile aplicabile pentru încălcarea normelor privind 
Contractele de vânzare a bunurilor vor fi prevăzute de 
legilele naționale prin care va fi transpusă Directiva. 

 The applicable penalties for breach of the rules on 
Sales Contracts shall be provided for by national laws 
transposing the Directive. 
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