
Conţinutul şi derularea contractului….. 

 
 
 
 

INTRODUCERE 
 
 

Lucrarea de faţă tratează tema elementară şi în 
acelaşi timp complexă „Contractul internaţional de vânzare 
– cumpărare de mărfuri”.  

În ceea ce priveşte elementaritatea, aceasta se 
explică prin rolul pe care îl are contractul în activitatea 
comercială. Oricare ar fi obiectul tranzacţionat, la baza 
relaţiei de comerţ se află în mod cert o convenţie privată 
constituită după anumite principii şi care reglementează 
atât aspectele juridice ale acesteia cât şi pe cele economice. 
Cu alte cuvinte, contractul stabileşte obligaţiile particulare 
ale fiecărui agent economic implicat, menţionând în acelaşi 
timp sfera de răspundere pentru neîndeplinirea acestora. 
Rezultă de aici că nu se poate vorbi de comerţ fără 
contract şi nici de contract fără persoane calificate care să 
asigure încheierea şi executarea conformă a acestuia. În 
condiţiile date, pe baza acestui raţionament, am considerat 
că stăpânirea conceptului şi conţinutului contractului atât 
ca act juridic cât şi ca realitate economică este nu doar un 
atu ci o cerinţă pentru integrarea profesională a unui 
absolvent de studii economice, motivând în acest fel 
alegerea temei anunţate.  
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Ana MIHEI 

Pe cât de necesară şi aparent simplă, contractarea 
comercială – în particular la extern – este pe tot atât de 
complexă. Această caracteristică rezidă din totalitatea 
variabilelor de ordin economic, juridic şi cultural implicate 
în acest proces, şi toate acestea vor fi tratate în paginile 
următoare. 

Lucrarea de faţă analizează, aşadar, aspectele varii 
ale contractului şi contractării comerciale internaţionale, 
fiind structurată pe patru capitole. Chestiunile majore 
abordate, în ordinea tratării acestora sunt: definirea şi 
reglementarea contractului comercial internaţional, 
încheierea, conţinutul şi derularea acestuia, fiecare 
problematică fiind asociată câte unui capitol.  

În Capitolul I, „Definiţie şi reglementare”, s-a 
urmărit cristalizarea noţiunii de contract în domeniul 
comercial, un accent major căzând asupra factorilor ce 
determină caracterul său  internaţional. Ca orice acţiune 
întreprinsă în mod oficial între agenţi economici, 
contractarea internaţională intră sub incidenţa legii, 
problema critică în această chestiune fiind identificarea legii 
naţionale aplicabile la acest contract special sau raportarea 
sa la o lege uniformă elaborată prin efortul susţinut al 
organismelor transnaţionale care activează în domeniul 
dreptului internaţional (ex. UNCITRAL). 

Capitolul II, „Încheierea contractului 
internaţional”, este axat pe demersurile întreprinse de părţi 
în vederea perfectării unui act legal care să pecetluiască 
consensul în totalitatea aspectelor pe care le implică 
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tranzacţia contractată. Această fază este încununată tocmai 
de întocmirea şi semnarea contractului final. 

Capitolul III, „Conţinutul contractului 
internaţional”, este centrat asupra conţinutului contractului 
încheiat de părţi, transpus în clauze. Analiza este abordată 
dual, atât din perspectivă teoretică, încercându-se o 
expunere exhaustivă a clauzelor posibil a fi conţinute de un 
contract comercial internaţional, cât şi din perspectivă 
practică, prin comentarii asupra unui contract de import de 
materii prime încheiat între S.C. Antibiotice S.A. – în 
calitate de cumpărător – şi Siconyi Group – ca furnizor 
extern. 

Capitolul IV, „Derularea contractului 
internaţional”, are în vedere urmărirea etapelor precise de 
executare a tuturor clauzelor contractuale stabilite prin 
negociere între părţi. Perspectiva detaliată este cea a 
importatorului, pe exemplul contractului real de achiziţie 
de materii prime de la extern, la care se face trimitere în 
capitolul 3. 

Prin concluziile încheiate asupra acestei lucrări se 
doreşte reţinerea aspectelor esenţiale ale contractării 
internaţionale, accentul fiind pus în final asupra 
chestiunilor problematice în acest proces. 
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