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CONTRACT INTERMEDIERE IMOBILIARA CU EXCLUSIVITATE

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:

Agenţia imobiliară S.C. GLOBAL REFERENCE S.R.L. înregistrata la Registrul Comertului cu

J40/4430/30.03.2017, C.U.I. 37309820,cu sediul în București,Strada Crișul Repede,nr.24,camera 2,reprezentată legal de  

VLAD NICULCEA ,denumită în continuare PRESTATOR

ȘI 

Persoana Juridică / Fizică (denumit in formularul digital – "fisa imobil – contract exclusivitate")în calitate de BENEFICIAR. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art.1 Intermedierea închirierii/vânzării imobilului denumit in formularul digital – fisa imobil – contract exclusivitate
Art.2 Beneficiarul declară pe propria răspundere că este proprietarul, sau reprezentantul proprietarului (după caz) imobilului de 
descris denumit in formularul digital – fisa imobil – contract exclusivitate
Art.3 Preţul de închiriere / vânzare propus este denumit in formularul digital – "fisa imobil – contract exclusivitate" 

III. DURATA CONTRACTULUI

Data si durata prezentul contract se regăsește în formularul digital – "fisa imobil – contract exclusivitate" 

IV. CONDIŢII GENERALE

Art.4 Beneficiarul contractului se angajează ferm să închirieze/vândă imobilul descris în formularul digital – fisa imobil –
contract exclusivitate, CU EXCLUSIVITATE acordată prestatorului. Beneficiarul nu poate închiria/vinde proprietatea 
menționată în formularul digital – "fisa imobil – contract exclusivitate " în perioada de  exclusivitate nici singur și nici prin alt 
intermediar, decât prin S.C. GLOBAL REFERENCE S.R.L. 
Art.5 Beneficiarul nu poate închiria/vinde proprietatea mentionata în  formularul digital – "fisa imobil – contract exclusivitate" 
potențialilor chiriași/cumpărători prezentați de  agenție pe durata perioadei de exclusivitate, decât prin S.C. GLOBAL 
REFERENCE S.R.L., chiar și după expirarea perioadei de exclusivitate.  
Art.6 Cele două părţi semnatare ale prezentului act consimt că prin încheierea formalităţilor de închiriere/vânzare, în formă de 
contract închiriere/ promisiune de vânzare-cumpărare, obiectul contractului de intermediere este îndeplinit, iar prestatorul este 
în drept să solicite plata serviciilor de intermediere prestate (onorariu) ;  
Art.7 În cazul în care prezentul contract se încheie prin reprezentant, reprezentantul preia toate obligaţiile proprietarului.  
Art.8 Pentru nerespectarea totală sau parţială a clauzelor prezentului contract partea vinovată se obligă să plătească daune-
interese conform clauzelor stabilite în prezentul contract și normelor în vigoare.  

V. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

Art.9 Să ofere beneficiarului consultanţă privind evoluţia pieţei imobiliare, să faca publicitate în vederea  închirierii/vânzării 
imobilului și să anunțe cu promtitudine beneficiarul ori de cate ori apare o cerere conformă cu oferta acestuia. 
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VI. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Art.10 Să permită vizitarea proprietăţii de către eventualii clienţi, însoţiţi sau neinsotiti de către reprezentantul prestatorului, 
ori de câte ori i se solicită, pe baza unei programări prealabile;  
Art.11 Să plătească prestatorului, la data semnării contractului de închiriere/ promisiunii de vânzare-cumpărare al/a 
proprietăţii în cauză, onorariul de intermediere stabilit între părți, plătibil în lei la cursul BNR al zilei de efectuare a plăţii; 
Art.12 Dacă beneficiarul nu achită onorariul la termenul stabilit, va achita prestatorului, pe langă onorariul datorat şi plata 
unei penalizări de 1% din valoarea onorariului pe fiecare zi de întârziere până la data plăţii efective, baza de calcul fiind preţul 
de închiriere prevăzut în prezentul contract, valoare care în situaţia dată este negociabilă. Cuantumul penalităţilor va fi limitat 
la valoarea onorariului; 

Art.13 În situaţia în care, beneficiarul încercând să se sustragă de la plata onorariului, închiriază/vinde proprietatea, în 
perioada de exclusivitate, singur sau prin alt intermediar, fără să anunțe prestatorul S.C. GLOBAL REFERENCE S.R.L., 
beneficiarul trebuie să-i achite prestatorului S.C. GLOBAL REFERENCE S.R.L. onorariul stabilit prin contract (conform 
formularului digital – "fisa imobil – contract exclusivitate"),baza de calcul fiind prețul de închiriere/vânzare prevăzut în 
formularul digital – "fisa imobil – contract exclusivitate", valoare care în situație data este negociabila;  
Art.14 În situația în care, beneficiarul încercând  să se sustragă de la plata onorariului,  închiriază/vinde proprietatea în cauza, 
după perioda de exclusivitate, unui chiraș/cumpărător pe care prestatorul S.C. GLOBAL REFERENCE S.R.L.l-a prezentat în 
acest sens în timpul perioadei de exclusivitate(chiriaș/cumpărător însemnând atât clientul prezentat direct cât şi soţul/soţia, 
rudele şi afinii de gradul I-II-III ai acestora precum şi alte persoane interpuse), trebuie să achite prestatorului onorariului 
angajat prin formularul digital – "fisa imobil – contract exclusivitate", baza de calcul   fiind prețul de închiriere/vânzare 
prevăzut în formularul digital – "fisa imobil – contract exclusivitate", valoare care în  situția data este negociabila;  

VII. ALTE CLAUZE

Art.15 În toate cazurile de  neplată a onorariului, debitorul va fi considerat în întârziere de la data încheierii contractului de 
închiriere (proprietar-chiriaș) / promisiunii de vânzare-                             cumpărare (proprietar-cumpărător), nefiind nevoie notificarea prin 
Executorul Judecătoresc;  
Art.16 Prezentul contract poate fi modificat sau reziliat numai cu acordul ambelor părți semnatare.  
Art.17 Litigiile de orice fel se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar se va apela la o instanţa de judecată.  
Art.18 Prezentul contract s-a semnat și încheiat digital prin formularul – "fisa imobil – contract exclusivitate". 
Art.19 BENEFICIARUL declară că a înțeles conținutul prezentului contract semnat si livrat în formă digitală, i-a înțeles 
conținutul și este de acord conform formularului digital – "fisa imobil – contract exclusivitate" cu clauzele acestuia. 
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