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          CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE  
                                                  NR. ...................... 
 
 
 
I. PARTILE CONTRACTANTE 

 
…………………………………,cu sediul social in ……………………………………… 
cont bancar……………………..deschis la……………………………. inregistrata la Registrul 
comertului sub nr. ………………., Cod Fiscal………….., 
tel………………fax………………reprezentata prin …………………………………….., in calitate de 
VANZATOR  
  
  
SC BCR LEASING SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii, nr.73, Bl. G3, sector 3, 
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/3213/2001, avand Codul Unic de 
Inregistrare 13795308, cont bancar nr.2511.1-17049.1/ROL  deschis la BCR Sucursala 
Izvor, reprezentata prin Dl. Claudiu Emanuil STANESCU - Presedinte Director General si 
D-na. Ileana Mihaela BURCIOIU - Director Economic, in calitate de CUMPARATOR  
 
si 
 
SC ................................. SA, cu sediul in .................................................,  
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. ..........................., avand Codul Unic de 
Inregistrare ..........................., cont bancar .................... deschis la 
..............................., legal reprezentata prin 
............................................................................................................, in calitate de 
UTILIZATOR 
 
 
II OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.1 VANZATORUL se obliga sa vanda si CUMPARATORUL se obliga sa cumpere 
ambarcatiunea comercializata de VANZATOR, definita prin parametrii tehnici si 
constructivi mentionati in anexa la prezentul contract.  
Art.2 CUMPARATORUL este de acord cu achizitionarea ambarcatiunii, conditia fiind ca 
acestea sa indeplineasca parametrii normali de functionare, orice modificare a 
parametrilor ambarcatiunii pana la intocmirea Procesului verbal de receptie ducand la 
anularea contractului, cu repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului. 
Art.3 Ambarcatiunea ce fac obiectul prezentului contract va face obiectul unui contract 
de leasing incheiat intre CUMPARATOR si UTILIZATOR. 
 
III PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA  
Art.4 Pretul autovehiculelor ce fac obiectul prezentului contract este de ................... 
+TVA. 
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Art.5 Plata se va efectua in lei, la curs BNR din ziua efectuarii platii, in contul 
VANZATORULUI, astfel : integral in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la indeplinirea 
cumulativa a urmatoarelor conditii: receptia echipamentelor pe baza protocolului de 
receptie, incheierea asigurarii CASCO pentru ambarcatiunea ce face obiectul prezentului 
contract, incasarea avansului aferent contractului de leasing de la Utilizator si emiterea 
facturii fiscale de catre Vanzator. Plata catre Vanzator se va efectua numai dupa emiterea 
facturii fiscale si indeplinirea tuturor celorlalte conditii prevazute de prezentul articol. 
Pentru efectuarea platii, Vanzatorul va pune la dispozitia Cumparatorului urmatoarele 
documente : 
- factura fiscala in original ; 
- proces verbal de receptie semnat de Vanzator, Cumparator si Utilizator cu o anexa 
cuprinzand seriile produselor.   
- certificat de calitate ; 
- certificat de garantie ; 
- certificat de producator.  
 
IV TERMENUL DE LIVRARE  
Art.6 Termenul de livrare este de ............ de zile calendaristice de la data semnarii 
contractului. 
 
V RECEPTIA PRODUSULUI  
Art.7 Livrarea ambarcatiunii se va face la sediul UTILIZATORULUI, in prezenta 
CUMPARATORULUI sau al unui reprezentant imputernicit al acestuia, prin semnarea unui 
Proces verbal de receptie semnat intre VANZATOR, CUMPARATOR si UTILIZATOR, cu 
conditia ca ambarcatiunea sa indeplineasca cerintele negociate intre VANZATOR si 
UTILIZATOR, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract. 
 
VI OBLIGATIILE PARTILOR  
VI.I   OBLIGATIILE VANZATORULUI  
Art.8 VANZATORUL se obliga sa predea CUMPARATORULUI ambarcatiunea in buna stare 
de functionare, impreuna cu accesoriile acesteia, in termen de ............... de zile 
calendaristice de la semnarea contractului.  
Art. 9 VANZATORUL se obliga sa livreze obiectul prezentului contract la termenul si in 
configuratia stabilita de comun acord cu CUMPARATORUL si UTILIZATORUL, conform 
anexei prezentului contract.  
Art. 10 VANZATORUL va suporta toate costurile legate de inmatricularea ambarcatiunii.  
Art. 11 VANZATORUL are obligatia de a transmite CUMPARATORULUI certificatul de 
calitate al ambarcatiunii care face obiectul contractului, certificatul de garantie cu 
termene si modalitati de solutionare ale eventualelor reclamatii, cartea de utilizare a 
ambarcatiunii in limba romana, factura finala precum si alte acte necesare sau legal 
impuse ori de cate ori este nevoie. 
Art.12 VANZATORUL se obliga sa acorde service in perioada de garantie si post garantie, 
la cel mai  apropiat service de sediul UTILIZATORULUI – .................................... 
Art. 13 VANZATORUL se obliga sa asigure piese de schimb si consumabile la preturile 
practicate de SC...................., în maxim ..... zile de la data comenzii UTILIZATORULUI, 
pe o perioada de ..... ani de la semnarea protocolului de receptie. 
Art. 14 VANZATORUL se obliga sa asigure depanare de urgenta in traseu cu atelier 
mobil. 



3

Art. 15 VANZATORUL se obliga sa acorde CUMPARATORULUI tot sprijinul necesar si sa 
suporte toate cheltuielile legate de  evaluarea si vanzarea autovehiculelor in cazul in care 
UTILIZATORUL  nu isi indeplineste obligatiile ce decurg din derularea contractului de 
leasing si acesta este reziliat. VANZATORUL  se obliga ca in termen de 3 (trei) luni de la 
data primirii instiintarii din partea CUMPARATORULUI ca UTILIZATORUL  nu si-a indeplinit 
obligatiile contractuale sa gaseasca un cumparator pentru ambarcatiunea ce face obiectul 
contractului. Aceasta obligatie este valabila si in situatia in care, la sfarsitul perioadei de 
leasing UTILIZATORUL nu doreste achizitionarea ambarcatiunii. In situatia in care in 
intervalul de timp mentionat anterior, VANZATORUL nu gaseste un cumparator pentru 
ambarcatiune, se obliga sa le cumpere el insusi de la CUMPARATOR. Vanzarea 
ambarcatiunii catre un tert cumparator sau achizitionarea acesteia de catre VANZATOR se 
va face la un pret care sa fie egal cu  capitalul ramas de incasat, conform graficului de 
esalonare anexat la contractul de leasing. 
 
VI.II OBLIGATILE CUMPARATORULUI  
Art.16 CUMPARATORUL se obliga sa plateasca pretul ambarcatiunii care face obiectul 
prezentului contract, in modalitatea si la termenele prevazute in prezentul contract la art. 
5.  
Art. 17 CUMPARATORUL se obliga sa fie prezent alaturi de UTILIZATOR in momentul in 
care acesta ia in primire ambarcatiunea la termenul stipulat in contract sau conform 
notificarii VANZATORULUI, conditia fiind ca acest termen sa corespunda specificatiilor din 
anexa.  
 
VI.III OBLIGATIILE UTILIZATORULUI 
Art.18 UTILIZATORUL va plati CUMPARATORULUI avansul, comisionul de management, 
taxa de inmatriculare, precum si alte cheltuieli ocazionate de derularea contractelor de 
leasing, in conformitate cu prevederile acestora. 
Art. 19 UTILIZATORUL va incheia pe cheltuiala sa, polita de asigurare CASCO la preţul 
inclusiv TVA al ambarcatiunii  si asigurarea de Raspundere Civila Auto in termen de 
maximum doua zile lucratoare de la primirea instiintarii şi a seriilor de şasie şi motoare 
din partea CUMPARATORULUI, prin intermediul unei societati de asigurare agreata de 
CUMPARATOR. 
Art. 20 UTILIZATORUL se obliga sa preia ambarcatiunea la termenul stipulat in contract 
sau conform notificarii VANZATORULUI, cu conditia ca aceasta sa corespunda 
specificatiilor din anexa. 
 
 
VII REZILIEREA CONTRACTULUI  
Art. 21 Rezilierea contractului va putea fi ceruta de catre :  

a) VANZATOR, daca CUMPARATORUL nu a achitat pretul produsului in cuantumul si 
in conditiile stabilite in Cap.III din contract, la trecerea de 30 zile de la data 
scadentei, din motive independente de Forta Majora. 

a) CUMPARATOR, daca ambarcatiunea nu se preda la termenul stabilit ori nu 
corespunde parametrilor tehnici din anexa.  

a) UTILIZATOR, daca ambarcatiunea nu se preda la termenul stabilit ori nu 
corespunde parametrilor tehnici din anexa.  
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VIII PENALITATI  
Art. 22 Penalitatile in cazul unor debite ale uneia sau alteia dintre parti se convin a fi de 
0,15% pe zi de intarziere si se calculeaza de la data la care partea in culpa a fost 
notificata de existenta debitului.  
 
IX FORTA MAJORA  
Art. 23 Forta majora asa cum este definita de legea romana, exonereaza de raspundere 
partea care o invoca in cazul in care aceasta o notifică in termen de 48 de ore de la 
aparitia ei celeilalte părţi contractante. Partile reintra in drepturile si obligatiile 
contractuale dupa notificarea incheierii situatiei de forta majora de catre partea care a 
invocat-o, in termen de 48 de ore de la incheierea ei. 
 
X LITIGII  
Art. 24 Eventualele litigii dintre partile contractante vor fi solutionate pe cale amiabila, 
iar daca acest lucru nu e posibil, litigiul va fi inaintat spre solutioare instantelor 
competente de la sediul BCR LEASING SA.  
 
 
XICLAUZE FINALE  
Art. 25 Partile nu au dreptul sa modifice unilateral clauzele contractuale, orice modificare 
efectuată fără acordul părţilor fiind lovita de nulitate. 
Art. 26 Orice modificare a contractului se va realiza prin negocieri intre parti, modificarile 
fiind consemnate in acte aditionale la prezentul contract, care vor fi parti integrante ale 
prezentului contract.  
Art. 27 Prezentul contract a fost incheiat astazi .............2004 data intrarii sale in 
vigoare, la Bucuresti.  
Art. 28 Prezentul contract a fost incheiat in trei exemplare, cu egala valoare juridica, 
cate unul pentru fiecare parte.  
 
 
VANZATOR,                              CUMPARATOR, 

               
 
                 UTILIZATOR, 


