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CONVENTIE CADRU 
DE VANZARE-CUMPARARE A  

AMBARCATIUNILOR DE AGREMENT 
 
 
 
 
SC BCR LEASING SA, persoana juridica romana, avand sediul social in Bucuresti, B-dul 
Unirii nr.73, BL G3,  sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 
J40/3213/2001, Cod Fiscal R13795308, Tel 322.19.63, Fax  322.34.63, cod IBAN 
RO27RNCB5111000170490001 deschis la BCR Izvor, reprezentata de catre Dl. Claudiu-
Emanuil STANESCU in calitate de Director General si de D-na  Ileana Mihaela BURCIOIU, 
in calitate de Director Economic, denumita in continuare FINANTATOR. 
Si  
SC ……………………., persoana juridica romana, avand sediul social in ………….., 
………………………………….., inmatriculata la Registrul Comertului sub nr…………, Cod Fiscal 
………………, Tel ……………………,   Fax ………………. , cont bancar ……………… deschis la 
…………………. reprezentata de ………………...in calitate de ……………………,  denumita in 
continuare FURNIZOR. 
 
 
1. Obiectul conventiei 
 
Obiectul conventiei il reprezinta achizitionarea de catre SC BCR LEASING SA in vederea 
inchirierii in sistem leasing de ambarcatiuni de agrement ce urmeaza a fi livrate de 
catre FURNIZOR. 
 
2. Obligatiile partilor 
 
Livrarea ambarcatiunilor specificate mai sus se va face pe baza cererii de finantare a 
utilizatorului si a facturii proforma. 
Factura proforma va cuprinde descrierea bunului astfel cum aceasta se regaseste in 
oferta FURNIZORULUI cat si data livrarii.  
 
Art.3.1 Obligatiile FURNIZORULUI  
 
a) Sa asigure livrarea bunului, fabricat in conformitate cu specificatia tehnica din factura 

proforma si cererea de finantare formulata de utilizator. 
b) Sa respecte termenul de livrare din factura proforma, cu exceptia urmatoarelor 

situatii: 
 

• Greve ale uzinelor producatoare sau transportatorului; 
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• Perturbari ale traficului in perioada transportului. In aceasta situatie termenul de 
livrare se va prelungi cu o perioada stabilita pe cale amiabila intre FINANTATOR si 
FURNIZOR.  

• Furtul bunului in timpul transportului; timpul de livrare se va prelungi cu o 
perioada minima necesara pentru livrarea unui alt utilaj, de acelasi model si cu 
aceeasi configuratie; 

• Calamitati naturale sau situatii meteorologice care in mod notoriu impiedica sau 
diminueaza posibilitatile de transport pe drumurile publice; 

• Stare de razboi; 
• Orice alte situatii de forta majora;  
 
In cazul tuturor situatiilor mentionate anterior, termenul de livrare se va prelungi 
corespunzator. FURNIZORUL are obligatia sa informeze FINANTATORUL in termen de 
maximum 5 (cinci) zile de la data la care a luat la cunostinta de producerea unor 
evenimente de natura celor mentionate anterior. Aceasta informare se considera legal 
facuta cu scrisoare recomandata sau fax la adresa indicata de FINANTATOR . 
Sa asigure inmatricularea si eventuala omolgare a ambarcatiunilor la autoritatile 
competente potrivit legislatiei romane in vigoare. FURNIZORUL va factura 
FINANTATORULUI contravaloarea prestatiilor de inmatriculare/ omologare, conform 
prevederilor contractelor de vanzare-cumparare ce se vor incheia intre FINANTATOR, 
FURNIZOR si UTILIZATOR.  

c) Sa anunte in scris FINANTATORUL, cu trei zile inainte de data sosirii la locul livrarii 
bunului. 

d)  Sa predea catre FINANTATOR bunul, in baza unui Protocol de receptie. 
e) Sa acorde FINANTATORULUI tot sprijinul necesar si sa suporte toate cheltuielile legate 

de  evaluarea si vanzarea bunului in cazul in care UTILIZATORUL  nu isi indeplineste 
obligatiile ce decurg din derularea contractului de leasing si acesta este reziliat. 
FURNIZORUL  se obliga ca in termen de 3 (trei) luni de la data primirii instiintarii din 
partea FINANTATORULUI ca UTILIZATORUL  nu si-a indeplinit obligatiile contractuale 
sa gaseasca un cumparator pentru ambarcatiunea ce face obiectul conventiei. Aceasta 
obligatie este valabila si in situatia in care, la sfarsitul perioadei de leasing 
UTILIZATORUL nu doreste achizitionarea bunului. In situatia in care in intervalul de 
timp mentionat anterior, FURNIZORUL nu gaseste un cumparator pentru bunul in 
cauza, se obliga sa il cumpere el insusi de la FINANTATOR. Vanzarea bunului catre un 
tert cumparator sau achizitionarea lui de catre FURNIZOR se va face la un pret care sa 
fie egal cu  valoarea capitalului ramas de incasat, conform graficului de esalonare 
anexat la contractul de leasing. 

 
Art. 3.2 Obligatiile FINANTATORULUI :  
 
a) Sa plateasca FURNIZORULUI valoarea totala a bunului, in termen de cinci zile 

lucratoare de de la indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: receptia 
ambarcatiunii pe baza protocolului de receptie, incheierea asigurarii CASCO a 
amabarcatiunii, 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 ; 
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- 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.  

b). Sa fie prezent la momentul predarii bunului catre Utilizator, in baza unui Protocol de 
receptie semnat de FURNIZOR, FINANTATOR si UTILIZATOR. 

 
 Art. 4 Sanctiuni si Penalitati  
 
a) Intarzierea din partea FINANTATORULUI a platii prevazute la art.3.2 a) cu mai mult 

de 10 zile se penalizeaza cu 0,15% din suma neplatita pe zi de intarziere.  
b) Depasirea termenului de livrare din partea FURNIZORULUI, cu exceptia situatiilor 

prevazute la Art.3.1 lit. b) fata de termenul stabilit si confirmata de catre FURNIZOR, 
se penalizeaza cu 0,15%.din valoarea bunului la data la care trebuia sa aiba loc 
predarea,  pe fiecare zi de intarziere.  

c)  Refuzul justificat al UTILIZATORULUI de a prelua bunul obliga pe FURNIZOR sa puna 
la dispozitia FINANTATORULUI un nou bun cu aceiasi parametri , la un nou termen de 
livrare. Prin refuz justificat partile inteleg refuzul datorat neconcordantei dintre 
specificatiile din factura proforma si caracteristicile bunului. 

 
Art. 5 Dispozitii finale.  
 
1. Prin semnarea acestei conventii intra in vigoare totalitatea obligatiilor reciproce 

stipulate in aceasta, care revin partilor, fara a mai fi necesara indeplinirea altor 
proceduri.  

2. Orice modificare intervenita cu privire la sediu va fi anuntata imediat.  
3. Litigiile se vor solutiona de catre instantele competente de la sediul BCR LEASING.  
4. Orice notificari se vor face la sediul declarat in contract de fiecare parte. 
5. Toate prevederile prezentei conventii sunt guvernate de legea romana.  
6. Contractul se incheie pe perioada nedeterminata. 
7. Incetarea contractului este posibila prin acordul partilor. Partea care va solicita 

incetarea va notifica aceasta celeilate parti cu 30 de zile anterior datei pentru care 
solicita rezilierea. Notificarea se va face prin fax confirmat si va cuprinde data certa a 
incetarii contractului.  Incetarea contractului in aceste conditii nu va avea efecte 
asupra comenzilor anterioare care vor fi onorate in conformitate cu prevederile 
prezentei conventii. 

 
Prezenta conventie a fost incheiata la Bucuresti, astazi ………….in doua exemplare cu 
egala valoare juridica, cate unul pentru fiecare parte.  
 
 
                   S.C. BCR LEASING S.A.                              SC………………… 
 
 
 
 


