
 
S.N RADIOCOMUNICATII S.A. S.C. …............................... 
Nr. _____/______ /______ Nr. ______/_________ 
 
 

 

CONTRACT DE ACHIZITIE AUTOVEHICULE PRIN LEASING FINANCIAR 
 

 

1. PARŢI CONTRACTANTE 
 
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de furnizare autovehicule in 

leasing financiar  
între 
 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ RADIOCOMUNICAŢII S.A., cu sediul în Bucuresti, Sos. Oltenitei 
nr. 103, sector 4, cod 041303, telefon: 031 500 3007, fax: 031 500 3013, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub numărul J40/7677/1998, CIF RO10881986, cont IBAN nr. RO64 RNCB 
0082 0435 6984 0003, deschis la BCR - Sucursala Unirea, capital social subscris şi vărsat la data de 
31.12.2012 de 193.486.918,66 lei, reprezentată prin Gabriel GRECU, Director General, în calitate de 
Locatar -Utilizator 

şi  

 …………….denumirea operatorului economic, adresă ......................................, 

telefon/fax................................, număr de înmatriculare .................................................., cod 

fiscal.........................., cont (trezorerie, bancă) ..................................................., reprezentată prin 

..................................................................(denumirea conducătorului), 

funcţia..........................................., în calitate de  Locator -Finanţator, pe de altă parte. 

 

 

2. Definitii  
Termenii si expresiile folosite in prezentul Contract au intelesul potrivit definitiilor din prezentul 
articol:  
 

Contract de achiziţie publică - contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ cu titlu 

oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul ori mai 

mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse 

sau prestarea de servicii; 

 
1)Asigurator = societarea de asigurare prevazuta in propunerea financiara a Locatorului.  
Conditiile de asigurare CASCO sunt parte integranta la Contract (Anexa nr._ );  
2) Broker / Broker de Asigurare = societate de brokeraj in asigurari, care va intermedia  
incheierea politelor de asigurare pentru Obiectele in leasing;  
3) Caietul de sarcini = parte integranta a documentatiei care a stat la baza procedurii de  
atribuire initiata de catre Autoritatea contractanta / Utilizator;  
4) Propunerea financiara = oferta declarata castigatoare in cadrul procedura de achizitii  
publice organizata de Autoritatea contractanta / Utilizator. Totalitatea documentatiei  
depuse de catre Locator/Finantator si/sau Asigurator/Broker / si sau Furnizor declarata  
castigatoare privind finantarea in sistem de leasing financiar a bunurilor prevazute in  
Caietul de sarcini;  
5) Contractul de vanzare-cumparare = contractul de achizitie de bunuri pe baza caruia  
Locatorul dobandeste proprietatea asupra Obiectelor in leasing in vederea transmiterii  
acestuia in leasing catre Utilizator si pe baza caruia Utilizatorul stabileste impreuna cu  
Furnizorul caracteristicile si accesoriile Obiectelor in leasing si data livrarii acestora (Anexa ...) 
6) Cheltuieli de Repunere in Functiune = orice cheltuieli necesare a fi efectuate de catre  
Locator pentru aducerea Obiectului in leasing la starea normala de functionare, raportat la  
gradul de uzura corespunzator vechimii si numarului de kilometri rulati.  
7) Cursul de schimb = cursul de schimb valutar anuntat de BNR pentru data facturarii.  
8) Data livrarii = data semnarii de catre Utilizator a Proceselor verbale de predare-primire a  
Obiectelor in leasing, care trebuie sa fie conforma cu prevederile Caietului de sarcini;  



9) Dobanda de leasing anuala = este fixa asa cum este mentionata in propunerea financiara  
a Locatorului ;  
10)Furnizor = Persoana juridica vanzator sau distribuitor de bunuri, care vinde Locatorului  
bunuri cu destinatia de Obiecte in leasing in conditiile prevazute in Caietul de sarcini;  
11)Garantia Obiectului in leasing = garantia oferita Utilizatorului de catre Furnizor, in  
conformitate cu prevederile legale aplicabile;  
12)Manual de Utilizare = documentatia inmanata Utilizatorului la Livrare, continand conditiile  
in care trebuie folosit Obiectele in leasing;  
13)Moneda Contractului = moneda in care Locatorul finanteaza in leasing pe Utilizator, asa  
cum este prevazut in documentatia de atribuire;  
14)Obiectul in leasing = bunul sau bunurile inclusiv accesoriile, prevazute in Caietul de  
sarcini;  
15)Plan de service = documentatia inmanata Utilizatorului la Livrarea Obiectelor in leasing, in  
care se vor consemna toate reviziile si reparatiile asupra Obiectelor in leasing;  
16)Rata de leasing = cota –parte din valoarea de intrare a bunului si dobanda de leasing care se 
stabileste pe baza ratei dobanzii din propunerea financiara; suma platita cu titlu periodic de catre 
Utilizator in schimbul folosintei Obiectelor in leasing, inclusiv Dobanda de leasing, asa cum sunt 
mentionate in propunerea financiara (Anexa ...);  
17)Valoarea de intrare a bunurilor = pretul de achizitie a Obiectelor in leasing de catre Locator, asa 
cumeste stabilita in Anexa ...;  
18)Livrare = operatiunea de predare catre Utilizator a Obiectelor in leasing, la data prevazuta  
in Caietul de sarcini. La Livrare se vor intocmi Procese verbale de predare-primire  
(Anexa ...);  
19)Valoare reziduala = valoarea stabilita conform Caietului de sarcini, la care dupa plata  
tuturor ratelor de leasing si celorlalte obligatii de plata datorate si prevazute in Contract,  
se face transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor obiect al contractului catre Utilizator. 
Valoarea reziduala se va supune prevederilor legale aplicabile in materie de TVA;  
20)Achizitor/Utilizator = Autoritatea contractanta careia Locatorul ii transmite pe Perioada de  
leasing dreptul de folosinta asupra Obiectelor in leasing;  
21)Prima de Asigurare CASCO = suma platita cu titlu periodic de catre Utilizator in schimbul  
asigurarii CASCO a Obiectelor in leasing, reprezentand cota parte din Valoarea finantare a  
vehiculelor, asa cum este mentionata in Scadentarele Contractelor de leasing (Anexa  
nr...);  
22)Prima de asigurare RCA = suma platita cu titlu periodic de catre Utilizator in schimbul  
asigurarii de raspundere civila auto (RCA) a fiecarui Obiect in leasing;  
23)Perioada de leasing = perioada de utilizare a Obiectelor in leasing prevazuta in Caietul de  
sarcini si specificata in propunerea financiara, care incepe sa curga de la Data livrarii;  
24)Prepus = reprezinta orice persoana fizica sau juridica careia Utilizatorul, i-a cedat dreptul  
de folosinta materiala asupra Obiectelor in leasing, fie prin incheierea unui contract in  
acest sens, fie doar prin lasarea bunurilor la dispozitia acestuia;  
26. Valoarea totala = valoarea totala a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala conform 
Propunerii financiare 

 

3. Interpretare:  

  
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.   
3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit.  

Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul principal al contractului: 

  
4.1 Achizitia de catre Utilizator a unui numar total de 26 autovehicule noi prin Programul de 

stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2014 - RABLA, prin contractarea unei finantari de tip 

leasing financiar pentru o perioada de 36 luni (cu dobanda fixa si fara avans, servicii de intretinere pe 

intreaga perioada de leasing (pentru o limita de 100.000 Km), precum si servicii de asigurare CASCO 

pentru 3 (trei) ani si servicii de asigurare RCA pentru 1 (un) an.   
Polita de asigurare CASCO pentru autovehicule incheiata prin Asigurator/Brokerul de Asigurare va 

acorda despagubiri cu fransiza zero, pentru avarii produse in stationare sau in mers, conform 

conditiilor de asigurare, pe teritoriul Romaniei.   
4.2 Locatorul se obligă să transmită Utilizatorului dreptul de folosinţă şi posesie, in sistem 



leasing financiar, asupra a 26 obiecte in leasing – autovehicule, având caracteristicile tehnice 

prezentate în anexa …...... la contract.   
4.3 Obiectul prezentului Contract il constituie transmiterea catre utilizator a dreptului de folosinta 

asupra unui numar de 26 autovehicule in leasing,  pe durata contractului de leasing, respectiv 36 de 

luni , urmand ca la finalul perioadei de leasing Utilizatorul sa-si  poată exercita dreptul de optiune 

pentru cumpărarea bunurilor obiect al contractului de leasing.  

Locatarul –Utilizator urmeaza sa-si exprime optiunea cumpararii a autovehiculelor / obiectelor in 

leasing printr-o notificare scrisa transmisa Locatorului cu cel putin 90 de zile inainte de expirarea 

duratei contractului de leasing. La finalul perioadei de leasing, dupa achitarea de catre Utilizator a 

tuturor ratelor de leasing prevazute în contract, precum şi a tuturor celorlalte sume datorate conform 

contractului, Locatorul este obligat ca pentru obiectele in leasing pentru care a fost notificat, sa 

transfere catre Utilizator dreptul de proprietate asupra acestora, prin incheierea unui contract de 

vanzare-cumparare. In caz de refuz al Locatorului, transferul dreptului de proprietate asupra obiectelor 

in leasing va opera de drept, in baza prezentului contract. Cu toate acestea, Utilizatorul pastreaza 

dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti competente pentru ca acestea sa pronunte o hotarare 

care sa tina loc de act de vanzare-cumparare.  

4.4Locatorul si Asiguratorul/Brokerul vor furniza serviciile de leasing, respectiv intermedierea 

politelor de asigurare RCA si CASCO mentionate la art.4.1 in conformitate cu specificatiile caietului 

de sarcini, propunerii tehnice si financiare depuse (anexe la prezentul contract), în perioadele 

convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. Interpunerea unui broker 

de asigurare in relatia Locatar-Locator, nu va afecta vocatia la despagubiri a Locatarului –Utilizator, 

atâta vreme cât Locatorul –Utilizator este cel obligat , cel care suportă şi cel care achită contravaloare 

ratelor de asigurare 

4.5Utilizatorul se obligă să plătească Locatorului, preţul convenit pentru furnizare servicii de leasing 

financiar, respectând valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora, prevăzute în Anexa 

…...., primele de asigurare RCA si CASCO. Utilizatorul  va achita Asiguratorului/Brokerului 

contravaloarea ratelor de asigurare în măsura în care relaţia va fi directă cu acesta, relaţie care va 

conserva inclusiv vocaţia la despăgubiri a Locatarului Utilizator în situaţia apariţiei unei situaţii 

acoperite de asigurare, inclusiv în caz de forţă majoră.  

 

        5. Preţul (valoarea totala ) a contractului si modalitatile de plata:  

 

5.1  Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru furnizarea 

autovehiculelor in leasing financiar si serviciile prestate 

Pretul contractului este ferm in euro, cu exceptia contravalorii asigurarii CASCO. Ajustarea se 

efectueaza in conformitate cu art. 97 alin (2), lit.a)din HG 925/2006. 

Pretul /valoarea contractului se compune din:   

Valoare  exacta a sumelor ratelor lunare de leasing pentru intreaga cantitate de autovehicule pe 36 luni 

..................EURO 

Valoare rezidualã este de 1% din valoarea autovehiculelor, respectiv................... EURO  

Dobânda/redevenţa  pentru intreaga cantitate de autovehicule pe 36 luni  ................ EURO , 

(reprezentand un procent de      %)  

Primele de  asigurare CASCO pentru intreaga cantitate de autovehicule pe 36 luni               

................EURO 

Primele de  asigurare RCA pentru intreaga cantitate de autovehicule pe 12 luni ............EURO  
Valoarea cheltuielilor de intretinere -revizii pentru pentru intreaga cantitate de autovehicule pe 36 

luni  ................ EURO 

Timbru   de   mediu  estimat  ……….. EURO 

Servicii   de   inmatriculare ……….. EURO 

 

5.2 Valoarea exacta a ratelor de leasing si esalonarea lor este specificată în Anexa …...., parte 

integranta a prezentului contract si ramane ferma pe toata durata de derulare a contractului.  
 
5.3 Toate preturile si tarifele exprimate in EURO  se calculeaza la cursul BNR leu/Euro din ziua 

facturarii.  
 
5.4 La solicitarea Utilizatorului şi numai după obţinerea acordului Locatorului, părţile pot conveni 

prelungirea scadenţelor stabilite conform Anexei ...... În acest caz, Utilizatorul va fi exonerat de plata 



penalităţilor de întârziere prevăzute la art. 8.3, pe perioada cuprinsă între scadenţa iniţială şi scadenţa 

nou convenită de părţi. În cazul amânării scadenţelor conform prezentului articol, Locatorul va 

transmite Utilizatorului noua Anexă care va intra în vigoare de la data acceptării de către Locator a 

solicitării Utilizatorului cu privire la rescadenţarea sumelor respective  
 
5.5 Valoarea totala a contractului de leasing este de                EURO, la care se adauga TVA                                         

……………EURO, si reprezinta valoarea totala a ratelor de leasing la care se adauga rata reziduala 

conform propunerii financiare.  
 
5.6 Factura va fi înmânată direct Utilizatorului sau unui reprezentant al acestuia, care o va semna de 

primire sau în situaţia în care acest lucru nu este posibil, va fi transmisă Utilizatorului prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire.  

 

5.7 Plata se va efectua in maxim 30 de zile de la data primirii facturii, prin ordin de plată, în contul 

menţionat de Locator, respectiv de Asigurator/Broker în contract/factura.  

 

5.8 Transferul dreptului de proprietate al obiectului contractului, se va face  la valoarea reziduala si 

este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata 

contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata in procente.  
 

6. Durata contractului; perioada de utilizare in sistem de leasing a bunurilor 

 

6.1 Durata contractului este de 36 de luni. 

 

6.2Contractul intra in vigoare la data semnarii sale de catre Parti. Perioada de leasing aferenta fiecarui 

obiect in leasing va incepe la data livrarii acestuia si va inceta in ziua din ultima luna a perioadei de 

leasing, corespunzatoare datei livrarii. 

   
6.3Contractul inceteaza odata cu indeplinirea de catre Utilizator şi Locator a tuturor obligatiilor 

prevazute in Contract sau in alte moduri stabilite de lege sau prezentul Contract.  
 
6.4Locatorul se obligă să pună la dispoziţia Utilizatorului autovehiculele, in locatiile convenite de 

parti, in maximum 30 de zile de la semnarea contractului de catre parti.  

 

6.5Riscurile si beneficiile dreptului de proprietate sunt transferate Locatarului /Utilizatorului la 

momentul cand contractul de leasing produce efecte. 

 

6.6Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor obiect al contractului de leasing, catre 

Utilizator , se face la momentul expirarii contractului de leasing.  
 
7. Dreptul de proprietate  
7.1 Pana la momentul transmiterii dreptului de proprietate catre Utilizator in conditiile prezentului 

Contract, Locatorul este si ramane proprietarul exclusiv al Obiectului in leasing. Impozitele si taxele 

asupra Obiectului in leasing sunt suportate de catre Utilizator, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.  
 
7.2 Locatorul este singura Parte contractanta care va avea dreptul sa ridice pretentii de orice fel, 

pretentii de despagubire sau actiuni in revendicare, in situatia in care el este cel care achita primele de 

asigurare,  intemeiate pe titlul de proprietate asupra obiectelor in leasing. Interpunerea unui broker de 

asigurare in relatia Locatar-Locator, nu va afecta vocatia la despagubiri a Locatarului –Utilizator, atâta 

vreme cât ul –Utilizator este cel obligat , cel care suportă şi cel care achită contravaloare ratelor de 

asigurare.   
Utilizatorul este obligat sa instiinteze Locatorul pe propria cheltuiala, despre orice tulburari ale 

posesiei ori despre orice actiuni din partea tertilor, care ar putea afecta dreptul de proprietate al 

Locatorului asupra Obiectului in leasing, in termen de 24 de ore de la data cand a luat la cunostinta de 

astfel de tulburari sau actiuni. Utilizatorul va lua, masurile necesare si utile pentru a proteja dreptul de 

proprietate al Locatorului asupra Obiectelor in leasing.   
Utilizatorul nu are dreptul de a transmite, greva sau constitui drepturi in legatura cu Obiectul in 

leasing precum: incheierea de contracte de locatiune, leasing, gaj sau ipoteca mobiliara. Utilizatorul nu 

poate folosi Obiectele in leasing in cadrul unor activitati de scoala de soferi, rent a car, taxi sau altele 



de natura similara fara acordul prealabil scris al Locatorului. In caz contrar, locatorul poate rezilia 

Contractul, la libera sa alegere. Prepusii Utilizatorului vor fi indreptatiti sa foloseasca obiectele in 

leasing cu respectarea prevederilor prezentului Contract. 

 

7.3 De la data intrarii in vigoare a prezentului Contract si pana la incetarea acestuia si dupa caz, 

reposedare Obiectelor in leasing, de catre Locator sau, transferul dreptului de proprietate catre 

Utilizator, Locatorul este exonerat de orice raspundere fata de terti pentru prejudiciile provocate prin 

folosinta Obiectului in leasing, fapta sau omisiunea Utilizatorului sau a prepusilor acestuia sau prin 

orice cauza independenta de culpa Locatorului. Utilizatorul isi asuma totalitatea obligatiilor care 

decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusii sai, inclusiv riscul pierderii, furtului, distrugerii 

sau avarierii bunului utilizat (partial sau total – dauna totala), inclusiv din cauze fortuite sau forta 

majora.  
 
7.4 Locatorul garanteaza pe Utilizator pentru evictiune din partea oricarei persoane fizice ori juridice 

care ar pretinde un drept de proprietate ori alt drept real asupra obiectelor in leasing.  

 
 
8. Livrare si Inmatriculare.   
8.1 Obiectele in leasing sunt bunuri exclusiv alese / solicitate spre finantare in leasing de catre 

Utilizator, conform prevederilor Caietului de sarcini.   
In temeiul raporturilor juridice izvorand din declararea castigatoare a ofertei Locatorului prevazuta in 

propunerea financiara, Obiectele in leasing vor fi procurate şi livrate Utilizatorului de catre Locator, in 

conditiile din Caietul de sarcini.  
 
8.2 Daca Locatorul nu respecta termenele de livrare asumate prin contract , Locatarul  îi va notifica 

Locatorului situaţia şi îi va cere ca în termen de maxim 5 zile de la notificare să îşi îndeplinească 

obligaţiile, notificarea având ca scop punerea în întărziere a Locatorului în temeiul art 1522 şi 1523 

cod civil. 

Dacă după expirarea termenului de remediere, Locatarul Utilizator nu a intrat în posesia bunurilor 

obiect al contractului de leasing, Locatorul  va considera reziliat de drept contractul de leasing de la 

data neexecutării obligaţiei de către Locator (pact comisoriu, art 1553 cod civil)  

 . 

8.3  In cazul in care Utilizatorul intarzie preluarea Obiectelor in leasing, la termenele de livrare 

prevazute in Caietul de sarcini, acesta datoreaza Furnizorului penalitati de intarziere calculate pentru 

fiecare zi de intarziere, in cuantum de 0,1% pe zi din valoarea totala a contractului.  
 
8.4 Inmatricularea Obiectului in leasing va fi facuta de catre Locator pe numele sau, dupa 

inregistrarea fiscala de catre Utilizator, cu mentionarea Locatorului in calitate de proprietar. Este 

interzisa inmatricularea sau efectuarea oricarui demers in vederea inmatricularii Obiectului in leasing 

pe numele Utilizatorului, in calitate de proprietar, inainte de incetarea contractului si exercitarea de 

catre Utilizator a optiunii de a cumpara bunul precum si de plata valorii reziduale si a tuturor celorlalte 

sume datorate din sau in legatura cu prezentul Contract.   
Utilizatorul are obligatia sa inregistreze Obiectul in leasing la autoritatii publice locale compentente, 

in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data receptionarii fisei de inmatriculare. Utilizatorul are 

obligatia sa restituie Locatorului „fisa de inmatriculare a vehiculului” cu mentiunea inregistrarii 

fiscale a fiecarui Obiect in leasing, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data receptionarii 

acesteia, Locatorul fiind exonerat de responsabilitate fata de Utilizator in cazul in care nu primeste de 

la acesta „fisa de inmatriculare” in termen pentru ca nu poate inmatricula Obiectul de leasing in 

termenul legal.  
 
8.5 Locatorul are obligatia de a finaliza formalitatile de inmatriculare a tuturor autovehiculelor in 

maxim 5 zile lucratoare de la primirea documentatiei necesare Locatorului in acest sens.  
 
9. Dobanda /redevenţă 

  
9.1 Utilizatorul va plati o dobanda de leasing anuala, fixa, in cuantumul stabilit in conformitate cu 

propunerea financiara. Dobanda anuala efectiva este cea mentionata in propunerea financiara. Partile 

au convenit asupra unei dobanzi fixe care va ramane neschimbata pe toata durata Contractului  
 



9.2 Locatorul / Asiguratorul/Brokerul nu isi asuma riscurile care pot decurge din schimbarea, 

oricand dupa incheierea prezentului Contract, a prevederilor legale care pot face ca executarea 

obligatiilor acestora sa fie prea oneroasa.  
 
10. Obligatii de plata. Conditii de plata  

 

10.1 Toate obligatiile de plata stabilite potrivit prezentului Contract se calculeaza in EURO. Plata se 

va efectua in LEI la cursul BNR leu/Euro de la data facturarii.  
 
10.2 Ratele de leasing  vor fi calculate lunar, pentru luni intregi si vor fi facturate lunar, in conditiile 

reglementarilor legale in vigoare, in functie de data livrarii, incepand cu luna imediat urmatoare 

livrarii, respectiv in ziua corespunzatoare datei livrarii din fiecare luna aferenta perioadei de leasing.   
Valoarea ratelor de leasing, numarul total al ratelor de leasing, valoarea reziduala precum si alte 

cheltuieli datorate de Utilizator sunt stabilite potrivit propunerii financiare. Data emiterii facturilor 

pentru ratele de leasing si primele de asigurare RCA si CASCO va fi aceeasi in fiecare luna. Locatorul 

si Asiguratorul/Brokerul vor factura lunar ratele de leasing si primele de asigurare RCA si CASCO 

separat pentru fiecare Obiect in leasing.  
 
10.3 Ratele de leasing si primele de asigurare trebuie sa fie platite in conturile specificate de catre 

Locator si/sau Asigurator/Broker pe facturile emise, cel mai tarziu in termen de 30 zile calendaristice 

de la data facturarii.   
Plata se considera facuta la data la care este creditat contul Locatorului/, respectiv 

Asiguratorului/Brokerului, orice plata intr-un alt cont nu va fi considerata valabila.  
 
10.4 Partile convin ca alocarea sumelor platite de catre Utilizator se va face tinand cont de ordinea 
enumerarii:   a) mai intai vor fi acoperite sumele scadente in urmatoarea ordine,:: rata de leasing, primele de asigurare, dobanda penalitatile de intarziere, taxele de somatie, cheltuielile de recuperare , accizele, orice alte taxe si impozite datorate si orice alte cheltuieli si obligatii facturate catre Utilizator,  

b) intre obligatiile aferente aceleiasi categorii, conform enumerarii de la litera a) a prezentului 

articol, alocarea se va face in functie de data scadentei acestora (cea mai veche fiind prima).   
c) dat fiind faptul ca Utilizatorul are mai multe Obiecte in leasing cu Locatorul, platile se vor aloca  

 
d) (i) in functie de natura lor, conform ordinii intre categorii stabilite la litera a) de mai sus si (ii) 

intre Obiectele de leasing asupra obligatiei de plata celei mai vechi din aceeasi categorie, asa 
cum rezulta din utilizarea tuturor Obiectelor in leasing (de exemplu: mai intai cheltuielile de 
recuperare pentru Obiectul in Leasing nr. 1, apoi cheltuielile de recuperare pentru Obiectul in 
Leasing nr. 2, dupa care se trece la urmatoarea categorie, respectiv penalitatile de intarziere 
aferente fiecarui Obiect in leasing etc.);  

 
10.5 Urmatoarele cheltuieli se platesc de catre Utilizator separat in functie de nevoile proprii  

Taxa de utilizare a drumurilor nationale (Rovinieta);   
 Taxe de logistica (exemplu nelimitativ: inlocuirea certificatului de inmatriculare, inlocuirea 

placilor de inmatriculare, modificare CIV etc.);  

 Alte cheltuieli ca urmare a refacturarii  de către Locatar a amenzilor de circulatie sau de alta 

natura, cu conditia ca procesele verbale de constatare a contraventiilor sa fie comunicate 

Utilizatorului in termen de 48 de ore de la primire (in caz contrar obligatia platii amenzilor nu 

incumba Utilizatorului);  
 
10.6 Utilizatorul va plati catre Asigurator/Broker primele aferente asigurarii RCA si CASCO 

incheiate cu Asiguratorul , astfel se conserva vocaţia la despăgubiri a Locatarului Utilizator în situaţia 

apariţiei unei situaţii acoperite de asigurare In caz de neplata a primelor de asigurare de catre 

Utilizator, Locatorul isi rezerva dreptul, la libera sa alegere, de a plati aceste prime in locul 

Utilizatorului, urmand ca, ulterior achitarii lor, Locatorul sa le refactureze Utilizatorului conform 

reglementarilor fiscale in vigoare referitoare la TVA. Utilizatorul va plati aceste facturi in 30 zile de la 

data emiterii facturii. Neachitarea in acest termen a sumelor refacturate da dreptul Locatorului de a 

percepe penalitati de intarziere.  
 
10.7Utilizatorul va suporta orice costuri şi/sau cheltuieli suportate de Locator, in cazul in care pe 

numele Locatorului se emite, in legatura cu Obiectul in leasing si/sau cu fapta Utilizatorului, un 

proces verbal de constatare a contraventiei sau orice alt act, decizie sau document care ar obliga 

Locatorul la plata unei amenzi si/sau a contravalorii oricarei alte prestatii sau taxe cu condiţia ca 



acesta să fie comunicată Utilizatorului în 48 de ore de la apariţie. Contravaloarea acestora va fi 

facturata, de Locator catre Utilizator, in cazul in care aceasta este datorata culpei Utilizatorului 

conform reglementarilor fiscale in vigoare, iar acesta din urma le va achita in 30 zile calendaristice de 

la data emiterii facturii. Neachitarea in acest termen a sumelor refacturate da dreptul Locatorului de a 

percepe penalitati de intarziere. Prezenta clauza nu este aplicabila si Locatorul nu  va putea refactura, 

respectiv nu va putea incasa contravaloarea amenzilor in toate situatiile in care acesta  nu comunica 

Utilizatorului in 48 de ore de la primire,  procesele verbale de constatare a contraventiilor. 
 
10.8 In cazul neindeplinirii obligatiei de plata a oricarei sume datorate in baza Contractului, Locatorul 

si/sau Asiguratorul/Brokerul isi rezerva dreptul, la alegerea sa, de a percepe Utilizatorului penalitati in 

valoare de 0,1% pe zi de intarziere din sumele datorate. 
 
11. Utilizarea. Intretinere si service-ul obiectelor in leasing  
 
11.1 Pe durata Contractului, Ofertantul are obligatia de a asigura servicii de intretinere pentru o 

limita de maximum 100.000 Km. parcursi de autovehicule. Aceste servicii vor contine revizii 

periodice si control conform programului definit de către producătorul autovehiculului şi specificate in 

cartea tehnică a fiecărui autovehicul.  
 
11.2 Locatorul Finanţator va comunicata Locatorului Utilizator, lista unitatilor service autorizate 
R.A.RAR  cu care colaborează în vederea asigurării intretinerii si reparatiilor autovehiculelor, unităţi 
cu o reprezentare nationala (reparatori autorizati ai marcii), cu o acoperire de cel putin 90% din 
judetele tarii.  
 
Pe toata durata Contractului, Utilizatorul se obliga sa foloseasca Obiectele in leasing in conditii 
normale de utilizare, in conformitate cu indicatiile din Manualul de utilizare si Planul de service, cu 
clauzele prezentului Contract si reglementarile legale aplicabile. Utilizatorul se obliga sa mentina 
Obiectele in leasing intr-o stare buna de functionare.  
 
11.3Obiectele in leasing sunt destinate a fi utilizate de Utilizator in scopul desfăşurării obiectului său 

de activitate ,  numai pe drumurile publice deschise circulatiei din Romania, fără limită de km 

parcursi.  
 
11.4Utilizatorul va efectua operatiunile de intretinere si service in mod regulat, conform Planului de 

service, si numai in service-urile autorizate de catre Registrul Auto Roman şi comunicata de către 

Locator aşa cum săa prevăzut la art 11.2. Utilizatorul va solicita service-urilor autorizate ca la 

toate reparatiile/reviziile sa fie folosite piese de schimb si/sau alte materiale omologate de 

Registrul Auto Roman si/sau de catre Producatorul Obiectelor in leasing.  

 

11.5Utilizatorul va permite Locatorului sa examineze Obiectele in leasing.  Acesta va notifica 

Utilizatorului intentia sa de a inspecta Obiectul in leasing cu cel putin 5 zile inainte de data 

anuntata pentru inspectie. Inspectia se va desfasura la locul situarii / utilizarii normale a fiecarui 

Obiect in leasing. Inspectia va fi anuntata cu indicarea unui interval orar, oricand in timpul orelor 

de program ale Utilizatorului. In cazul in care Obiectul in leasing, nu poate fi disponibil la data 

anuntata de Locator, Partile vor conveni o alta data si/sau ora la care se face inspectia.  
 
11.6 Pentru deplasari in afara granitelor tarii cu Obiectul in leasing, Utilizatorul va solicita din timp, 

inainte de parasirea tarii, acordul si o imputernicire scrisa de la Locator. Pentru perioada deplasarii, 

Utilizatorul are obligatia sa aiba in vigoare o extindere a valabilitatii politei de asigurare CASCO 

pentru strainatate, in caz contrar orice eveniment survenit in aceasta perioada nu va fi despagubit de 

Asigurator si orice consecinte, inclusiv de natura pecuniara, ale unui astfel de eveniment vor fi 

suportate de catre Utilizator. Costurile asigurarii suplimentare CASCO (extinderii valabilitatii politei) 

vor fi suportate de catre Utilizator. Locatorul poate conditiona emiterea imputernicirii de (i) furnizarea 

de catre Utilizator a dovezii privind extinderea asigurarii CASCO (ii) lipsa oricaror obligatii restante 

fata de Locator si/sau fata de Asigurator/Broker.  
 
12. Incetare inainte de termen a Contractului   
12.1 Derularea Perioadei de leasing va incepe la data livrarii Obiectului in leasing si după semnarea 

Procesului verbal de predare-primire de catre parti.  
 



12.2 Raporturile juridice de leasing financiar nu pot inceta inainte de implinirea unui termen de 12 

luni de la data livrarii Obiectului in leasing si plata a 12 rate de leasing si prime de asigurare, dacă 

părţile nu convin altfel prin contract .  
12.3 In caz de neexecutare de catre Utilizator a oricarei obligatii prevazuta in Contract, acesta va fi 
notificat de catre Locator. In consecinta, Locatorul va putea: 

a) sa solicite indeplinirea intocmai de catre Utilizator a obligației neexecutate, în termenul 

acordat prin Notificarea de neexecutare ;   
b) sa suspende executarea propriilor obligatii pana la indeplinirea de catre Utilizator a obligatiilor 

sale;   
c) sa execute, unde este cazul, el insusi obligatia respectiva pe cheltuiala Utilizatorului, toate 

cheltuielile si costurile ocazionate de Locator in acest sens urmand a fi suportate de catre 

Utilizator (ex. plata primelor de asigurare);   
d) sa treaca la executarea silita a obligatiei;   
e) sa utilizeze orice alt mijloc prevazut de lege sau de prezentul contract pentru realizarea 

drepturilor sale si/sau pentru indeplinirea prevederilor contractuale;  

f) sa rezilieze contractul;  
 
12.4 Partile contractante daca, potrivit prezentului contract sau legii, trebuie sa execute o anumita 

obligatie intr-un anumit termen, acestea se vor notifica reciproc, în temeiul art 1522-1523 cod civil, cu 

acordarea unui termen pentru îndeplinirea respectivei obligaţii . Oricare dintre parti va fi de drept in 

intarziere prin simpla implinire a termenului acordat prin notificarea de întâziere de mai sus.  
 
12.5 Orice notificare / comunicare transmisa intre parti prin care se pune in vedere indeplinirea unei 

anumite obligatii, nu va putea fi considerata ca fiind o derogare de la prevederile art. 12.4.  
 
12.6 Astfel, aceste comunicari pot fi facute intre parti in scop informativ sau in exercitarea dreptului 

de a solicita executarea intocmai a obligatiei si continuarea derularii contractului. De asemenea, ele 

vor avea si valoare de punere in intarziere doar in cazurile in care legea nu recunoaste ca partea 

notificata este de drept in intarziere, in baza prevederilor din Contract privind neexecutarea unei 

anumite obligatii specifice prevazute in Contract sau de lege.  
 
12.7 Locatorul are dreptul sa considere Contractul reziliat de plin drept, fara preaviz sau punere in 

intarziere, aceasta din urma rezultând din simplul fapt al neexecutarii, si fara interventia instantelor 

judecatoresti  si fara indeplinirea oricaror altor formalitati, dacă:  

 

a) Utilizatorul, din culpă proprie, şi cu rea voinţă  nu executa (i) obligatia de plata a unei parti sau 

a intregii sume aferente oricarei rate de leasing sau prime de asigurare timp de doua luni de la 

data scadentei acestora, şi nu a intervenit o amânare a plaţilor aşa cum este prevăzut la art.5.4,   

si/sau (ii) obligatia de plata la termen a oricaror altor sume  care sunt datorate conform 

prezentului contract;  
 
b) Utilizatorul nu îşi respecta obligațiile prevazute in prezentul Contract;  
 
c) Utilizatorul foloseste Obiectul in leasing fara a respecta intructiunile cuprinse in Manualul de 

Utilizare sau pericliteaza dreptul de proprietate al Locatorului;  
 
d) Utilizatorul foloseste Obiectul in leasing la savarsirea de infractiuni;  
 
e) Utilizatorul cedeaza oricare dintre drepturile si obligatiile conferite de prezentul Contract sau 

cesioneaza prezentul Contract fara acordul prealabil scris al Locatorului;  
 
f) Utilizatorul nu preia Obiectul in leasing, la data semnării procesului-verbal încheiat la data 

livrarii, din motive ce nu tin de culpa Locatorului sau Furnizorului.  
 
12.8. Neîndeplinirea în tocmai şi la timp a obligaţiilor asumate  în prezentul contract de către Locator 

dă dreptul Utilizatorului de a considera contractul reziliat de plin drept fără a fi nevoie de intervenţia 

instanţei de judecată şi fără alte formalităţi,  in conditiile in care in urma notificarii transmise de către 

Locatar, continand un preaviz de 15 zile Locatorul si /sau Asiguratorul/Brokerul au continuat sa nu isi 

indeplineasca obligatiile. În această situaţie Locatarul este îndrept de a percepe daune-interese   pentru 

repararea prejudiciului pe care Locatorul  şi /sau Asiguratorul/Brokerul i le-au provocat prin simplul 

fapt al neexecutării obligaţiilor contractuale. 
 



12.9 Contractul inceteaza de drept, fara punere in intarziere si fara a fi necesara indeplinirea niciunei 

alte formalitati, la data indeplinirii conditiilor legale/contractuale pentru oricare dintre urmatoarele 

situatii: 
 
a) Obiectul in leasing devine o pierdere totala tehnica sau economica, dar nu din culpa 

Locatarului Utilizator; pentru a fi considerat o pierdere economica totala, valoarea reparatiei 

trebuie sa depaseasca valoarea asigurata.  

Locatorul este indreptatit sa incaseze despagubirea primita de la Asigurator in conformitate cu 

prevederile Contractului, daca pierderea s-a inregistrat din culpa exclusiva a Utilizatorului, in caz 

contrar cel despagubit va fi Utilizatorul, in calitate de asigurat. 

 

b) Obiectul in leasing este distrus sau pierdut in alt mod (furt etc.), dar nu din culpa Locatarului 

Utilizator. Locatorul este indreptatit sa incaseze despagubirea primita de la Asigurator in 

conformitate cu prevederile Contractului, daca pierderea s-a inregistrat din culpa exclusiva a 

Utilizatorului, in caz contrar cel despagubit va fi Utilizatorul, in calitate de asigurat.  
 
Data fiind natura prezentului Contract, respectiv aceea de leasing financiar si de contract de creditare, 

in care Locatorul finanteaza achizitia Obiectului in leasing la cererea si conform specificatiilor 

Utilizatorului, Partile declara si sunt de acord ca obligatiile Utilizatorului sunt esentiale si ca toate 

cazurile care pot duce la incetarea Contractului mentionate la art. 12.3 si 12.4 (exceptand prevederile 

referitoare la pieirea bunului) reprezinta incalcari semnificative ale Contractului, numai dacă sunt 

săvărşite cu rea voinţă şi din culpa exclusivă a Utilizatorului . 
 
12.9 In cazul incetarii inainte de termen a Contractului inclusiv din culpa Utilizatorului, cu exceptia 

cazului cand bunul piere, Utilizatorul va returna deindata catre Locator Obiectele in leasing si va 

datora Locatorului sumele prevazute la articolul privind Asigurarile. De asemenea, Utilizatorul va 

plati deindata ratele de leasing si primele de asigurare restante, Cheltuielile de Repunere in Functiune, 

precum si orice alte sume datorate potrivit Contractului, inclusiv cele datorate cu titlu de daune-

interese pana la concurenta intregii Valorii finantate de catre Locator prin prezentul Contract.   
In cazul incetarii inainte de termen a contractului din culpa Locatorului, acesta din urma datoreaza 

despagubiri/daune interese Utilizatorului, pana la concurenta tuturor ratelor de leasing incasate de 

Locator potrivit prezentului Contract. Utilizatorul are un drept de retentie in baza caruia este autorizat 

sa foloseasca autovehiculele care reprezinta obiectul contractului de leasing pana la data achitarii in 

integralitate a despagubirii de catre Locator.  
 
12.10 Utilizatorul poate opta pentru incheierea Contractului de leasing financiar inainte de expirarea 

duratei acestuia, insa nu mai devreme de 12 luni de la predarea-primirea Obiectului in leasing si plata 

a 12 rate de leasing si prime de asigurare, prin cumpararea Obiectului in leasing, cu conditia acordarii 

Locatorului a unui preaviz de 2 luni si plata tuturor obligatiilor din sau in legatura cu Contractul.  
 
12.11 Data fiind indivizibilitatea platii primei de asigurare, in cazul incetarii anticipate a Contractului 

cand incetarea se produce in anul de asigurare in care Utilizatorul a avut o dauna pentru care 

Asiguratorul a platit sau datoreaza despagubiri, Utilizatorul va suporta plata Primelor de asigurare 

ramase de achitat pana la finele anului de asigurare in curs.  
 
13. Transferul dreptului de proprietate  
 
13.1 Partile au stabilit de comun acord faptul ca dreptul de proprietate asupra Obiectelor in leasing 

se transmite de la Locator la Utilizator, dupa expirarea periodei de leasing, plata Valorii reziduale si 

lichidarea tuturor obligatiilor Utilizatorului fata de Locator si fata de Asigurator/Broker şi numai dacă 

Locatarul îşi va exprima  opţiunea expresă de cumpărare .  
 
13.2 Pentru transferul dreptului de proprietate, Utilizatorul va plati Locatorului o suma mentionata 

in propunerea financiara (1% din valoarea autovehiculului), cu titlu de Valoare reziduala, la care se 

adauga TVA. Factura de Valoare reziduala se va emite cel mai tarziu o data cu ultima factura de rata 

de leasing si se va achita in termen de maxim 30 zile calendaristice de la emitere.  
 
13.3 Partile nu vor putea transfera catre terte parti prezentul Contract si/sau drepturile şi/sau 

obligatiile sale aferente prezentului Contract, fara acordul prealabil scris al celorlalte Parti si cu 

respectarea prevederilor legale privind Achizitiile publice. Locatorul va putea potrivit dispozitiilor 



art.17 din Ordonanta 51/1997 sa instraineze bunurile in leasing, altei societati de leasing cu obligatia 

acesteia din urma de a avea aceleasi obligatii contractuale ca si Locatorul, potrivit prezentului 

Contract.  
 
14. Restituirea Obiectelor in leasing  
 
14.1 Utilizatorul isi exprima optiunea cu privire la dobandirea dreptului de proprietate asupra 

Obiectului in leasing in conformitate cu art. 4.3 din Contract. In consecinta, in cazul in care 

Utilizatorul refuza dobandirea dreptului de proprietate asupra Obiectului in leasing atunci cand 

Contractul de leasing a incetat (i) in conditiile art. 12.3-12.5 (exceptand cazul de pieire a 

bunului) precum si (ii) la expirarea perioadei de leasing i, acesta va returna imediat Obiectele in 

leasing in conditii de functionare normala, apte pentru circulatie, cu exceptia uzurii normale, in caz 

contrar va suporta prejudiciul cauzat.  
Pentru restituirea Obiectelor in leasing, Utilizatorul va contacta Locatorul, care ii va indica locul si 

data predarii precum si procedurile de efectuare a receptiei si verificarii tehnice. 

Utilizatorul va restitui Obiectele in leasing pe cheltuiala si pe raspunderea sa.  
La predarea Obiectelor in leasing, Partile vor intocmi un Proces verbal de restituire, in care se vor 

mentiona:  
a) starea Obiectului in leasing;   
b) numarul de km indicati de contorul de kilometri;   
c) documentele predate;   
d) accesoriile predate (cele cu care au fost livrate Obiectele in leasing, conform Caietului de   

sarcini (Anexa nr....) si/sau Procesului-verbal de predare-primire (Anexa nr....).  
Accesoriile si imbunatatirile aduse de Utilizator Obiectelor in leasing vor fi dezafectate de catre 

Utilizator inainte de returnarea Obiectelor in leasing, in caz contrar titlul de proprietate asupra acestor 

bunuri se va transmite Locatorului, fara obligatia de compensare. In consecinta, Locatorul va avea 

dreptul sa comande indepartarea accesoriilor si aducerea Obiectelor in leasing la starea initiala, 

eventualele costuri fiind suportate de catre Utilizator. Locatorul va factura aplicand dispozitiile legale 

privind TVA. 

 

14.2 Partile vor stabili de comun acord modalitatea in care se va efectua o evaluare / verificare 

tehnica pentru a constata daca obiectele in leasing au fost returnate in conditii de functionare normala, 

apte pentru circulatie, cu exceptia uzurii normale precum si eventualele depasiri ale numarului maxim 

de kilometri.  
 
14.3 Avand in vedere natura contractului, respectiv aceea de leasing financiar, Utilizatorul nu este 

indreptatit la inapoierea ratelor de leasing deja achitate, in cazul incetarii Contractului de leasing in 

conditiile art.12.3-12.5 precum si la expirarea duratei acestuia, sau daca Utilizatorul refuza dobandirea 

dreptului de proprietate asupra Obiectului in leasing, la finalul Perioadei de leasing.  
 
 
 
14.4 In cazul neindeplinirii de catre Utilizator a obligatiilor aferente prezentului Contract, Locatorul 

va putea sa aleaga intre a initia procedura de executare prevazuta de Codul de procedura civila sau de 

a initia procedura de executare conform dispozitiilor Cartii a-V-a, Titlul XI, Capitolului IV din Legea 

287/2009 privind Codul Civil (Noul Cod Civil) dispozitii aplicabile in mod corespunzator in ceea ce 

priveste ordinea de prioritate, publicitatea si executarea prezentului Contract de leasing care 

constituie, potrivit legii, titlu executoriu.   
Prezentul articol se va aplica atat in ceea ce priveste executarea obligatiilor Utilizatorului in derularea 

normala a prezentului Contract cat si in ceea ce priveste executarea obligatiilor Utilizatorului care se 

nasc in legatura cu incetarea contractului in conditiile art. 12.3-12.5 precum si la expirarea duratei 

acestuia, daca Utilizatorul refuza dobandirea dreptului de proprietate asupra Obiectului in leasing.   
Astfel, in cazul in care, potrivit prezentului contract si/sau legii (inclusiv in cazul incetarii contractului 

in conditiile art. 12.3-12.5 precum si la expirarea duratei acestuia, daca Utilizatorul refuza dobandirea 

dreptului de proprietate asupra Obiectului in leasing, Utilizatorul este obligat sa restituie Locatorului 

Obiectul in leasing si, daca nu indeplineste aceasta obligatie, Locatorul poate prelua Obiectul in 

leasing si toate documentele aferente acestuia prin mijloace proprii.  

14.5 Partile vor stabili de comun acord modalitatea in care se va efectua o evaluare / verificare 

tehnica pentru a constata daca obiectele in leasing au fost returnate in conditii de functionare normala, 



apte pentru circulatie, cu exceptia uzurii normale precum si eventualele depasiri ale numarului maxim 

de kilometri.  
 
14.6 Avand in vedere natura contractului, respectiv aceea de leasing financiar, Utilizatorul nu este 

indreptatit la inapoierea ratelor de leasing deja achitate, in cazul incetarii Contractului de leasing in 

conditiile art.12.3-12.5 precum si la expirarea duratei acestuia, sau daca Utilizatorul refuza dobandirea 

dreptului de proprietate asupra Obiectului in leasing, la finalul Perioadei de leasing.  
 
 
 
14.7 In cazul neindeplinirii de catre Utilizator a obligatiilor aferente prezentului Contract, Locatorul 

va putea sa aleaga intre a initia procedura de executare prevazuta de Codul de procedura civila sau de 

a initia procedura de executare conform dispozitiilor Cartii a-V-a, Titlul XI, Capitolului IV din Legea 

287/2009 privind Codul Civil (Noul Cod Civil) dispozitii aplicabile in mod corespunzator in ceea ce 

priveste ordinea de prioritate, publicitatea si executarea prezentului Contract de leasing care 

constituie, potrivit legii, titlu executoriu.   
Prezentul articol se va aplica atat in ceea ce priveste executarea obligatiilor Utilizatorului in derularea 

normala a prezentului Contract cat si in ceea ce priveste executarea obligatiilor Utilizatorului care se 

nasc in legatura cu incetarea contractului in conditiile art. 12.3-12.5 precum si la expirarea duratei 

acestuia, daca Utilizatorul refuza dobandirea dreptului de proprietate asupra Obiectului in leasing.   
Astfel, in cazul in care, potrivit prezentului contract si/sau legii (inclusiv in cazul incetarii contractului 

in conditiile art. 12.3-12.5 precum si la expirarea duratei acestuia, daca Utilizatorul refuza dobandirea 

dreptului de proprietate asupra Obiectului in leasing, Utilizatorul este obligat sa restituie Locatorului 

Obiectul in leasing si, daca nu indeplineste aceasta obligatie, Locatorul poate prelua Obiectul in 

leasing si toate documentele aferente acestuia prin mijloace proprii.  
 
 
 
15. Asigurarea Obiectelor in leasing  
 
 
 
15.1 Locatorul va incheia polite de asigurare obligatorii de raspundere civila auto (RCA) pentru 

Obiectele in leasing numai pentru primul an de contract. Utilizatorul are obligatia de a le reinnoi la 

expirare, astfel incat asigurarile obligatorii de raspundere civila auto pentru Obiectele in leasing sa fie 

in vigoare pana la expirarea Perioadei de leasing. Costurile asigurarii obligatorii de raspundere civila 

auto, pentru primul an de contract de leasing, este inscrisa in propunerea financiara si este in sarcina 

Locatorului.   
15.2 Avand in vedere propunerea financiara Utilizatorul intelege si accepta un Broker care sa 

intermedieze incheierea politelor de asigurare CASCO cu Asiguratorul mentionat in oferta, pentru 

Obiectele in leasing, pana la expirarea perioadei de leasing a fiecarui obiect in leasing, cu conditia ca 

oferta lui sa fie cea mai favorabila de pe piata si sa se situeze in limitele propunerii financiare . 

Brokerul va factura costul primelor de asigurare CASCO la aceeasi data cu facturarea ratelor de 

leasing facuta de Locator/Finantator. 

 

Incepand cu anul al doilea, in cazul neplatii la termen a primelor de asigurare CASCO lunare de catre 

Utilizator , politele de asigurare nu vor mai produce efecte, utilizatorul fiind obligat sa suporte de 

indata toate eventualele daune cauzate Obiectelor in leasing, precum si orice alte prejudicii cauzate 

Locatorului, in situatia aparitiei unui eveniment  . 
 

 
15.3 Primele de asigurare RCA si CASCO mentionate in propunerea financiara sunt valabile la data 

semnarii Contractului, cu posibilitatea modificarii asigurarii CASCO doar in conformitate cu art. 97, 

alin. (2), lit. a) din HG nr. 925/2006. Locatorul isi rezerva dreptul de a incheia un alt contract de 

asigurare CASCO cu orice alt asigurator ales de catre acesta, in conditiile unor oferte mai favorabile 

care sa se situeze in limitele propunerii financiare  .  
 
15.4 Locatorul va comunica Utilizatorului modificarile conditiilor de asigurare ale Asiguratorului,  

Primele de asigurare CASCO, daca acestea apar in primul an de asigurare ca efect al interventiei 



situatiilor prevazute mai sus, iar Conditiile de asigurare astfel notificate vor constitui Anexa la acest 

Contract. Modificarile conditiilor de asigurare sau Primelor de asigurare CASCO revizuite, sunt 

opozabile Utilizatorului din momentul notificarii. Prima de asigurare CASCO revizuita (in 

conformitate cu art. 97, alin. (2), lit. a) din HG nr. 925/2006) va fi achitata de catre Utilizator in 

conditiile referitoare la plata, prevazute in prezentul Contract.  
 
15.5 Asigurarea acopera riscul daunelor produse de accidente, furt etc., in conformitate cu 

Conditiile de asigurare CASCO prevazute de legislatia in domeniu.  
 
15.6 In cazul in care Utilizatorul pierde cheile Obiectului in leasing, talonul sau orice alte 

documente, acesta va anunta pe Locator si pe Asigurator despre pierdere, in scris, in termen de 24 de 

ore de la producerea unui astfel de eveniment. Utilizatorul va anunta Locatorul şi Asiguratorul in scris, 

in termen de 24 de ore de la producerea oricarui prejudiciu cu privire la Obiectul in leasing. Toate 

reparatiile, indiferent de tipul si scopul lor, vor fi efectuate intr-un atelier autorizat de catre Registrul 

Auto Roman. Utilizatorul va putea face declaratii in privinta despagubirilor pentru prejudiciile aduse 

Obiectului in leasing daca polita de asigurare CASCO este incheiata si suporata de el direct cu 

asiguratorul/Brokerul. Dreptul de a face declaratii in privinta despagubirilor pentru prejudiciile aduse 

Obiectului in leasing este rezervat Locatorului numai in primul an de asigurare, cand este titularul 

asigurarii.  
 
15.7 Utilizatorul va anunta in scris, in termen de 24 de ore Locatorul si Asiguratorul despre 

distrugerea sau pierderea Obiectului in leasing si va prezenta o copie a raportului de pierdere sau de 

furt (care va fi completat imediat la sectia de politie competenta).  
 
15.8 In cazul furtului sau al daunei totale, produse din culpa exclusiva a Utilizatorului, Locatorul va 

primi de la Asigurator o despagubire reprezentand suma asigurata a Obiectului in leasing, conform 

grilei de uzura a Asiguratorului, valoare din care se vor deduce un procent neacoperit specificat in 

propunerea financiara, primele de asigurare restante pana la sfarsitul anului de leasing in curs si 

valoarea epavei. In cazul in care despagubirea incasata de Locator de la Asigurator nu este suficienta 

atat pentru acoperirea (i) capitalului aferent Ratelor de leasing ramase de achitat pana la sfarsitul 

Perioadei de leasing, a (ii) Valorii reziduale, cat si a oricaror alte debite izvorand din/sau in legatura 

cu prezentul Contract, Locatorul, in calitate de proprietar al epavei, poate dispune valorificarea 

acesteia in scopul recuperarii intregului volum finantat si pentru acoperirea debitelor din sau in 

legatura cu Contractul.  
 
15.9 In cazul daunelor totale, costurile aferente transportului autovehiculului avariat de la locul 

accidentului si cele aferente intocmirii devizului de reparatii de catre service, sunt incluse in 

despagubirea platita de Asigurator si nu vor fi suportate de catre Utilizator.  
 
15.10 Locatorul si Brokerul au dreptul la incasarea tuturor Ratelor de leasing si Primelor de asigurare 

CASCO scadente la data producerii evenimentului asigurat (furt, dauna totala etc.), inclusiv capitalul 

aferent Ratelor de leasing ramase de achitat pana la expirarea Perioadei de leasing, Valoarea reziduala 

si pentru politele de asigurare care au intrat in vigoare inainte de producerea evenimentului asigurat, 

numai daca dauna a fost produsa din culpa exclusiva a Utilizatorului, in caz contrar, Utilizatorul 

beneficiaza de toate avantajele asigurarii .  
 
In masura in care valoarea despagubirii platita de catre Asigurator depaseste sumele datorate de 

Utilizator Locatorului, diferenta va fi platita Utilizatorului. In cazul in care valoarea despagubirii 

platita de Asigurator este inferioara sumelor datorate Locatorului de catre Utilizator,  Iar evenimentul 

s-a produs din culpa exclusiva a Utilizatorului, acesta din urma va suporta diferenta si o va achita in 

cel mult 5 (cinci) zile de la primirea notificarii scrise a Locatorului referitoare la obligatia de plata. 
 
15.12 Utilizatorul este avertizat ca Asiguratorul nu va plati despagubirea datorata in cazul in care, in 

urma unui furt total, la dosarul de dauna deschis de Asigurator, Utilizatorul nu depune originalul 

certificatului de inmatriculare („talonul masinii” in original), precum si toate randurile de chei si 

telecomenzi originale. Orice modificare a sumelor ce se vor achita/datora in cazul furtului sau daunei 

totale a Obiectului in leasing va fi realizata cu respectarea Conditiilor de asigurare prevazute de lege  

valabile si aplicabile la momentul producerii evenimentului asigurat.  
 



15.13 Utilizatorul va suporta costurile pentru acoperirea unor prejudicii aduse Locatorului sau 

oricaror terte persoane care nu sunt acoperite de catre asigurarea de raspundere civila auto sau de 

asigurarea CASCO a Obiectului in leasing, daca acestea s-au produs din culpa sa exclusiva. 

Utilizatorul va despagubi Locatorul pentru prejudiciile cauzate Obiectului in leasing, in masura in care 

acestea nu sunt acoperite de catre Asigurator, daca aceste s-au produs din culpa sa exclusiva. Daca din 

cauza nerespectarii de catre Utilizator a conditiilor de asigurare ale Asiguratorului, Locatorul nu mai 

poate fi despagubit pentru valoarea Obiectului in leasing / sau este despagubit partial de catre 

Asigurator, Utilizatorul si Locatorul vor negocia o eventuala suma, astfel incat acesta din urma sa fie 

despagubit pentru diferente, pana la valoarea asigurata sau pana la valoarea finantata, oricare dintre 

acestea este mai mare. Prezentul articol se aplica inclusiv in cazul avarierii, distrugerii, disparitiei 

si/sau furtului bunului cand Asiguratorul nu acorda, motivat, intreaga suma asigurata.  
 
15.14 In orice situatie de incetare inainte de termen a Contractului de leasing, Utilizatorul va plati 

primele de asigurare ramase de achitat pana la finalul anului de asigurare in curs, daca in anul de 

contract in care are loc incetarea raporturilor contractuale Utilizatorul a beneficiar de daune acoperite 

de polita CASCO.  

 

 
 

Clauze specifice 
 
16. Garantia de buna executie 
 
16.1 Garanţia pentru buna execuţie, sub formă de instrument de garantare emis în conditiile legii de o 

societate bancara sau de o societate de asigurari, în cuantum de ………… EURO, reprezentand 5% 

din valoarea de atribuire a contractului (Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui in 

EURO sau echivalent in LEI la cursul de schimb BNR leu/Euro valabil la data de 1 a lunii in care se 

incheie contractul).  
 
16.2. Instrumentul de garantare va fi pus la dispoziţie de către Locator în termen de maxim 5 zile 

lucrătoare de la data semnării prezentului contract,  sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a acestuia. 

 

16.3.Data inceperii executarii contractului este data punerii la dispozitie de catre Locator, a garantiei 

de buna executie.  
 
16.4.Utilizatorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita   
prejudiciului creat, dacă Locatorul, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie, Utilizatorul are obligaţia de a notifica acest lucru Locatorului, precizând totodată obligaţiile 

care nu au fost respectate.  
Garantia de buna executie se elibereaza în termen de 14 zile de la data întocmirii si semnarii 

procesului-verbal de recepţie a tuturor produselor care fac obiectul contractului.  
 

17. Amendamente 

17.1. Pãrţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe excepţionale a 

împrejurărilor şi întinderii acestora, care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură 

încât îndeplinirea contractului ar fi excesiv de oneroasă şi vădit injustă pentru părţi şi care nu au  fost 

şi nici nu putea fi prevãzute la data încheierii contractului în mod rezonabil. 

 

 

18. Garantie de calitate  
 
18.1 Locatorul garanteaza Utilizatorul ca bunurile care fac obiectul contractului de leasing sunt noi, 

functionale si nu fac obiectul nici unui alt contract si nu sunt gajate in favoarea vreunui tert.  

18.2. Locatorul este exonerat de orice raspundere in ceea ce priveste calitatea, asistenta tehnica, 

garantiile si service-ul privind Obiectele in leasing, precum si orice alte incalcari ale obligatiilor 

privind livrarea, in masura in care acestea nu se datoreaza cazurilor de cupla proprie. In orice caz, 



raspunderea contractuala a Locatorului este limitata la valoarea dobanzii incasate potrivit prezentului 

Contract.  
 
18.3. Utilizatorul are actiune directa impotriva Furnizorului in cazul reclamatiilor privind livrarea, 

calitatea, asistenta tehnica, service-ul necesar in perioada de garantie si postgarantie. 

18.3. Utilizatorul adre dreptul de a exercita actiunile posesorii fata de terti.  
 
19.Legea aplicabila si solutionarea litigiilor  
 
19.1. Legea aplicabila Contractului este legea romana.  

18.1 Fara a aduce atingere drepturilor Partilor prevazute in Contract, Partile vor incerca sa rezolve 

toate disputele/litigiile in legatura cu prezentul Contract, care nu se pot solutiona pe cale amiabila, prin 

mediere. In acest sens, Utilizatorul va depune la registratura Locatorului sau va transmite prin posta cu 

confirmare de primire cererea/reclamatia. In acest caz, Locatorul va raspunde la reclamatia depusa de 

catre Utilizator intr-un termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii acesteia. In cazul in care 

Partile nu ajung la un acord, acestea convin ca neintelegerile sau litigiile sa fie deduse spre judecata 

instantelor judecatoreşti de la sediul Utilizatorului.  
 
19. Forta majora 
 
19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

19.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile care li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

19.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia şi de a proba producerea ei în termen de 5 zile lucrătoare de la 

notificarea evenimentului de forţă majoră şi de a transmite certificatul emis de autoritatea competentă 

în acest sens, în termen de 10 zile lucrătoare de la notificarea cazului de forţă majoră. 

19.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 10 zile de la încetare. 

19.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6(şase) luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte părţi daune-interese.  
 
 
20. Integralitatea Contractului 
 
20.1 In cazul in care una sau mai multe dispozitii ale prezentului Contract sunt nule sau devin 

inaplicabile din orice motive, celelalte dispozitii ale Contractului vor ramane neafectate, urmand ca 

Partile sa depuna toate diligentele pentru a le inlocui potrivit scopurilor economice, legale si 

comerciale urmarite in comun.  
 
20.2 Partile declara ca prezentul Contract, incluzand anexele la acesta, reprezinta intreaga lor 

intelegere cu privire la obiectul sau precum si ca orice alte intelegeri si/sau practici si/sau uzante 

anterioare (stabilite intre Parti sau pe piata leasingului in general), exprese, scrise sau verbale, 

implicite sau tacite raman, in ceea ce priveste prezentul Contract, fara efect de la data semnarii sale.  
 
21. Confidentialitate  
 
21.1 Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, documentelor si a oricaror informatii 

legate de incheierea si executarea prezentului Contract.  
 
21.2 Partile nu vor divulga informatiile confidentiale prevazute mai sus unei terte parti (alta decat 

proprii angajati ale caror responsabilitati impun cunoasterea respectivelor informatii), fara a obtine in 

prealabil consimtamantul scris expres al celeilate Parti in acest scop.  
 
21.3 Partile nu vor putea folosi informatiile confidentiale pentru desfasurarea altor activitati decat 

cele pe care le implica incheierea, executarea prezentul Contract.  



 

21.4 Partile vor putea sa divulge informatiile confidentiale daca acest lucru este prevazut de lege 

sau la cererea legala a unui tribunal sau alta autoritate competenta, cu conditia ca aceasta solicitare sa 

fie adusa la cunostinta celeilalte Parti in prealabil, in cel mai scurt timp posibil. Partile au in vedere si 

situatiile in care sunt aplicabile prevederile legii nr. 544/2001 privind accesul la informatii de interes 

public.  

21.5 Partile au dreptul sa ceara pe parcursul derularii prezentului Contract informatii actualizate 

desprei situatia financiara a celorlalte Parti. 
 
22. Prelucrarea datelor cu caracter personal  
 
22.1 Prin semnarea prezentului Contract, reprezentantii legali ai Utilizatorului isi manifesta expres 

si neechivoc acordul, pe toata durata desfasurarii prezentului Contract, cu privire la urmatoarele: (i) 

consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal furnizate Locatorului in scopul 

incheierii, executarii si incetarii prezentului Contract; (ii) consimtamantul pentru transferul datelor cu 

caracter personal furnizate Locatorului, catre societatile din tara si/sau din strainatate din acelasi grup 

cu Locatorul, in scopul administrarii si derularii prezentului Contract, (iii) au luat la cunostinta faptul 

ca datele cu caracter personal furnizate pot fi transmise catre destinatari precum: politie – Brigazile de 

Politie Rutiera, Centrala Riscurilor Bancare, societati de arhivare–stocare documente fizice, societati 

de asigurare pentru intocmirea politelor de asigurare, societati de prelucrare electronica de date pentru 

trimitere de instiintari de plata in format electronic, cabinete de avocatura si firme de curierat, unor 

terti in scopul atragerii de refinantari şi efectuarii de plati (iv) a luat la cunostinta ca datele cu caracter 

personal vor si stocate de Locator pe o perioada de maxim 5 ani de la data incetarii Contractului, 

conform procedurilor intrene ale societatii de leasing, şi (v) au luat la cunostinta despre prevederile 

Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si 

libera circulatie a acestor date privind dreptul de acces, dreptul de interventie, dreptul de opozitie 

precum si ca acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisa adresata Locatorului, intocmita in 

conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001.   
Locatorul are dreptul de a transmite si/sau stoca datele oriunde in lume, inclusiv in state dinafara 

Spatiului Economic European, in sistemele operate de Locator sau de alte persoane in numele 

Locatorului.  
 
22.2 Locatorul este operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. ___ . Brokerul este 

operator de date cu caracter personal intregistrat sub. nr. ___.  
 
23. Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM)  
 
23.1 Utilizatorul autorizeaza in mod expres Locatorul sa inregistreze Contractul de leasing in orice 

moment la Arhiva Electronica a Garantiilor Reale Mobiliare ("AEGRM"). Utilizatorul solicita 

comunicarea copiei avizului de inscriere, in termen de maximum 48 de ore de la inscrierea acestuia. In 

cel mult 10 (zece) zile, cu incepere de la data stingerii in totalitate a obligatiilor Utilizatorului fata de 

Locator, cel din urma, pe cheltuiala proprie, va solicita si efectua radierea inscrierii Contractului de 

leasing din Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. 
 
24. Declaratii  
 
24.1 Fiecare Parte declara si garanteaza faptul ca:   

a) este o entitate legal constituita si functioneaza legal in Romania.   
b) hotararea cu privire la incheierea prezentului Contract de leasing a fost luata in conformitate cu 

regulile interne/legale, ca prin semnare nu incalca nici o prevedere legala sau contractuala si 

ca persoana fizica semnatara e imputernicita in mod legal sa il reprezinte pe Utilizator la 

semnarea prezentului Contract.   
c) a furnizat celorlalte Parti toate informatiile necesare pentru incheierea prezentului Contract si 

ca acestea sunt actuale corecte si complete. In ceea ce priveste pe Utilizator, acesta se obliga 

sa transmita cel putin semestrial sau oricand la cererea Locatorului actualizari ale informatiilor 

financiare, statutare/societare si operationale.   
d) ca toate clauzele prezentului Contract au facut obiectul negocierii directe, fiind intelese ca 

atare si acceptate, semnarea prezentului Contract fiind rezultatul acestei negocieri. In 

consecinta, Partile accepta expres, in totalitate, fara rezerve toate clauzele Contractului;   



e) dat fiind faptul ca Locatorul este „persoana declaranta” la Centrala Riscurilor Bancare, potrivit 

dispozitiilor Regulamentului nr.8 din 12/05/2009 si Regulamentului nr.4/2004 al BNR privind 

organizarea si functionarea Centralei Riscurilor Bancare, in situatia in care Utilizatorul intarzie 

cu achitarea ratelor si/sau a celorlalte obligatii de plata prevazute in Contract mai mult de 1 

zile de la scadenta, Utilizatorul intelege ca Locatorul va raporta intarzierea la Centrala 

Riscurilor Bancare si la Biroul de Credit.  

f) va informa, in scris, celelalte Parti despre urmatoarele situatii, in maximum 10 zile lucratoare 

de la producerea lor, si anume:  

· modificarea denumirii, sediului si a datelor sale de identificare si de contact;   
· modificarea entitatilor care detin controlul, fuziuni, divizari sau reorganizari ale acestuia. In 

cazul in care Partea nu informeaza despre aparitia situatiilor sus-mentionate, atunci celelalte Parti sunt 

exonerate de orice responsabilitate privind eventualele consecinte.  
 
25. Prevederi finale 
 
25.1 Orice modificare sau completare la prezentul Contract se va face de catre Parti, de comun 

acord, in scris prin Act Aditional, in limitele permise de prevederile legale referitoare la Achizitii 

publice.  
 
25.2 Prezentul Contract a fost incheiat astazi __________, la Bucuresti, in limba romana, in 5 

(cinci) exemplare originale a cate .... pagini fiecare si are un numar de .... Anexe care sunt parte 

integranta, dupa cum urmeaza:  

a. Caietul de sarcini;   
b. Propunerea tehnica si propunerea financiara;  

c. Garantia de buna executie   
d. Acord de asociere nr. 484 din 26.11.2013 intre RCI  Leasing Romania IFN SA, RCI  Broker de  

Asigurare  SRL  şi  SC Meridian Vest  SRL  
e. Plan de rambursare   
f.Proces verbal de predare-primire (la livrarea autovehiculelor)  

g. Conditii de asigurare CASCO  
 
ACHIZITOR FURNIZOR  
SN RADIOCOMUNICATII SA ................

 


