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INFORMATII GENERALE 

1. Date de identificare ale organizatorului procedurii de licitatie 
S.C. NBG LEASING IFN S.A. 
CIF: RO 15301087 
Nr. Registrul Comertului: J40/14247/2007 
Adresa: Str. George Constantinescu, nr.3, UpGround Business Center, Intrarea A, etaj 3, Sector 2, 
Bucuresti. 

2. Obiectul procedurii de licitatie publica 
Obiectul procedurii il constituie valorificarea prin vanzare a unor bunuri aflate in prezent in 
proprietatea NBG LEASING IFN S.A., bunuri ce vor fi descrise ulterior in Anexa 1, parte integranta 
a prezentului caiet de sarcini. 
Persoanele interesate pot viziona bunurile mobile inainte de data licitatiei la adresele: 

Agnes SRL – Parc Berceni, B-dul Metalurgiei 132, incinta Piata de Gros Bucuresti (PGB).  

Croc Tehnic SRL – Parc Glina - Intrarea Abatorului nr.9 – Glina, Jud. Ilfov 

Programul de vizionare este de Luni pana Vineri de intre orele 10.00 – 16.00 

3. Descrierea bunurilor - dreptul de proprietate; situatia juridica 
Bunurile supuse vanzarii sunt second hand si se afla in diverse stadii de utilizare si 
exploatare.  
Bunurile din cadrul prezentei licitatii sunt bunuri recuperate din contracte de leasing neonorate. 

NBG Leasing IFN SA nu ofera nicio garantie asupra bunului, ce este verificat si acceptat in 
prealabil de catre cumparatorul adjudecatar, acesta declarandu-se de acord cu starea tehnica si 
optica a bunului. 
Cumparatorul adjudecatar declara in mod expres ca a convenit să cumpere bunul indicat în starea 
în care se află, cunoscând, testand si acceptand starea tehnica, fără a avea de făcut obiecţiuni 
privitoare la vicii ascunse ori aparente/avarii/defectiuni ori lipsuri, exonerand pe NBG Leasing IFN 
SA pentru orice pretentie prezenta ori viitoare. 

4. Pretul de pornire al licitatiei si pretul final de vanzare 
Preturile minime de vanzare pentru fiecare bun in parte sunt prezentate in Anexa 1 din prezentul 
caiet de sarcini, urmand ca pretul final de vanzare sa fie stabilit in urma sedintei de licitatie publica 
cu plic inchis. 

Pentru a fi luate in considerare, ofertele trebuie sa fie mai mari sau cel putin egale cu pretul de 
pornire din licitatie.   

Toate preturile reprezentand valoarea de pornire a licitatiei sunt exprimate in EURO. 

 

5. Conditii de participare si calificare la procedura de licitatie; Desfasurarea licitatiei 

Pentru a fi acceptate si validate, ofertele de pret se vor completa in formatul prezentat in Anexa 1 
si vor fi sub forma SUMA EUR + TVA (exemplu oferta pret: 20.000 EUR+TVA)  

La data si ora licitatiei, cei care doresc sa participe isi vor depune ofertele, dupa ce, in prealabil, au 
examinat bunurile si au decis ca acestea corespund cerintelor lor. Ofertele vor fi depuse in plicuri 
inchise sigilate, personal sau de catre o persoana imputernicita. 
 
Garantarea participarii la licitatie presupune ca inainte de transmiterea ofertelor sa se achite de 
catre participanti suma de 10.000 lei, ce reprezinta garantia de participare la sedinta de licitatie. 
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Plata garantiei de participare se va face in contul, RO54 BRMA 0500 0757 0400 0000 - NBG 
LEASING IFN SA deschis la Banca Romaneasca. La data si ora licitatiei, suma reprezentand 
garantia de participare trebuie sa fie incasata in contul de mai sus. 
Echivalentul in lei al pretului de vanzare final va fi platit de catre cumparatorul adjudecatar la cursul 
BNR+1% din ziua efectuarii platii. 
Plicurile sigilate vor avea o singura oferta pentru fiecare bun in parte, fara termeni vagi sau 
indescriptibili, care ar putea crea neintelegeri. In cadrul ofertei (Anexa 1) se vor trece sumele 
ofertate aferente bunurilor pentru care participantul doreste sa liciteze si 0 (zero) in dreptul 
bunurilor pentru  care participantul nu doreste sa liciteze.    
 
NU se accepta alte oferte de pret decat cele completate pe formatul din Anexa 1.  
Oferta (Anexa 1) trebuie semnata si stampilata de catre ofertant.  
 
Oferta va fi introdusa intr-un plic opac, care trebuie sa includa de asemenea si anexele din 
prezentul caiet de sarcini, precum si copie dupa CUI sau CI. 

  
In ziua licitatiei si la ora mentionata (29.08.2019 ora 12.00), licitatorii trebuie sa fie prezenti la 
sediul NBG Leasing IFN SA pentru sesiunea de licitatie. 
Oferta poate fi facuta si din partea unei alte entitati, iar in acest caz se va mentiona numele 
persoanei/companiei care liciteaza in locul alteia si se va prezenta imputernicirea pentru persoana 
care liciteaza. 
Comisia de licitatie va deschide toate ofertele sigilate in prezenta celor ce au licitat si va anunta 
cine a facut cea mai mare oferta pentru fiecare bun in parte.  
In cazul in care pentru unul din bunuri exista o egalitate intre ofertele cele mai mari, licitatia va 
continua strict intre persoanele respective cu oferte prezentate deschis prin strigare din partea 
fiecareia dintre persoane, pana cand se va ajunge la oferta cea mai mare, aceasta urmand a fi 
consemnata in procesul verbal.  
 
Garantia de participare in valoare de 10.000 lei va fi perceputa, respectiv returnata, in urmatoarele 
situatii:  
A. In cazul in care participantul la licitatie adjudeca unul sau mai multe bunuri in urma sesiunii de 
licitare, garantia de participare va fi dedusa din pretul total al bunurilor adjudecate; In cazul in care 
un participant adjudeca mai multe bunuri acesta va semna un singur contract de vanzare 
cumparare pentru toate bunurile adjudecate.  
B. In cazul in care, participantul la licitatie nu va adjudeca niciun bun in urma sesiunii de licitare, 
garantia de participare de 10.000 lei se returneaza in termen de 5 zile lucratoare prin transfer 
bancar in urma unei cereri scrise.  
C. In cazul in care participantul la licitatie adjudeca unul sau mai multe bunuri in urma sesiunii de 
licitare insa nu finalizeaza tranzactia din culpa participantului, in sensul neincheierii contractului de 
vanzare-cumparare si neindeplinirii termenilor si conditiilor mentionate in acesta, garantia de 
participare in valoare de 10.000 lei va fi retinuta de catre NBG Leasing IFN SA cu titlu de 
penalitate/daune interese. 
Plata bunurilor adjudecate de catre persoanele juridice/fizice se va face conform contractului de 
vanzare-cumparare asa cum este detaliat ulterior in prezentul caiet de sarcini.  
 
Participarea la procedura de licitatie publica este permisa persoanelor fizice sau juridice romane 
sau straine legal constituite care au achitat garantia de participare. 
Sunt considerati ofertanti calificati, ofertantii care indeplinesc urmatoarele conditii: 

- nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt administrate de un 
judecator-sindic, activitatile comerciale nu sunt suspendate si nu sunt intr -o situatie 
similara cu cele anterioare; 

- ofertantul, persoana juridica, nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea 
sa in una dintre situatiile prevazute la aliniatul precedent; 

- au achitat in prealabil garantia de participare. 
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Licitatia publica se organizeaza la locul si la ora stabilite de catre organizator si se desfasoara intr-
o singura sedinta, la care poate participa un numar nelimitat de participanti (clienti, ofertanti) care 
au intrat in posesia prezentului Caiet de sarcini. 
 
Participantii au obligatia ca, la termenul limita mentionat in anuntul publicitar de vanzare, sa 
depuna documentele de participare la procedura de licitatie publica cu plic inchis. 
 
Nu se accepta participarea la licitatie a ofertantilor care nu au depus documentatia completa 
pentru participarea la procedura, au furnizat informatii false in documentele prezentate, au 
depus documentele de participare dupa data limita comunicata in prezentul caiet de sarcini 
sau nu au depus garantia de participare. 

Procedura de licitatie se declara inchisa, dupa anuntarea verbala a celor mai mari oferte de catre 
presedintele Comisiei de Licitatie si dupa intocmirea procesului verbal al licitatiei. 
Participantii la licitatie pot formula contestatii motivate, in cazul in care considera ca nu s-au 
respectat dispozitiile legale referitoare la organizarea si desfasurarea licitatiei. Contestatiile se 
depun la sediul NBG LEASING IFN S.A., in termen de 24 ore de la incheierea sedintei de licitatie. 
Contestatiile depuse vor fi analizate de catre Comisia de Licitatie si vor fi solutionate in maximum 3 
(trei) zile lucratoare de la data depunerii, urmand ca rezultatul sa fie comunicat in scris la adresa 
mentionata de participant. 
In cazul in care se va admite o contestatie de catre Comisia de Licitatie, contractul de vanzare - 
cumparare nu se va mai semna, urmand ca licitatia sa fie reluata la o alta data. 
Nerespectarea regulilor si a prevederilor Caietului de sarcini se sanctioneaza cu excluderea de la 
procedura licitatiei publice a celor care le-au incalcat, fara ca aceasta sa creeze organizatorului 
vreo obligatie fata de participantii respectivi. 
NBG Leasing IFN SA nu este obligat sa vanda bunurile celor care participa la licitatie. NBG 
Leasing IFN SA are dreptul sa refuze sa vanda bunurile, chiar sa reorganizeze licitatia, in aceasta 
forma sau alta forma si indiferent de nivelul pretului oferit. 
 

6. Acte necesare pentru participarea la procedura de licitatie  
Documentele pentru participarea la licitatie: 

A –  Cod Unic de Inregistrare (CUI) / Cod de Inregistrare Fiscala (CIF) – copie; 
B – BI/CI/Pasaport pentru persoane fizice participante sau imputerniciti persoane juridice - 

copie; 
C –  Anexa 2 – Declaratie de participare; 
D –  Anexa 3 – Fisa participantului; 
E – Anexa 6 (in cazul in care participantul este persoana juridica) – Imputernicire - Persoane 
Juridice; 
F – Anexa 7A sau 7B privind examinarea bunurilor;  
G – Anexa 8 privind returnarea taxei de participare.  

 
Oferta (Anexa 1) impreuna cu documentele de participare la licitatie descrise anterior vor fi 
depuse/inregistrate doar in ziua licitatiei direct la sediul NBG LEASING IFN S.A., din Str. George 
Constantinescu nr.3, UpGround Business Center, Intarea A, etaj 3, sector 2, Bucuresti.  
In cazul in care participantul este un imputernicit al unei persoane juridice trebuie sa aiba asupra lui 
la data licitatiei stampila societatii. 
Termenul limita pentru depunerea ofertei si documentatiei pentru licitatie este 29.08.2019 ora 
12:00. 
Neprezentarea la termen a tuturor documentelor solicitate pentru participarea la procedura de 
licitatie poate atrage descalificarea participantului respectiv. 

Procedura de licitatie publica cu plic inchis se va desfasura in data de 29.08.2019 incepand 

cu ora 12.00, la sediul NBG Leasing IFN SA. 
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7. Contractul de vanzare - cumparare pentru bunurile adjudecate, in cadrul procedurii de 
licitatie publica cu plic inchis  
Ofertantii care au adjudecat unul au mai multe bunuri vor semna in termen de 3 zile lucratoare de la 
data licitatiei, un contract de vanzare - cumparare al carui pret este cel stabilit in cadrul sedintei de 
licitatie. Modelul acestui contract de vanzare - cumparare incheiat in urma licitatiei se gaseste in Anexa 
4 din prezentul caiet de sarcini. 
Vanzatorul are dreptul sa rezilieze unilateral contractul in cazul in care cumparatorul nu respecta 
clauzele contractuale din motive imputabile exclusiv acestuia, cu suportarea de catre cumparator 
a consecintelor prevazute in caietul de sarcini si contractul de vanzare - cumparare. 
Cumparatorul are obligatia sa achite contravaloarea tuturor bunurilor adjudecate in 
termenele si conditiile stabilite in prezentul caiet de sarcini si in contractul de vanzare – 
cumparare.  
Vanzatorul are obligatia sa puna la dispozitia cumparatorului bunurile libere de orice sarcini dupa 
semnarea contractului de vanzare – cumparare si incasarea integrala a pretului de vanzare stabilit in 
urma sedintei de licitatie. 

8. Solutionarea litigiilor 
Eventualele solicitari de modificare a clauzelor contractului de vanzare – cumparare se vor 
solutiona pe cale amiabila si vor face obiectul unor acte aditionale la contractul de vanzare 
cumparare. 
Litigiile de orice fel, care decurg din executarea contractului de vanzare – cumparare, 
se vor solutiona pe cale amiabila in termen de 15 zile lucratoare de la producerea incidentului care 
determina aparitia litigiului, de catre reprezentantii desemnati ai vanzatorului si 
cumparatorului. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre  
solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul Organizatorului licitatiei. 

9. Datele cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale dumneavoastra/reprezentantilor dumneavoastra, la care NBG 
LEASING IFN S.A., in calitate de operator de date, sau persoanele sale imputernicite  care 
prelucreaza date cu caracter personal in numele si pe seama NBG LEASING IFN S.A., precum si 
salariatii acestora vor avea acces in cadrul procedurii de participare la licitatiile organizate de NBG 
Leasing IFN S.A./adjudecarii bunurilor licitate, se vor prelucra in conditiile Regulamentului (UE) 
2016/679 - privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 
personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protectia datelor/GDPR).  
Operatorul de date va prelucra datele cu caracter personal ale 
Ofertantului/Clientului/reprezentantilor Ofertantului/Clientului in scopul desfasurarii licitatiei, 
respectiv al adjudecarii bunurilor licitate, precum si pentru a-si indeplini obligatiile care ii sunt 
impuse de legislatia aplicabila, conform art. 6 alin. 1 lit c) din GDPR, precum si in alte  scopuri 
legitime conform art. 6 alin. 1 lit f) din GDPR cum ar fi prevenirea fraudei, realizarea raportarilor 
interne, aplicarea masurilor prudentiale, etc., in conditiile Regulamentului General privind Protectia 
Datelor.  
Ofertantii/Clientii - persoane fizice ai NBG Leasing IFN S.A. vor fi informati printr-o nota de 
informare separata cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv cu privire la  
drepturile de care beneficiaza, cu respectarea art. 12–13 din RGPD.  
Ofertantii/Clientii - persoane juridice ai NBG Leasing IFN S.A. au obligatia de a informa direct, 
conform art. 12 si 13 din RGPD, reprezentantii sau salariatii imputerniciti in relatia cu NBG Leasing 
IFN S.A. cu privire la prelucrarea datelor lor de catre Operator, in vederea gestionarii contractelor 
incheiate de Ofertant/Client cu Operatorul, precum si in alte scopuri legitime in functie de relatia 
contractuala cu Operatorul.  
NBG Leasing IFN S.A. asigura standardele de securitate cu privire la datele cu caracter personal, 
asa cum prevede art. 32 din RGPD. Astfel, Operatorul se obliga sa ia si sa aplice toate masurile 
tehnice si operationale adecvate in vederea protejarii datelor cu caracter personal impotriva 
oricaror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si 
impotriva procesarii ilegale.  
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Persoanele vizate ale caror date sunt prelucrate astfel de Operator au drepturile prevazute de 
catre art. 15-22 din Regulamentului General privind protectia datelor.  
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, 
responsabilului cu protectia datelor din cadrul NBG Leasing IFN S.A., Cosmin Tutuianu,  cerere 
transmisa la adresa Bucuresti, str. George Constantinescu nr. 3, et. 3, UpGround Business Center, 
Intrarea A, Sector 2, sau pe email protectiadatelor@nbgleasing.ro, sau apeland la numarul de 
telefon 021/409.1000/01/02/03 interior 1033.  
NBG Leasing IFN S.A. va raspunde acestei solicitari in termen de 30 de zile in conditiile prevazute 
de RGPD.  
De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru 
Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si Justitiei. 
 

 
10. Dispozitii finale  

In ziua de desfasurare a sedintei de licitatie bunurile ce fac obiectul procedurii vor ramane in 
aceeasi locatie unde au fost depozitate si nu mai pot fi inspectate.  

Participantii la procedura de licitatie au obligatia sa studieze toata documentatia referitoare la 
aceasta, iar in cazul in care au nelamuriri la diferite aspecte au dreptul de a solicita clarificari 
suplimentare. 
In cazul in care de la emiterea caietului de sarcini si pana la momentul licitatiei se descopera vicii 
de forma sau alte erori ale unor documente ale licitatiei, modificarile vor fi aduse la cunostinta 
participantilor la inceperea sedintei de licitatie pe baza unui document oficial. 
Cumparatorul va putea inregistra dreptul de proprietate asupra bunurilor numai dupa achitarea in 
intregime a contravalorii prevazute in contractul de vanzare - cumparare. 

Preluarea bunurilor adjudecate si achitate integral se face in maximum 7 zile lucratoare de la data 
platii integrale a acestora. In cazul in care bunurile adjudecate nu au fost ridicate in termenul 
stabilit, cumparatorul va achita o taxa de parcare de 50 lei/zi + TVA, catre NBG LEASING IFN S.A, 
in contul RO54 BRMA 0500 0757 0400 0000 - titular NBG LEASING IFN SA deschis la Banca 
Romaneasca 
Bunurile se preiau de catre cumparatorul adjudecatar in starea in care au fost la momentul 
licitatiei, prin grija si pe cheltuiala cumparatorului. 
NBG LEASING IFN S.A. preda cumparatorului adjudecatar toate randurile de chei aflate in posesia 
sa si este exonerata de orice raspundere cu privire la eventualitatea producerii unui eveniment 
care ar putea cauza pierderi de orice fel cumparatorului. 

Informatii suplimentare cu privire la licitatia publica organizata de NBG LEASING IFN S.A., 
din data de 29.08.2019 ora 12.00, se pot obtine folosind urmatoarele date de contact: 

 sediul NBG LEASING IFN S.A. - Str. George Constantinescu nr.3, UpGround 
Business Center, Intrarea A, etaj 3, sector 2, Bucuresti; 

 e-mail: licitatie@nbgleasing.ro;  
telefon: 021.409.10.00/02 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:licitatie@nbgleasing.ro
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Anexa 2 
 

DECLARATIE DE PARTICIPARE 
PENTRU LICITATIA PUBLICA CU PLIC INCHIS ORGANIZATA IN VEDEREA VANZARII DE 

BUNURI AFLATE IN PROPRIETATEA S.C. NBG LEASING IFN S.A. 
 
Catre: S.C. NBG LEASING IFN S.A. 
 
Prin prezenta, 
 
Participant __________________________________________________________________ 
 
Sediul Social/Adresa din cartea de identitate _______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
CUI/CNP ___________________ Nr. Registrul Comertului _______/_________/_______ 
 
Telefon/Fax _______________________________/___________________________________ 
 
E-mail _______________________________________________________________________ 
 
ne manifestam intentia ferma de participare la licitatia publica cu plic inchis  pentru achizitionarea 
unor bunuri supuse procedurii de licitatie publica, organizata de NBG LEASING IFN S.A., 
din data de 29-08-2019.  
Am luat cunostinta de conditiile de participare la licitatie si in consecinta de locul, data si ora 
indicate de dumneavoastra pentru sedinta de licitatie. Din partea noastra va participa o 
persoana autorizata care sa ne reprezinte si sa semneze actele incheiate cu aceasta ocazie. 
 
Am luat cunostinta de conditiile de participare la licitatie, de posibilitatea pierderii garantiei de 
participare la licitatie si ne asumam responsabilitatea pierderii acesteia in conditiile stabilite prin 
caietul de sarcini. 
 
Semnatura/Stampila __________________________________ 
 
Data ________________________ 
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Anexa 3 

 
FISA PARTICIPANTULUI PENTRU LICITATIA PUBLICA  CU PLIC INCHIS  

ORGANIZATA IN VEDEREA VANZARII DE BUNURI  
AFLATE IN PROPRIETATEA S.C. NBG LEASING IFN S.A. 

 
PARTICIPANT __________________________________________________________ 
 
SEDIUL SOCIETATII SAU ADRESA DIN CARTEA DE IDENTITATE  
______________________________________________________________________ 
 
COD UNIC DE INREGISTRARE 
______________________________________________________________________ 
 
NR. REGISTRUL COMERTULUI 
______________________________________________________________________ 
 
BANCA SI SUCURSALA 
______________________________________________________________________ 
 
IBAN 
______________________________________________________________________ 
 
TELEFON FIX / MOBIL __________________________________________________ 
 
REPREZENTANT LEGAL / FUNCTIA 
______________________________________________________________________ 
 
DATE DE IDENTIFICARE IMPUTERNICIT  
______________________________________________________________________ 
 
Semnatura/Stampila ________________________________ 
 
Data ________________________



 
 
 

9/17 
 

 
Anexa 4 

 
CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE PENTRU BUNURILE VANDUTE  

LA LICITATIA PUBLICA CU PLIC INCHIS  ORGANIZATA IN DATA DE 29-08-2019. 
 
 
INTRE 
Subscrisa S.C.NBG LEASING IFN S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str. George 
Constantinescu nr. 3, et. 3, Cladirea BoC, sector 2, avand codul unic de inregistrare 
15301087¸ atributul fiscal RO, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa 
Tribunalul Bucuresti sub nr.: J40/14247/26.07.2007, e-mail: office@nbgleasing.ro, telefon: 
021/4091000/01/02/03, Fax:021/4043999, Cod IBAN: RO54BRMA0500075704000000 la 
Banca Romaneasca -, numar in Registrul General RG-PJR-41-080211/11.02.2009, numar 
in Registrul Special RS-PJR- 41-080037/11.02.2009, operator de date cu caracter 
personal nr. 8633, legal reprezentata de Gabriela Petrof - Director General si Florin Nica - 
Director Dept. Administrare Active____________________________________,  denumită 
în continuare Vanzator (proprietar), 
 
si  
 
_____________________________, in calitate de Cumparator, avand 
CUI/CNP____________________ cu sediul/domiciliul in 
___________________________________________,  
 
 

s-a incheiat prezentul contract de vanzare - cumparare dupa cum urmeaza: 
 
 
I – OBIECTUL CONTRACTULUI  
Prezentul contract are ca obiect stabilirea drepturilor si obligatiilor ce revin partilor, privind 
vanzarea vehiculelor, conform caietului de sarcini. 
Bunurile au fost adjudecate la licitatia publica din data de 29-08-2019 organizata la sediul  
S.C. NBG LEASING IFN S.A., dupa cum urmeaza: 
 

Obiect: ________________ 
Serie sasiu: ____________________ 
Nr inmatriculare: ________________ 

 
II – PRETUL, VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATILE DE PLATA  
Valoarea totala a contractului de vanzare – cumparare este de _____________ Euro 
inclusiv TVA (respectiv _____________ Euro fara TVA), si urmeaza sa fie achitata pana 
cel tarziu in data de 29-08-2019. Toate platile se vor efectua la cursul BNR+1% din ziua 
emiterii facturii proforme. 
Cumparatorul a achitat inainte de sedinta de licitatie suma de 10.000 lei reprezentand 
garantia de participare la licitatia publica.  
In cazul in care pana la data de 13-09-2019 diferenta de pana la 100% din valoarea 
bunului nu va fi achitata, suma de 10.000 lei va fi retinuta de NBG Leasing IFN SA cu titlu 
de penalitate/daune interese. 
 

mailto:office@nbgleasing.ro
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Obligatiile de plata se considera indeplinite in momentul creditarii contului NBG Leasing cu 
suma corespunzatoare conform contractului de vanzare-cumparare pana in data  
de 13-09-2019. 
Sumele vor fi achitate in favoarea S.C. NBG LEASING IFN S.A. in contul:  
RO54 BRMA 0500 0757 0400 0000 deschis la BANCA ROMANEASCA. 
 
III – TERMENE SI LOCURI DE LIVRARE – PRELUARE  
Vanzatorul are obligatia sa puna la dispozitia cumparatorului bunurile adjudecate, numai 
dupa achitarea integrala a contravalorii acestora de catre cumparator. 
Locul de livrare este reprezentat de locatia bunurilor asa cum este prevazut in caietul de 
sarcini. 
Vanzatorul nu inspecteaza tehnic bunurile oferite spre vanzare si nu isi asuma nicio 
responsabilitate in cazul in care se dovedeste ca bunul este avariat sau prezinta defectiuni 
tehnice. Cumparatorului i s-a oferit ocazia de a inspecta tehnic bunurile conform Anexei 
7A/B din cadrul caietului de sarcini. 
Cumparatorul are obligatia de a prelua bunurile adjudecate in termen de 7 (sapte) zile 
lucratoare de la data platii integrale a bunurilor, iar in cazul in care va depasi acest termen 
va achita o suma de 50 lei + TVA pentru fiecare zi de intarziere. 
 
IV - RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
Pentru bunurile nepreluate in termenul de 7 (sapte) zile lucratoare de la data platii 
integrale a bunurilor raspunderea pentru paza juridica revine in exclusivitate 
cumparatorului. 
In situatia in care, din vina cumparatorului, bunurile adjudecate si achitate nu sunt preluate 
de acesta in termenul convenit prin prezentul contract, cumparatorul va fi obligat sa 
plateasca penalitati in cuantum de 50 lei/zi + TVA, dar nu mai mult de 30 zile 
calendaristice, dupa care contractul de vanzare - cumparare se desfiinteaza de drept, fara 
a mai fi necesara o notificare prealabila sau interventia unei instante judecatoresti. In cazul 
in care cumparatorul va avea de achitat penalitati, ca urmare a nerespectarii termenului de 
preluare mai sus mentionat, preluarea bunurilor se va putea realiza numai dupa plata 
penalitatilor calculate pentru perioada de intarziere. 
In situatia in care cumparatorul nu isi executa obligatia de preluare a bunurilor adjudecate, 
dupa expirarea termenului de 30 zile calendaristice, contractul de vanzare - cumparare se 
desfiinteaza de drept, fara a mai fi necesara o notificare prealabila sau interventia unei 
instante judecatoresti, iar cumparatorului i se vor retine din contravaloarea bunurilor 
achitate daune compensatorii in valoare de 20% din pretul de adjudecare a bunurilor, 
inclusiv TVA. Partile sunt de acord ca, daunele compensatorii stabilite vor acoperi 
cheltuielile efectuate cu paza, intretinerea si mutarea bunurilor, daunele provocate 
bunurilor, precum si orice alte daune pricinuite de neexecutarea obligatiei de preluare, 
care au intervenit in perioada scursa intre data incheierii contractului si data desfiintarii 
acestuia, precum si cheltuielile efectuate cu revanzarea bunului la o noua licitatie. Avand 
in vedere ca partile au evaluat cuantumul acestor daune pe cale conventionala la 
momentul incheierii contractului, vanzatorul nu va avea obligatia de a face dovada acestor 
cheltuieli in situatia desfiintarii contractului din vina cumparatorului. De asemenea, 
vanzatorul are dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti in vederea obligarii 
cumparatorului la preluarea bunurilor adjudecate si obligarea acestuia la plata daunelor 
interese aplicabile in baza prezentului contract. 
Cumparatorul raspunde de incarcarea si transportul bunurilor de la locul unde sunt 
amplasate. 
Bunurile vor fi insotite pe timpul transportului de procesul verbal de predare-primire. 

https://ib.brom.ro/iBankWeb/accounts/Switch.do?id=bcc1200000000526884
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Vanzatorul nu are nicio obligatie de garantie asupra bunului, fiind verificat si acceptat in 
prealabil de catre cumparator, acesta declarandu-se de acord cu starea tehnica si optica a 
bunului. 
Cumparatorul declara in mod expres ca a convenit să cumpere bunul, obiect al prezentului 
Contract, indicat în starea în care se află, cunoscând, testand si acceptand starea tehnica 
fără a avea de făcut obiecţiuni privitoare la vicii ascunse ori aparente/avarii/defectiuni ori 
lipsuri, exonerand pe Vanzator pentru orice pretentie prezenta ori viitoare. 
 
V - DATELE CU CARACTER PERSONAL 

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră / reprezentanților dumneavoastră, la 
care NBG LEASING IFN S.A., in calitate de operator de date, sau persoanele sale 
împuternicite care prelucrează date cu caracter personal in numele si pe seama NBG 
LEASING IFN S.A., precum si salariații acestora vor avea acces în derularea 
prezentului contract, se vor prelucra in condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 - 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul General privind Protecţia Datelor).  

Operatorul de date va prelucra datele cu caracter personal ale partenerului 
contractual/reprezentantilor partenerului contractual în scopul incheierii si executării 
acestui Contract, precum si pentru a-și îndeplini obligațiile care îi sunt impuse de 
legislația aplicabilă, precum si in scopuri legitime, cum ar fi prevenirea fraudei, 
realizarea raportărilor interne, aplicarea masurilor prudențiale, etc., in condițiile 
Regulamentului General privind Protecția Datelor.  

Persoanele juridice, parteneri contractuali ai NBG Leasing IFN S.A. au obligația de a 
informa direct, conform art. 12 si 13 din Regulamentul General privind protecția 
datelor, reprezentanții sau salariații săi împuterniciți in relația cu NBG Leasing IFN S.A. 
cu privire la prelucrarea datelor lor de către Operator, pentru scopuri de gestionare a 
contractelor încheiate de partenerul contractual cu Operatorul si reprezentate de 
aceștia, pentru verificările si raportările prevăzute de legislația aplicabila, pentru 
îndeplinirea unei obligații legale, cum ar fi Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, coroborat cu Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind 
cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, 
precum si in alte scopuri legitime in funcție de relația contractuala încheiata cu 
Operatorul, respectiv de împuternicirea acordata de partenerul contractual 
reprezentanților săi.  

NBG Leasing IFN S.A. asigura standardele de securitate cu privire la datele cu 
caracter personal, așa cum prevede articolul 32 din Regulamentului General privind 
protecția datelor. Astfel, Operatorul se obligă să ia și să aplice toate măsurile tehnice și 
operaționale adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva 
oricăror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces 
neautorizat și împotriva procesării ilegale.   

Persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate astfel de Operator au drepturile prevăzute 
de către articolele 15 -22 din Regulamentului General privind protecția datelor, respectiv  

o dreptul de acces la date conform art. 15; 
o dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16; 
o dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17; 
o dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18; 
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o dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20; 
o dreptul de a obiecta, conform art. 21; 
o dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, 

conform art. 22; 
o dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal și Justiției. 
 
Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizata se poate adresa cu o cerere scrisa,  
datata si semnata, responsabilului cu protectia datelor din cadrul NBG Leasing IFN S.A., 
transmisa la adresa Bucuresti, Sector 2, str. George Constantinescu nr. 3, et. 3,  
UpGround Business Center, Intrarea A, sau pe email protectiadatelor@nbgleasing.ro,  
respectiv apelând la numărul de telefon 021/409.1000/01/02/03 interior 1033. 
 
 
 
VI - FORTA MAJORA 
Partea care invoca evenimentul de forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti 
evenimentul de forta majora in termen de 3 (trei) zile calendaristice de la inceperea 
acestuia, prezentand in cel mai scurt timp posibil documentele de constatare legale emise 
de catre autoritatile competente. Partile vor hotari prin act aditional la prezentul contract, 
actiunile ce trebuie intreprinse pentru a limita efectele negative, continuarea sau rezilierea 
contractului. 
 
VII – DISPOZITII FINALE 
Partile semnatare inteleg sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul contract cu 
buna credinta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si se obliga sa pastreze 
confidentalitatea asupra continutului contractului si anexelor acestuia. 
Prezentul contract inceteaza de drept fara a mai fi nevoie de interventia unei instante 
judecatoresti in cazul in care una din parti: 

- nu isi executa una din obligatiile esentiale prevazute in contract, respectiv 
obligatiile de plata a pretului, de predare a bunului sau de ridicare a acestuia; 

- este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de 
lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract; 

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul 
celeilalte parti. 

Litigiile de orice fel, care decurg din executarea contractului de vanzare – 
cumparare, se vor solutiona pe cale amiabila in termen de 15 zile de la producerea 
incidentului care determina aparitia litigiului, de catre reprezentantii desemnati ai 
vanzatorului si cumparatorului. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul 
va fi transmis spre solutionare instantelor judecatoresti competente. 
Prezentul contract s-a incheiat astazi, ____________, in 2 (doua) exemplare originale, cu 
aceeasi forta probanta, unul pentru vanzator si unul pentru cumparator. 
 
NBG Leasing IFN SA _____________            Cumparator ____________________ 
 
 
 
 

mailto:protectiadatelor@nbgleasing.ro
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Anexa 5 

 
PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE 

 
Cumparator __________________________________________________________ 
 
Sediul Social __________________________________________________________ 
 
CUI/CNP _________________ Nr. Registrul Comertului _______/__________/_______ 
 
Telefon/Fax ___________________________/_________________________________ 
 
E-mail ________________________________________________________________ 
 
Vanzator: NBG LEASING IFN S.A. 
 
Sediul Social: Str. George Constantinescu, nr.3, UpGround Business Center, Intrarea A, 
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti 
CIF: RO 15301087    
Nr. Registrul Comertului: J40/14247/2007 
Telefon: + 4 021 409 10 00 - 03 Fax: + 4 021 404 39 99 
E-mail: office@nbgleasing.ro 
 
Denumire Bun ________________________________________________________ 
 
Serie sasiu ____________________________________________________________ 
 
Numar Inmatriculare ____________________________________________________ 
 
Certificam prin prezentul proces verbal ca incepand de azi __________________ bunul 
descris mai sus a fost predat de catre vanzator cumparatorului, fiind acceptat de acesta. 
 
Confirmam primirea de la Vanzator a __________ randuri de chei. 
 
Prezentul proces verbal se va completa in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare 
parte. 
 
Vanzator_______________________  
 
Cumparator____________________ 
 
Data __________________________ 
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Anexa 6  

 
IMPUTERNICIRE – PERSOANE JURIDICE 

 
 
Prin prezenta, societatea comerciala avand datele de identificare de mai jos: 
Denumire _____________________________________________________________ 
Sediul Social ______________________________________________________ 
CUI/CNP ___________________ Nr. Registrul Comertului _____/__________/_______ 
Telefon/Fax ______________________________/______________________________ 
E-mail ________________________________________________________________ 
 
Imputerniceste pe D-nul/D-na ___________________________________________ 
identificat(a) cu CI/BI/Pasaport, seria ______ numarul _____________________, avand 
domiciliul ______________________________________________________________ 
in calitate de (functia in cadrul societatii)____________________________________  sa 
reprezinte societatea __________________________________________________ 
la licitatia organizata de NBG LEASING IFN S.A. in data de 29-08-2019. 
 
D-nul/D-na este imputernicit(a) sa liciteze in numele si pentru societatea noastra, pentru 
oricare din bunurile prezentate in caietul de sarcini si sa semneze contractele de vanzare - 
cumparare aferente bunurilor adjudecate in urma licitatiei publice cu plic inchis . 
 
Nume Prenume __________________________ 
  
Functia _________________________________ 
 
Semnatura/Stampila _______________________ 
 
Data ____________________________________ 
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Anexa 7A 
 
 

DECLARATIE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE A EXAMINA 
BUNURILE SI FISELE TEHNICE 

 
 
Subsemnatul __________________________________________________________ 
posesor al CI/BI/Pasaport seria ______ numarul ____________domiciliat in 
_____________________________________________________________________ in 
calitate de persoana fizica/imputernicit(a) al/a S.C. ___________________________ 
CUI ________________ Nr. Registrul Comertului _______/____________/__________ cu 
sediul in _____________________________________________________________ 
cu imputernicirea nr. ___________ din data ___________________________________ 
 
participant la licitatia publica cu plic inchis  din data de 29-08-2019 organizata de NBG 
LEASING IFN S.A., declar pe propria raspundere ca mi-am exercitat dreptul de a examina 
bunurile si fisele tehnice ale acestora si sunt de acord ca in situatia in care voi adjudeca 
unele bunuri, sa achit contravaloarea acestora si sa le preiau in starea in care se afla la 
momentul predarii-primirii acestora si in termenele stabilite. 
 
 
 
Semnatura/Stampila _______________________________ 
 
 
Data ________________________ 
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Anexa 7B 
 
 

DECLARATIE PRIVIND RENUNTAREA LA EXERCITAREA DREPTULUI 
DE A EXAMINA BUNURILE SI FISELE TEHNICE 

 
 
Subsemnatul __________________________________________________________ 
posesor al CI/BI/Pasaport seria ______ numarul ____________domiciliat in 
_____________________________________________________________________ in 
calitate de persoana fizica/imputernicit(a) al/a S.C. ___________________________ 
CUI _______________ Nr. Registrul Comertului _______/____________/__________ cu 
sediul in ____________________________________________________________ 
cu imputernicirea nr. ___________ din data ________________________________ 
 
participant la licitatia publica cu plic inchis  din data de 29-08-2019 organizata de NBG 
LEASING IFN S.A., declar pe propria raspundere ca nu mi-am exercitat dreptul de a 
examina bunurile si fisele tehnice ale acestora, dar sunt de acord si ma oblig ca, in situatia 
in care voi adjudeca unele bunuri, sa achit contravaloarea acestora si sa le preiau in 
starea in care se afla la momentul predarii-primirii acestora si in termenele stabilite. 
 
 
 
 
Semnatura/Stampila _______________________________ 
 
 
Data ________________________ 
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Anexa 8 
 

DECLARATIE PRIVIND RETURNAREA 
SUMEI DEPUSA DREPT GARANTIE DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA CU 

PLIC INCHIS  
 ORGANIZATA DE NBG LEASING IFN SA IN DATA DE 29-08-2019 

 
Subsemnatul _______________________________________________________ 
posesor al CI/BI/Pasaport seria ________ numarul ______________ domiciliat in 
_____________________________________________________________________ in 
calitate de persoana fizica/imputernicit(a) al/a S.C. ____________________________ 
CUI __________________, Nr. Registul Comertului _______/__________/_________, cu 
sediul in ___________________________________________________________, 
cu imputernicirea nr. _____________ din data _________________________________ 
participant la licitatia publica cu plic inchis organizata de NBG LEASING IFN S.A., va 
solicit a-mi returna suma de _____________ Lei, depusa drept garantia de participare 
pentru participarea la sedinta de licitatie publica cu plic inchis  din data de 29-08-2019. 
 
Suma mentionata mai sus va fi returnata in contul bancar cu urmatoarele caracteristici:  
Beneficiar _________________________________________________________ 
IBAN-UL _______________________________________________________ 
Banca _________________________________________________________ 
Sucursala ______________________________________________________ 
 
Solicit rambursarea garantiei de participare intrucat nu am castigat licitatia pentru 
bunul/bunurile pentru care am licitat. 
 
Semnatura/Stampila _______________________________ 
 
Data _______________________ 

 

 
 


