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ANEXA nr. 3 /…………… 

la Contract nr ….… / …………… 

                                       

PROTOCOL DE UTILIZARE A GARANŢIILOR 

 
 
Încheiat la Cluj Napoca între: 

 

S.C. VERLA S.R.L., cu sediul în Cluj Napoca, strada Traian nr. 86-88, judeţul Cluj, înmatriculată la 

Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr.J12/1182/1994, Cod Unic de Înregistrare 5612469, 

Atribut fiscal RO, legal reprezentată de către domnul Verzea Viorel – Administrator, denumită în 

continuare, Vânzator, pe de o parte, şi 

 

S.C. ..............………………............... S.R.L., cu sediul în .....…………................, strada 

……......................... nr…….., apartament nr…… judeţul ……..............., înmatriculată la Oficiul 

Registrului Comerţului………..  sub nr.J…….../…./…..., Cod Unic de Înregistrare ……….., Atribut 

fiscal RO, având punct de lucru în.............................., strada ……..................... nr....., apartament 

nr…… judeţul …….................., legal reprezentată de către domnul ……………….. – Administrator, 

denumită în continuare, Cumpărător, pe de altă parte,  

 

 

I.  Având în vedere : 
 

(a)  Contractul de vanzare cumparare nr ........ din ...................... încheiat între  S.C VERLA 

S.R.L.  (Vanzator) şi ................................................... S.R.L.(Cumparator); 

 

 

II.  S-a procedat după cum urmează : 
 

(a)  Azi, .......................... (Data semnării Protocolului), reprezentantul legal al Cumparatorului 

a predat reprezentantului legal al   Vanzatorului   următoarele   instrumente   bancare:    

(exemplu)  fila CEC -------     numărul ----------------- emisă de banca ---------------- stipulat 

LA ORDIN;  

(exemplu) Bilet la ordin la vedere plătibil în bancă .............................., avalizat de către 

.................... emis de banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  stipulat FĂRĂ PROTEST, seria biletului la ordin 

....................... nr ....................... 

Instrumentele bancare sus enumerate limitativ au fost completate fără data scadentă şi fără 

menţionarea sumei de plată. 

 

 

Părţile acestui Protocol au convenit următoarele: 

 

(a)  Scopul predării instrumentelor bancare enumerate limitativ mai sus este garantarea de către 

Cumpărător a obligaţiilor financiare de plată a mărfurilor livrate de Vânzător conform 

Contractului de vânzare-cumparare nr ..... din ......................; 
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(b) Vânzătorul se obligă: 

-  să păstreze instrumentele bancare enumerate limitativ mai sus în deplină siguranţă pe toată 

durata de valabilitatea a Contractului de vânzare-cumpărare nr ........ din data de .................... şi a 

prezentului Protocol; 

-  să nu gireze vreunul din instrumentele bancare enumerate limitativ mai sus decât după data 

la care va fi îndreptăţit să le introducă în circuitul bancar conform celor de mai jos; 

 

- să completeze instrumentele bancare enumerate limitativ mai sus numai în următoarele 

condiţii cumulative:   

(i) în  limita  valorii  maxime  totale  de  [................] (........................)  RON, reprezentând  

contravaloarea mărfurilor livrate Cumpărătorului şi a penalităţilor datorate de acesta pentru 

neplata acestora la termenele contractual stabilite;  

(ii) dacă, deşi a fost notificat de Vânzător, Cumpărătorul nu-şi execută întocmai vreuna 

din obligaţiile de plata, reglementate în  Contractul de vânzare-cumpărare nr. ....... din data de  

........................; 

-  să avizeze în scris Cumpărătorul cu 5 zile bancare înainte de introducerea instrumentelor 

bancare în circuitul bancar, menţionând expres suma înscrisă în CEC/BO; 

-  prin  excepţie  de  la  cele  convenite  în  precedentele  doua aliniate,  Vânzătorul  este  

îndreptăţit  să completeze şi să introducă în circuitul bancar în vederea încasării sau prin girare, de 

îndată ce îi este cunoscută pe orice cale o situaţie care este previzibil că va afecta în orice fel 

valabilitatea ori eficacitatea instrumentelor bancare deţinute, dacă în termen de o zi de la data unei 

solicitări scrise adresată în orice formă Cumpărătorului acesta nu înlocuieşte intrumentele bancare 

predate cu altele acceptate de Vânzător; 

- să restituie instrumentele bancare primite în cazul în care relaţia comercială cu 

Cumpărătorul se încheie şi acesta şi-a îndeplinit toate obligaţiile asumate prin Contractul de 

vânzare-cumpărare nr. ...... din ...................; 

 

(c) Cumpărătorul prin reprezentantul său legal este de acord şi, după caz, se obligă: 

- împuterniceşte  expres,  deplin  şi  irevocabil  reprezentantul  legal  al  Vânzătorului  să  

completeze instrumentele bancare cu data scadentă şi suma maximă (ori mai puţin) în strictă 

concordanţă cu prevederile prezentului Protocol; 

- înlocuieşte instrumentele bancare cu altele deplin valabile în toate cazurile în care 

valabilitatea ori eficacitatea instrumentelor bancare este sau este previzibil că va fi afectată în orice 

fel; 

- anunţă prompt Vânzătorul despre orice împrejurare cunoscută de natură a afecta în orice fel 

valabilitatea ori eficacitatea instrumentelor bancare; 

- să disponibilizeze în timp util în contul (sau conturile) bancar(e) sumele indicate de 

Vânzător, dar nu mai mult decât suma maximă stipulată mai sus; 

- să  suporte  toate  consecinţele  juridice (comerciale şi/sau penale) în cazul în care 

Vânzătorul utilizează instrumentele bancare în conformitate cu prevederile prezentului Protocol, 

dacă din orice motiv instrumentele bancare sunt refuzate la plată; 

- să avalizeze în nume propriu instrumentul de plată predat Cumpărătorului (în măsura în 

care acest instrument de plată este un B.O.); 

- Cumpărătorul, prin reprezentantul său legal semnatar al acestui Protocol, declară pe 

propria sa răspundere  că  semnătura  aplicată  pe  fiecare  din  intrumentele  bancare  predate 

Vânzătorului este o semnătură  autorizată pe deplin opozabilă Vânzătorului şi băncii emitente. 
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(d) Părţile sunt de acord că, dacă în Protocol nu s-a prevăzut diferit, orice notificare/aviz trebuie 

realizată în scris în orice formă care asigură confirmarea recepţiei şi textul lizibil al comunicării. 

 

(e) În cazul în care, din orice motiv, prezentul Protocol este ineficient din cauze ce nu sunt 

imputabile vreuneia din Pǎrţi, Pǎrţile declarǎ cǎ sunt de acord sǎ aducǎ orice remediu legal 

posibil, urmând a se întâlni de urgenţǎ în vederea soluţionǎrii situaţiei în mod echitabil, cu 

respectarea finalitǎţii şi scopului convenite şi cu suportarea în mod egal a eventualelor costuri 

suplimentare. 

 

 

Prezentul  Protocol  a  fost întocmit  în  2 (două)  exemplare,  iar  prin semnare  fiecare  parte  atestă  

deţinerea  unui exemplar. 

 

VÂNZĂTOR       CUMPĂRĂTOR 

       S.C. VERLA S.R.L.     S.C. ............................................. S.R.L. 

prin..............................................    prin..................................................... 

....................................................    ........................................................... 

       (semnătura şi ştampila)      (semnătura şi ştampila) 

 


