
   

 

   

 

 

CONDITII GENERALE DE FACTORING  

APLICABILE INCEPAND CU DATA DE 01.01.2022 

 

Prezentul document constituie Conditiile Generale de Factoring ale BCR Social Finance IFN S.A. si formeaza 

parte integranta din Contractul de Factoring incheiat intre Factor si Aderent. 

 

CAPITOLUL 1 – PREVEDERI GENERALE 

1. DEFINITII 

In prezentele CGF si in Documentele de Finantare, cu exceptia cazului in care partile convin in mod 

expres altfel, urmatorii termeni cu majuscula vor avea intelesul atribuit mai jos: 

 

"Aderent" inseamna persoana care cesioneaza Factorului o Creanta in conformitate cu prevederile 

Contractului de Factoring, astfel cum este aceasta persoana identificata in Documentele de Finantare. 

"Afiliat" inseamna, in legatura cu orice persoana (a) o Filiala a acelei persoane sau (b) o societate care 

controleaza (direct sau indirect) acea persoana sau (c) orice alta Filiala a societatii mentionate la litera (b). 

"RNPM" inseamna Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, registru public in sensul prevederilor 

Codului Civil Roman si ale Codului de Procedura Civila Roman, reglementat de prevederile Legii 

297/2018, cu modificarile ulterioare, sau de orice alta legislatie sau reglementare aplicabila care poate fi 

in vigoare la anumite intervale de timp. 

"Caz de Insolventa" inseamna oricare dintre urmatoarele cazuri, cu privire la orice persoana: 

(a) se afla in imposibilitatea sau admite incapacitatea de a plati datorii scadente prezente sau viitoare 

("insolventa iminenta"), suspenda plata oricaror datorii sau, in baza unor dificultati financiare 

curente sau anticipate, initiaza negocieri cu unul sau mai multi creditori in scopul reesalonarii 

datoriilor; 

(b) valoarea activelor este mai mica decat cea a pasivelor (tinand cont si de datoriile contingente si 

potentiale); 

(c) se declara un moratoriu privind orice indatorare a acesteia; 

(d) este dizolvat (altfel decat ca urmare a unei consolidari, contopiri sau fuziuni); 

(e) devine insolvent sau se afla in incapacitatea de a-si plati datoriile sau nu isi plateste sau admite in 

scris incapacitatea de a plati datoriile scadente; 

(f) efectueaza o cesiune generala, aranjament sau acord cu sau in favoarea creditorilor acestuia;  

(g) solicita initierea unui mandat ad-hoc sau a unei proceduri de concordat preventiv, astfel cum acestea 

sunt prevazute de legislatia romana sau a oricarei alte proceduri similare in jurisdictia de infiintare; 

(h) initiaza sau a initiat impotriva sa o procedura pentru obtinerea unei hotarari de insolventa, 

reoganizare judiciara sau dizolvare si/sau lichidare sau orice remediu conform oricarei legi cu 

privire la faliment sau insolventa sau alte legi similare care afecteaza drepturile creditorilor, sau 

daca se inainteaza o petitie pentru insolventa, reoganizarea judiciara sau dizolvarea si/sau lichidarea 

acesteia;  



   

 

   

 

(i) obtine o hotarare pentru dizolvare, reoganizare judiciara, administrarea judiciara, desfiintarea sau 

lichidarea acestuia (altfel decat ca urmare a unei consolidari, contopiri sau fuziuni);  

(j) solicita numirea sau devine subiectul numirii unui administrator judiciar/ special, lichidator, 

depozitar, administrator al averii falitului, fiduciar, custode sau alt functionar oficial cu rol similar 

pentru acesta sau pentru toate sau o parte semnificativa a activelor sale;  

(k) o parte garantata ia in posesie toate sau o parte semnificativa a activelor sale sau i se aplica o 

procedura de executare silita, sechestru, proprire sau alte masuri legale impuse, executate sau 

intentate impotriva tuturor sau impotriva unei parti semnificative a activelor sale, si respectiva parte 

garantata isi mentine posesia, sau orice astfel de masura legala nu este revocata, eliberata, incetata 

sau impiedicata, in orice caz in termen de 15 zile de la respectiva masura;  

(l) determina sau este supus oricarei situatii care, conform legislatiei aplicabile din orice jurisdictie, are 

un efect similar cu oricare dintre situatiile mentionate mai sus;  

(m) ia orice masura in vederea, sau isi da acordul, aprobarea sau consimtamantul tacit cu privire la 

oricare din masurile mentionate mai sus; sau 

(n) determina, devine subiectul sau impotriva sa este initiata o procedura de lichidare, dizolvare, 

administrare speciala, supraveghere speciala, redresare financiara, sau determina, devine subiectul 

sau impotriva sa este initiata orice tip de procedura care, conform legislatiei aplicabile din orice 

jurisdictie, are un efect similar cu oricare dintre situatiile mentionate mai sus. 

"Caz de Neexecutare" inseamna orice eveniment sau circumstanta astfel specificata in Art.13 (Cazuri de 

Neexecutare in legatura cu Contractul de Factoring) din Capitolul 1 (Conditii Generale) din CGF. 

"Cesiune de Creanta" inseamna operatiunea de cesiune de Creante avuta in vedere de Art. 2.1 din 

Capitolul 1 (Prevederi generale) din CGF, al carei obiect este identificat in Contractul de Factoring. 

"CGF" sau "Conditii Generale de Factoring" inseamna prezentele Conditii Generale de Factoring, astfel 

cum vor fi acestea ulterior modificate sau completate. 

"Conditii Precedente" insemna documentele si dovezile identificate ca si conditii precedente si 

enumerate in Contractul de Factoring, in forma si continutul satisfacatoare pentru Factor. 

"Comision de Factoring" inseamna comisionul mentionat la Art. 10 (Comisioane si speze) din 

Capitolul 1 (Prevederi generale) din CGF din prezentele CGF. 

"Comision de Finantare" inseamna comisionul mentionat la Art. 10 (Comisioane si speze) din 

Capitolul 1 (Prevederi generale) din CGF din prezentele CGF. 

"Contract de Factoring" inseamna orice contract sau acord de factoring, astfel cum acesta este completat 

de prezentele CGF, prin care Aderentul cesioneaza Factorului anumite Creante si Factorul se obliga sa 

presteze Aderentului. 

"Contract Eligibil" inseamna (i) un contract incheiat intre Aderent si un Debitor Acceptat, si/sau (ii) o 

comanda ferma emisa de un Debitor Acceptat si acceptata de Aderent, conform caruia/careia Aderentul se 

obliga sa furnizeze bunuri, sau sa presteze lucrari sau servicii, iar Debitorul Acceptat se obliga sa 

plateasca pretul stabilit prin respectivul contract/comanda.  

"Contul Aderentului" inseamna contul curent al Aderentului deschis la Banca Comerciala Romana S.A. 

sau orice alt cont bancar identificat ca atare in Contractul de Factoring. 



   

 

   

 

"Contul de Colectare" inseamna contul deschis de catre Factor in evidentele sale, in scopul platii de catre 

Debitorul Acceptat a oricaror Creante cesionate Factorului in temeiul Contractului de Factoring, astfel 

cum este acest cont identificat in Documentele de Finantare, fiind agreat ca Factorul are dreptul sa 

modifice in orice moment detaliile de identificare ale Contului de Colectare, notificand in acest sens 

Aderentul si Debitorul. 

"Creanta" inseamna dreptul vanzatorului de bunuri / prestatorului de servicii / furnizorului de lucrari de a 

incasa o suma de bani datorata de cumparatorul bunurilor/beneficiarul serviciilor sau lucrarilor, drept 

evidentiat printr-o Factura neachitata. 

"Creanta Finantata" inseamna o Creanta cesionata in temeiul Contractului de Factoring, cu privire la 

care Factorul a prestat Operatiuni de Finantare, evidentata printr-o Factura Finantata. 

"Data Indeplinirii Conditiilor Precedente" inseamna data la care toate Conditiile Precedente au fost 

indeplinite in forma si continutul satisfacator pentru Factor, evidentiata prin inregistrarea de catre Factor a 

Plafonului de Finantare in evidentele sale si punerea la dispozitie a acestuia in vederea efectuarii de 

Operatiuni de Finantare pentru Aderent, respectiv prin inregistrarea de catre Factor in evidentele sale a 

amendamentelor la Contractul de Factoring. Aderentul are dreptul de a cere Factorului comunicarea Datei 

de Indeplinire a Conditiilor Precedente. 

"Data Finantarii" inseamna data la care Factorul finanteaza o Factura Cesionata, astfel cum este aceasta 

data reflectata in evidentele Factorului. 

"Debitor" sau "Debitor Acceptat" inseamna persoana juridica, parte intr-o relatie comerciala cu 

Aderentul, debitor al Creantelor cesionate Factorului de catre Aderent, acceptat in prealabil de Factor, 

astfel cum este aceasta persoana identificata in Documentele de Finantare. 

"Document de Finantare" inseamna prezentele Conditii Generale de Factoring, Contractul de Factoring, 

Facturile Cesionate, orice documente care evidentiaza efectuarea Operatiunilor de Factoring de catre 

Factor, orice alt document desemnat ca "Document de Finantare" de catre Factor si Aderent, precum si 

notificarile, si cererile emise de Aderent, Debitorul Acceptat sau orice alt tert catre Factor in legatura cu 

Documentele de Finantare, precum si notificarile sau comunicarile emise de Factor catre Aderent sau 

Debitorul Acceptat in legatura cu Documentele de Finantare.  

"Documente Justificative" inseamna documentele enumerate ca atare in Contractul de Factoring. 

"Efect Advers Semnificativ" inseamna orice caz sau circumstanta prezenta sau viitoare (sau o serie de 

astfel de cazuri sau circumstante), inclusiv orice impreviziune sau orice caz fortuit sau un caz de tipul 

unui caz de forta majora, care, in opinia rezonabila a Factorului, ar putea avea un efect advers 

semnificativ cu privire la: 

(a) activitatea de exploatare a unei intreprinderi, operatiunile, performanta, proprietatea, conditia 

(financiara sau de alta natura) a Aderentului sau a Debitorului Acceptat;  

(b) capacitatea Aderentului de a-si indeplini si respecta obligatiile asumate prin Documentele de 

Finantare la care este parte; 

(c) inrautatirea brusca a situatiei economico-financiare a Aderentului sau a Debitorului Acceptat (ce 

poate avea in vedere, cu titlu de exemplu: pierderi, plati restante catre furnizori, creditori, banci sau 

alte institutii, incetarea platilor, aparitia unui Caz de Insolventa sau de forta majora etc.);  

(d) valabilitatea sau posibilitatea de executare a oricaror drepturi sau remedii ale Factorului in baza 

Documentelor de Finantare, sau eficacitatea sau rangul oricaror drepturi sau remedii ale Factorului 

in baza Documentelor de Finantare.  



   

 

   

 

"Factor" inseamna BCR Social Finance IFN S.A., astfel cum este aceasta identificata in Documentele de 

Finantare. 

"Factura" inseamna documentul fiscal acoperind o cerere de plata pentru marfuri sau lucrari livrate ori 

servicii prestate efectiv. 

"Factura Cesionata" inseamna o Factura in legatura cu care Factorul presteaza Operatiuni de Factoring, 

si care evidentiaza Creante cesionate de Aderent Factorului in temeiul Contractului de Factoring. In 

momentul in care se solicita Factorului prestarea Operatiunilor de Finantare cu privire la o Factura, 

prezentarea Facturii Cesionate are valoarea unei cereri de finantare a Facturii respective. 

"Factura Finantata" inseamna o Factura Cesionata in legatura cu care Factorul presteaza Operatiuni de 

Finantare. 

"Filiala" inseamna in legatura cu orice entitate, o entitate: 

(a) controlata, in mod direct sau indirect, de prima entitate mentionata mai sus; sau 

(b) al carei capital social subscris este detinut, in mod direct sau indirect, de catre prima entitate 

mentionata mai sus; sau 

(c) care este Filiala unei alte Filiale a primei entitati mentionate mai sus. 

"Garantul Fideiusor” inseamna persoana sau persoanele identificata/e ca atare in in Documentele de 

Finantare. 

"Litigiu" inseamna orice fel de contestatie, obiectiune, pretentie, disputa, inclusiv refuz de plata sau 

contestare a datoriei, etc. formulata de Aderent sau de Debitorul Acceptat sau de orice tert, ce are ca 

obiect ori afecteaza in orice alt mod o Creanta cesionata Factorului in temeiul Contractului de Factoring, 

indiferent daca este sau nu demarata o procedura in fata instantelor judecatoresti sau arbitrale, ori in fata 

oricarei autoritati cu atributii jurisdictionale. 

"Operatiuni de Administrare" inseamna serviciul prin care Factorul asigura evidenta Creantelor 

cesionate de Aderent in temeiul unui Contract de Factoring, gestionarea acestora si prezentarea 

Aderentului,  la cerere, de situatii privind aceste Creante. 

"Operatiuni de Colectare" inseamna, fara a se limita la, demersurile initiate de Factor cu privire la 

incasarea Creantelor cesionate in temeiul unui Contract de Factoring, constand in telefoane si notificari 

adresate Debitorului Acceptat si/sau contractarea unei societati specializate in recuperare creante. 

"Operatiuni de Factoring" inseamna oricare din urmatoarele servicii prestate de Factor Aderentului in 

temeiul Contractului de Factoring: (i) Operatiuni de Finantare, (ii) Operatiuni de Administrare si (iii) 

Operatiuni de Colectare. 

"Operatiuni de Finantare" inseamna serviciul prin care Factorul asigura plata anticipata catre Aderent a 

Sumei Finantate, in limita Plafonului de Finantare si a Procentului de Finantare. 

"Parte" sau "parte" inseamna orice parte la oricare din Documentele de Finantare, inclusiv Factorul.  

"Perioada de Finantare" inseamna, cu privire la o Factura Finantata, perioada de timp cuprinsa intre 

Data Finantarii si data  scadentei facturii cesionate.  

"Plafon de Finantare" inseamna limita maxima pana la care Factorul poate presta Operatiuni de 

Finantare in favoarea Aderentului, astfel cum este acesta stabilita prin Contractul de Factoring.  

"Procent de Finantare" inseamna procentul de finantare, astfel cum este acesta stabilit prin Documentele 

de Finantare. 



   

 

   

 

"Procent Nefinantat" inseamna procentul rezultat din diferenta dintre 100% si Procentul de Finantare. 

“Rata Anuala a Dobanzii”  inseamna rata dobanzii mentionata in Contractul de Factoring  

"Recesionare" inseamna operatiunea de retransmitere din patrimoniul Factorului in patrimoniul 

Aderentului a Creantelor cesionate initial de catre acesta prin Contractul de Factoring, care nu au facut 

obiectul Operatiunilor de Finantare. 

"Scadenta" inseamna data la care Debitorul Acceptat este tinut a face plata bunurilor livrate sau a 

serviciilor sau lucrarilor prestate de Aderent conform Contractului Eligibil si/sau Facturii cesionate 

respective. 

"Suma Finantata" inseamna suma care rezulta din aplicarea Procentului de Finantare la valoarea 

nominala (inclusiv TVA) a unei Facturi Finantate. 

"Termenul de Plata" inseamna perioada la expirarea careia Debitorul Acceptat este obligat sa faca plata 

Facturii cesionate, conform Contractului Eligibil si/sau Facturii cesionate respective si care se calculeaza 

de la data emiterii Facturii cesionate/livrarii/receptiei si pana la Scadenta. 

"Termenul de Recesionare" inseamna un termen de 90 de zile calendaristice de la Scadenta fiecarei 

Creante cesionate in temeiul Contractului de Factoring, cu privire la care nu s-au prestat Operatiuni de 

Finantare.  

 

2. OBIECTUL OPERATIUNILOR DE FACTORING 

2.1. La data semnarii Contractului de Factoring, Aderentul cesioneaza Factorului, in baza prevederilor 

Art. 1.566 si urmatoarele Cod Civil, (i) toate Creantele Aderent impotriva unui Debitor Acceptat rezultand 

din Factura identificata in Contractul de Factoring, Factorul devenind astfel creditorul Debitorului 

Acceptat cu privire la Creanta respectiva. In schimbul acestei cesiuni, Factorul va presta pentru Aderent 

de Operatiuni de Factoring cu privire la Creanta cesionata, in limitele aprobate si in conformitate cu 

termenii specificati in Contractul de Factoring. 

2.2. Aderentul garanteaza si raspunde fata de Factor in cazul in care Debitorul Acceptat nu efectueaza plata 

Creantelor Finantate, integral si la scadenta, indiferent de motivul pentru care nu s-a efectuat aceasta 

plata. 

2.3. Pentru ca Aderentul sa poata solicita Factorului prestarea de Operatiuni de Factoring, Creantele respective 

vor proveni din activitati de exploatare a unei intreprinderi. Pentru derularea Operatiunilor de Factoring, 

Aderentul va deschide la o unitate bancara cont bancar in RON si va prezenta Factorului elementele de 

identificare ale acelui cont. 

 

3. ACCEPTAREA SI NOTIFICAREA DEBITORULUI ACCEPTAT 

3.1. Aderentul va prezenta Factorului, in vederea acceptarii, lista Debitorilor Acceptati impotriva carora a emis 

Facturile cu privire la care solicita prestarea de Operatiuni de Factoring, insotita de copii ale Contractelor 

Eligibile care stau la baza acestor Facturi, precum si de orice alte informatii sau documente pe care le 

detine, aferente relatiei de afaceri cu respectivul Debitor Acceptat, inclusiv informatii cu privire la 

restante, intarzieri la plata, litigii actuale sau anterioare avute cu acesta. In plus, la solicitarea Factorului, 

Aderentul va prezenta acestuia orice alte documente sau informatii cu privire la Facturile si Contractele 

Eligibile respective. 



   

 

   

 

3.2. Dupa data semnarii Contractului de Factoring, Aderentul are obligatia sa transmita Factorului periodic o 

actualizare a listei cu Facturile emise pe Debitorul Acceptat. 

3.3. Factorul este autorizat ca, in orice moment, sa verifice cu Debitorul Acceptat existenta si intinderea 

Creantelor cesionate de catre Aderent Factorului in temeiul Contractului de Factoring. 

3.4. La data semnarii Contractului de Factoring, respectiv la data semnarii unui act aditional prin care se 

modifica obiectul Contractului de Factoring prin includerea unui nou Contract Eligibil si/sau un nou 

Debitor Acceptat, Aderentul va notifica Debitorul Acceptat cu privire la cesionarea Creantelor impotriva 

acestuia catre Factor precum si cu privire la obligatia Debitorului de a plati Creante cesionate in Contul de 

Colectare. Notificarea va fi facuta in forma atasata la Contractul de Factoring sau in orice alta forma 

agreata intre parti. 

3.5. Factorul isi rezerva dreptul de a notifica fiecare Debitor Acceptat despre scadenta si plata Creantelor 

cesionate in temeiul Contractului de Factoring. 

3.6. Factorul va inregistra in RNPM sau in orice alte registre de publicitate relevante, in favoarea sa, Cesiunea 

de Creante aferenta Contractului de Factoring, care sa confere Factorului titlu de proprietate si rang prim 

de prioritate cu privire la Creantele respective. 

 

4. PLAFON REVOCABIL 

4.1. Indiferent de orice alta prevedere contrara in Documentele de Finantare, Factorul are dreptul in orice 

moment, pe intreaga durata a Documentelor de Finantare, fara a fi conditionat in vreun fel de existenta 

unui Caz de Neexecutare, fara vreo justificare si fara a fi necesara indeplinirea vreunei formalitati 

prealabile: (i) de a suspenda pe termen nelimitat efectuarea oricaror Operatiuni de Factoring (inclusiv in 

cazul in care Aderentul a transmis deja Factorului documentatia relevanta si aceasta indeplineste conditiile 

prevazute in CGF si in Contractul de Factoring), si/sau (ii) de a anula (total sau partial) Plafonul de 

Finantare aferent fiecarui Debitor Acceptat.  

4.2. Oricare din masurile luate de Factor in temeiul prezentului Art.4 (Plafon revocabil) va avea efect imediat, 

urmand ca Factorul sa notifice Aderentul, prin oricare din modalitatile de notificare prevazute de CGF, 

despre masura care a fost luata potrivit acestui articol in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice 

de la data masurii respective.Pentru restituirea eventualelor sume datorate de catre Aderent Factorului, 

Aderentul va avea la dispozitie un termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data notificarii. 

4.3. In cazul in care Factorul decide luarea oricaror masuri din cele prevazute la Art.4 (Plafon revocabil) de 

mai sus, orice plata facuta de Debitorul Acceptat in legatura cu Creantele cesionate in temeiul 

Contractului de Factoring, inclusiv, pentru evitarea oricarui dubiu, o plata facuta in legatura cu o Factura 

pentru care Aderentul a aplicat o deducere comerciala, va putea fi alocata de Factor cu prioritate pentru 

stingerea Creantelor Finantate. Totodata, in cazul anularii Plafonului de Finantare, nicio incasare 

ulterioara a oricaror Creante Finantate nu va mai reintregi Plafonul de Finantare. 

4.4. In cazul in care Factorul decide anularea Plafonului de Finantare cu privire la un Debitor Acceptat, 

obligatia Aderentului de derulare a Operatiunilor de Factoring prin intermediul Factorului continua pana 

la data la care Factorul confirma ca orice suma datorata de catre respectivul Debitor Acceptat sau de catre 

Aderent a fost integral si irevocabil platita. 

 

 

 



   

 

   

 

5. FINANTAREA CREANTELOR. REGULI GENERALE. 

5.1 In vederea finantarii Creantelor, Aderentul va prezenta Factorului cererea de finantare,  insotita de Factura 

Cesionata.  

5.2 Pentru ca Aderentul sa poata depune o cerere de finantare, Creantele pentru care se solicita prestarea de 

Operatiuni de Finantare trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii, in forma si continutul 

acceptate de catre Factor:  

(a) sa reprezinte obligatii comerciale ale Debitorului Acceptat izvorand din vanzari ferme, din prestari de 

servicii sau livrari de lucrari sau de marfuri fata de o alta persoana decat un Afiliat; 

(b) sa nu reprezinte: 

(i) vanzari in consignatie sau depozit, in sistem barter, ori, in general, orice vanzare sub conditie 

suspensiva sau rezolutorie; 

(ii) transferuri de fonduri cu alte scopuri, cum ar fi, dar nu numai, plati de dividende, rambursari de 

credite, compensari, cheltuieli de arbitraj, venituri ori cheltuieli de brokeraj, creante aflate in litigiu; 

(iii) plati in avans, livrari cu plata ramburs, livrari cu plata pe masura vanzarii, vanzari sau prestari catre 

societati aflate intr-un Caz de Insolventa; 

(c) Scadenta sa nu fie depasita la data cererii de finantare; 

(d) sa nu fi fost deja cesionate sau grevate in orice fel in favoarea unui tert si sa fie liber cesionabile, fara 

niciun fel de restrictii; si 

(e) sa fie insotite de Documentele Justificative prevazute in Contractul de Factoring. 

5.3 Finantarea Creantelor se va face prin plata anticipata de catre Factor a Sumei Finantate, in Contul 

Aderentului, in limita Plafonului de Finantare. 

5.4 La incasarea Creantelor Finantate, Factorul va credita Contul Aderentului cu o suma egala cu valoarea 

rezultata din aplicarea Procentului Nefinantat la suma efectiv incasata a Facturii Finantate, fara a fi 

necesara transmiterea de catre Aderent a unei cereri in acest sens, in toate cazurile Factorul avand dreptul 

sa retina orice sume datorate Factorului de catre Aderent. 

 

6. FINANTAREA CREANTELOR. NEAPROBAREA / REFUZUL FACTURILOR LA FINANTARE 

6.1. Factorul are dreptul sa refuze prestarea Operatiunilor de Finantare in legatura cu orice Creanta cesionata 

in oricare din situatiile urmatoare: 

(a) neindeplinirea oricareia dintre conditiile prevazute la Art. 5.2 de mai sus; 

(b) neconformitatea documentelor prezentate cu clauzele Contractului Eligibil; 

(c) neexecutarea intocmai de catre Aderent a obligatiilor ce-i revin potrivit Contractului Eligibil (inclusiv, dar 

nelimitativ: livrarea necorespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ, necorespunderea din 

punct de vedere sortimental, conditiile de ambalaj, mijlocul de transport folosit, conditiile INCOTERMS 

etc.); 

(d) aparitia, in legatura cu Aderentul sau orice Debitor Acceptat, a unui Efect Advers Semnificativ, si/sau a 

unor Litigii, si/sau a unui Caz de Neexecutare in legatura cu orice Document de Finantare incheiat intre 

oricare dintre Aderent si Debitorul Acceptat si Factor; 



   

 

   

 

(e) existenta oricaror sume datorate Factorului (i) de catre Aderent sau (ii) de catre un Debitor Acceptat, sume 

neplatite Factorului la scadenta aplicabila acestora, indiferent de temeiul contractual al acestor sume 

datorate, si indiferent daca suma respectiva este datorata in temeiul acelorasi sau altor raporturi 

contractuale decat cele in legatura cu care se solicita prestarea de Operatiuni de Finantare; 

(f) expirarea valabilitatii Plafonului de Finantare; 

(g) transmiterea cererii de finantare in perioada de preaviz, in cazul denuntarii sau rezilierii Contractului de 

Factoring, respectiv transmiterea cererii de finantare dupa data luarii de catre Factor a masurilor prevazute 

in Art. 4 (Plafon revocabil) din Capitolul 1 (Prevederi generale) din CGF; 

(h) imposibilitatea Factorului de a contacta Debitorul Acceptat, respectiv lipsa confirmarii (in tot sau in parte) 

de catre Debitorul Acceptat a existentei si intinderii oricaror Creante cesionate in temeiul Contractului de 

Factoring, respectiv primirea unei confirmari care nu corespunde cerintelor Factorului (atunci cand 

aceasta confirmare este solicitata de catre Factor);  

(i) in opinia Factorului, finantarea Creantelor prezinta sau ar putea prezenta un risc reputational pentru 

Factor; 

(j) orice alt motiv, la discretia Factorului, fara obligatia Factorului de a justifica refuzul sau. 

6.2. Refuzul Factorului de a finanta Creantele pentru care se solicita prestarea de Operatiuni de Finantare va 

putea fi transmis de catre Factor in orice forma (inclusiv telefonic sau pe e-mail), fiind agreat ca 

nefinantarea Creantelor cu privire la care se solicita prestarea de Operatiuni de Finantare intr-un termen de 

15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de catre Factor a cererii de finantare respective 

echivaleaza cu un refuz tacit al Factorului de a finanta Creantele respective. 

 

7. ADMINISTRAREA SI COLECTAREA CREANTELOR 

7.1. Factorul presteaza Operatiuni de Administrare si Operatiuni de Colectare cu privire la  Creantele  

Finantate in temeiul Contractului de Factoring.  

7.2. Factorul va procesa incasarile numai dupa identificarea elementelor acestora, respectiv: Aderent, Debitor 

Acceptat, Factura achitata. In acest context, Aderentul este de acord ca Factorul sa solicite si sa primeasca 

de la Debitorul Acceptat detaliile privind platile efectuate de acesta. De asemenea, daca Aderentul detine 

astfel de informatii, le va transmite Factorului, fara intarziere. 

7.3. In caz de intarziere a platii peste Scadenta, Factorul va initia prestarea Operatiunilor de Colectare. In acest 

context, Aderentul se obliga sa colaboreze cu Factorul, inclusiv prin a-i acorda toata asistenta necesara si 

a-i transmite toate informatiile si documentele de natura a-i facilita Operatiunile de Colectare.  

7.4. Modalitatea de aplicare a acestor Operatiuni de Colectare este stabilita in mod unilateral de Factor. Toate 

cheltuielile generate de Operatiunile de Colectare sunt suportate integral de Aderent, indiferent daca 

respectivele Creante au fost recuperare sau nu. In cadrul Operatiunilor de Colectare, Factorul va avea 

autoritate deplina in legatura cu Creantele cesionate si, in special, dreptul de a negocia plata acestor 

Creante aferente Operatiunilor de Finantare. 

7.5. Alocarea platilor. Factorul va aloca sumele incasate in urmatoarea ordine: alte cheltuieli, penalitati, 

comisioane, dobanda si capital (principal). 



   

 

   

 

7.6. Factorul va credita Contul Aderentului cu: (i) sumele incasate in urma platii Creantelor cesionate, dar 

nefinantate de catre Factor, respectiv cu (ii) sumele incasate de catre Factor dupa recesionarea Creantelor 

relevante catre Aderent, in toate cazurile, Factorul avand dreptul sa retina orice sume datorate Factorului 

de catre Aderent. 

 

8. EVIDENTA OPERATIUNILOR DE FACTORING 

8.1. Evidenta Operatiunilor de Factoring este integral in responsabilitatea Factorului. 

8.2. Pentru realizarea unei evidente corespunzatoare, partile sunt de acord ca Factorul sa deschida acele 

evidente si conturi pe care le va considera necesare si sa organizeze acele forme de evidenta suficiente 

pentru realizarea scopurilor Operatiunilor de Factoring.  

8.3. Prin documentele contractuale incheiate intre Aderent si Debitorul Acceptat, Aderentul trebuie sa se 

asigure ca toate platile datorate de Debitorul Acceptat se efectueaza in Contul de Colectare. Daca, contrar 

celor precedente, Debitorul Acceptat plateste intr-un alt cont decat Contul de Colectare, Aderentul va 

transfera aceste sume in Contul de Colectare, imediat, dar nu mai tarziu de ziua lucratoare imediat 

urmatoare primirii platii, integral, fara nicio retinere sau compensare. 

9. FIDEIUSIUNE 

10.1. In vederea garantarii oricarei sume datorata de catre Aderent Factorului,  Garantul - Fideiusor 

intelege sa fie raspunzator si garanteaza plata acestor sume catre Factor. Garantul – Fideiusor renunta la 

invocarea beneficiul de discuţiune şi diviziune şi obligându-se fata de Factor, in solidar cu Aderentul si 

garanteaza, in mod irevocabil si neconditionat, in conditiile prevazute în acest Documentele de Finantare.  

10. COMISIOANE SI SPEZE 

10.1. In schimbul prestarii Operatiunilor de Factoring, Factorul este indreptatit sa primeasca urmatoarele 

comisioane, asa cum sunt acestea stabilite in Documentele de Finantare relevante: 

(a) Comisionul de Factoring este:  

(i) o suma fixa perceputa pentru fiecare Factura prezentata pentru finantare si  

(ii) platibil de catre Aderent, din surse proprii, la data  solicitarii finantarii . 

(b) Comisionul de Finantare este: 

(i) datorat pentru intreaga Perioada de Finantare si cu privire la fiecare Factura Finantata;  

(ii) calculat zilnic, in baza unui an considerat a fi compus din 360 de zile, si platibil dupa cum urmeaza: 

pentru perioada cuprinsa intre Data Finantarii (inclusiv) si Scadenta (exclusiv):  

 

Comisionul de Finantare   (Suma Finantata x Rata Anuala a Dobanzii x nr de zile aferente 

Perioadei maxime de solicitare si efectuare a Operatiunilor de Factoring) / 360 x 100 

 

Comisionul de Finantare este platibil in avans la Data Finantarii si se retine din Suma Finantata. In cazul in 

care o 



   

 

   

 

Factura Finantata a fost incasata efectiv cu mai mult de 30 zile inainte de Scadenta acesteia, Factorul va 

restitui 

Aderentului Comisionul de Finantare calculat pentru perioada dintre data platii si Scadenta Facturii 

respective; 

 

Pentru perioada cuprinsa intre Ziua Scadentei (inclusiv) si data incasarii efective a Creantei Finantate 

(exclusiv): , se 

calculeaza o penalizare per zi de intarziere in valoare de 0,2% aplicabila la valoarea necolectata din Suma 

Finantata 

a Facturii respective. Penalizarea este platibila la data incasarii Sumei Finantate;  

 

10.2. Toate comisioanele aferente Operatiunilor de Factoring sunt platibile prin retinere din Suma Finantata, 

cu exceptia 

Comisionului de factoring. 

 

10.3. Suplimentar fata de comisioanele datorate Factorului, Aderentul suporta impozitele, taxele (daca este 

cazul) si 

orice alte cheltuieli impuse de serviciile prestate si Operatiunile de Factoring efectuate in baza CGF si a 

Documentatiei 

de Finantare la care este parte, la data realizarii lor, inclusiv cheltuielile/comisioanele de transfer, spezele 

uzuale pentru 

efectuarea de plati/incasari, taxe, costuri, timbre si cheltuieli in legatura cu recuperarea sumelor datorate si 

cheltuieli 

de judecata, precum si cheltuielile ocazionate de inregistrarea la RNPM a Documentelor de Finantare, a 

Cesiunii de 

Creanta si a oricarei garantii aferente Documentatiei de Finantare. Acestea sunt calculate conform 

specificatiilor tertilor 

si sunt percepute o singura data sau periodic, in functie de tipul comisionului si specificatiile tertilor. 

 

10.4.Toate comisioanele, cheltuielile, spezele, costurile aferente Operatiunilor de Factoring sunt purtatoare 

de TVA, in 

conformitate cu reglementarile in vigoare la data relevanta. 



   

 

   

 

 

11. DECLARATIILE SI GARANTIILE ADERENTULUI 

11.1. Aderentul face, pentru sine, declaratiile si da garantiile mentionate in prezentul Art.11 (Declaratiile si 

garantiile 

Aderentului) fata de Factor, respectiv, atunci cand se prevede in mod expres, Aderentul face urmatoarele 

declaratii si 

garantii cu privire la Debitorul Acceptat fata de Factor si ia la cunostinta ca aceste declaratii si garantii au 

fost esentiale 

pentru Factor pentru incheierea Documentelor de Finantare: 

Status. Este o societate comerciala, infiintata valabil si care functioneaza in mod legal conform legislatiei din 

jurisdictia in care a fost infiintata. 

Capacitate. Are capacitatea juridica sa incheie in mod valabil, sa furnizeze, sa isi exercite drepturile si sa isi 

indeplineasca obligatiile in baza Documentelor de Finantare si a luat toate masurile necesare in vederea obtinerii 

aprobarilor care ii sunt necesare pentru a incheia in mod valabil si a executa fiecare dintre Documentele de 

Finantare, si tranzactiile prevazute in Documentele de Finantare.  

Obligatii ferme. Obligatiile asumate de Aderent prin fiecare Document de Finantare sunt legale, valabile, angajante 

din punct de vedere juridic si apte de a fi puse in executare sau de a produce efecte impotriva acestuia.  

Niciun conflict cu alte obligatii. Incheierea si executarea de catre Aderent a Documentelor de Finantare, precum si a 

obligatiilor prevazute de acestea si constituirea garantiilor mentionate in Documentele de Finantare de catre 

Aderent nu contravin si nici nu vor contraveni: (i) niciunei legi sau reglementari aplicabile acestora; (ii) 

documentelor lor constitutive; sau (iii) niciunui contract sau instrument care angajeaza oricare dintre acestia sau 

orice bun al acestora.  

Leziunea. In scopul Articolului 1221 din Codul Civil Roman, Aderentul confirma ca are experienta si cunostintele 

necesare pentru a incheia si evalua fiecare dintre Documentele de Finantare la care este parte si nu este in stare 

de nevoie. 

Niciun Caz de Neexecutare. Nu exista niciun Caz de Neexecutare care sa continue in prezent sau care ar putea sa fie 

cauzat prin efectuarea oricarei Operatiuni de Factoring. Nu exista niciun eveniment sau circumstanta care sa 

constituie o neindeplinire a obligatiilor in baza oricarui contract sau instrument de care este tinut Aderentul sau 

bunurile sale si care ar putea avea un Efect Advers Semnificativ. 



   

 

   

 

(a) Niciun Caz de Insolventa. Nici Aderentul si niciun Debitor Acceptat nu se gasesc intr-un Caz de 

Insolventa. 

(b) Situatii financiare. Situatiile financiare ale Aderentului puse la dispozitia Factorului au fost pregatite in 

conformitate cu principiile, standardele si practicile contabile general acceptate in Romania si aplicate in 

mod consecvent si prezinta in mod corect situatia financiara a acestuia la data de referinta, iar incepand cu 

aceasta data nu a aparut si nu continua sa existe nicio schimbare negativa semnificativa in situatia sa 

comerciala sau financiara sau in activitatea sa. 

(c) Nicio informatie incorecta. Orice informatii furnizate Factorului de Aderent sau pe seama acesteia in 

legatura cu Documentele de Finantare si activitatea acesteia sau altfel transmise in procesul de analiza al 

Factorului erau adevarate si exacte sub toate aspectele importante, la data la care au fost furnizate. 

Aderentul confirma ca nu a furnizat Factorului si nici nu a omis sa furnizeze, partial sau integral, 

informatii care prin natura lor sunt incorecte sau prezinta o situatie eronata in raport cu orice aspect al 

relatiei contractuale cu Factorului sau cu terte persoane. Fiecare document transmis in copie Factorului 

este corect, complet si produce efecte depline si nu a fost modificat sau inlocuit ulterior. 

(d) Titlul asupra Creantelor. Aderentul este proprietarul exclusiv al Creantelor cesionate in temeiul 

Contractului de Factoring, iar acestea nu au fost anterior transmise/cesionate (nici cu titlu de vanzare si 

nici cu titlu de garantie), respectiv nu au fost grevate cu nicio sarcina. Aderentul are dreptul de a cesiona 

aceste Creante, iar pana la momentul Cesiunii de Creante nu a intervenit nicio cauza de stingere a 

Creantelor. 

(e) Niciun Litigiu. Nu exista niciun Litigiu cu privire la Creantele cesionate in temeiul Contractului de 

Factoring. 

(f) Indeplinirea obligatiilor. Aderentul si-a indeplinit in mod legal toate obligatiile in baza Contractelor 

Eligibile. 

(g) Lipsa sanctiunilor. Nici Aderentul si nici Debitorul, respectiv nici actionarii, nici administratorii si nici 

reprezentantii legali sau conventionali desemnati sa semneze Documentele de Finantare ai fiecaruia dintre 

acestia: (i) nu face obiectul vreunei proceduri sau investigatii cu privire la orice sanctiuni comerciale, 

economice sau financiare care decurg din orice legi, reglementari, embargouri sau masuri restrictive 

impuse, legiferate sau puse in aplicare de Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, Uniunea Europeana, 

Romania sau orice guverne sau institutii sau agentii oficiale ale acestora; sau (ii) nu este angajat in vreo 

tranzactie care eludeaza sau incalca vreo sanctiune impusa de autoritati conform punctului (i) de mai sus, 

vreunei persoane. 

11.2. Declaratiile prevazute in prezentul Art. 11 (Declaratiile si Garantiile Aderentului) sunt considerate a 

fi facute de catre Aderent la data semnarii Contractului de Factoring respectiv, dupa caz, la data semnarii 

Contractului de Reverse Factoring si ulterior vor fi considerate ca fiind repetate (avand la baza faptele si 

circumstantele existente la momentul respectiv) in fiecare zi a duratei de valabilitate a Documentelor de 

Finantare, dar nu mai devreme de data la care toate sumele datorate Factorului in temeiul oricarui 

Document de Finantare au fost integral si irevocabil platite. 

 

12. ANGAJAMENTELE ADERENTULUI 

12.1. Pana la data la care toate sumele datorate Factorului in temeiul oricarui Document de Finantare  au fost 

integral si irevocabil platite, Aderentul se angajeaza, in mod irevocabil si neconditionat, sa isi 

indeplineasca urmatoarele obligatii in mod corespunzator si la timp, si ia la cunostinta ca asumarea 

indeplinirii acestor obligatii a fost esentiala pentru Factor pentru incheierea Documentelor de Finantare: 



   

 

   

 

(a) sa informeze, de indata, Factorul cu privire la orice plata primita direct de la Debitorul Acceptat cu privire 

la Creantele cesionate Factorului;  

(b) sa aplice pe Factura mentiunea cesiunii catre Factor si sa notifice in scris Debitorul Acceptat asupra 

cesiunii Creantelor impotriva sa, in conditiile CGF si a Contractului de Factoring; 

(c) sa puna la dispozitia Factorului, de indata ce i-au fost solicitate, toate documentele si informatiile cerute, 

in forma in care acestea au fost cerute; 

(d) sa depuna toate diligentele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabila a oricarui Litigiu care poate aparea 

intre el, Debitorul Acceptat si / sau Factor; 

(e) sa intreprinda tot ceea ce este necesar sau recomandabil pentru conservarea drepturilor Factorului asupra 

Creantelor cesionate in baza Contractului de Factoring si plata acestora de catre Debitorul Acceptat;  

(f) sa puna la dispozitia Factorului: (i) imediat ce a aflat de existenta acestora, detalii ale oricarui 

Litigiu pendinte sau iminente impotriva sa; precum si (ii) imediat la cererea Factorului, orice alte 

informatii privind situatia financiara, afacerile si operatiunile sale (inclusiv, insa fara a se limita la, lista 

stocurilor si obiectelor de inventar); 

(g) sa respecte sub toate aspectele toate legile care i se aplica, daca nerespectarea lor ar putea avea un Efect 

Advers Semnificativ; 

(h) sa notifice imediat Factorul cu privire la toate faptele si circumstantele pe care le banuieste sau despre 

care a luat cunostinta, care ar putea avea un Efect Advers Semnificativ; 

(i) sa nu permita sa subziste nicio garantie, drept de retentie, privilegiu sau orice alt drept similar asupra 

Creantelor cesionate; 

(j) sa nu intre in nicio fuziune, contopire, divizare sau restructurare corporativa fara  informarea Factorului; si 

(k) sa nu modifice in niciun fel Contractele Eligibile sau contractele/intelegerile incheiate cu Debitorii 

Acceptati, care duc la modificari ale existentei sau intinderii Creantelor cesionate in temeiul Contractului 

de Factoring fara aprobarea prealabila a Factorului. 

 

13. CAZURI DE NEEXECUTARE IN LEGATURA CU CONTRACTUL DE FACTORING 

13.1. Fiecare din evenimentele si situatiile prevazute prin prezentul Art. 13 (Cazuri de Neexecutare in legatura 

cu Contractul de Factoring) constituie un Caz de Neexecutare: 

(a) Aderentul sau Debitorul Acceptat nu plateste la scadenta orice suma pe care o datoreaza Factorului in 

baza oricarui document, in toate cazurile, la locul si in deviza stabilite pentru plata;  

(b) orice declaratie facuta sau considerata a fi facuta de catre Aderent in Documentele de Finantare sau in 

orice alt document furnizat de catre sau in numele Aderentului in baza sau in legatura cu orice Document 

de Finantare este sau se dovedeste a fi, in legatura cu orice aspect important, incorecta sau de natura a 

induce in eroare la momentul la care a fost facuta sau considerata ca fiind facuta; 

(c) Aderentul incalca oricare alte prevederi ale Documentelor de Finantare, respectiv Aderentul sau Debitorul 

Acceptat incalca orice prevederi ale oricaror altor contracte incheiate intre oricare dintre acestia, 

actionand in orice calitate, si Factor;  

(d) orice caz sau circumstanta care in opinia rezonabila a Factorului ar putea avea un Efect Advers 

Semnificativ; 



   

 

   

 

(e) orice Document de Finantare nu este, sau Aderentul sau Debitorul Acceptat denunta, pretinde ca nu este 

angajant sau executoriu impotriva sa;  

(f) Aderentul isi concentreaza vanzarile asupra unui singur sau unui numar redus de debitori; 

13.2. La orice moment dupa aparitia unui Caz de Neexecutare Factorul va putea, fara nicio notificare si fara 

nicio formalitate prealabila sau interventia instantelor de judecata, la alegerea sau si cu efect imediat: 

(a) sa suspende, pe termen nelimitat, prestarea oricaror Operatiuni de Factoring in relatia cu Aderentul, si/sau; 

(b) sa anuleze, in tot sau in parte, Plafonul de Finantare cu privire la Debitorul Acceptat, moment la care 

acesta va fi imediat anulat si nicio Factura ulterioara nu va mai putea fi finantata de catre Factor, si/sau 

(c) sa declare toate sumele datorate de Aderent Factorului scadente anticipat, si, in acel moment, acestea vor 

fi, fie (i) datorate si platibile la cerere; sau (ii) datorate si platibile imediat, fara nicio alta notificare si fara 

nicio declaratie, cerere sau obiectiune de orice fel, Aderentul renuntand expres la acestea; si/sau 

(d) sa exercite oricare si toate drepturile sale, remedii sau prerogative in temeiul Contractului de Factoring, 

inclusiv dreptul de a pune in executare oricare dintre garantiile mentionate in Contractul de Factoring. 

 

14. MODIFICARI 

14.1. Nicio modificare a Documentelor de Finantare (cu exceptia prezentelor CGF pentru care se aplica 

Art. 14.2 de mai sus) nu va produce efecte decat daca este intocmita in scris si semnata de catre Factor si 

Aderentul care este parte la respectivele Documente de Finantare. 

14.2. Factorul poate modifica oricand in mod unilateral prezentele CGF, iar o astfel de modificare va produce 

efecte de la data publicarii pe website-ul Factorului (www.bcr-socialfinance.ro). Fiecarui Contract de 

Factoring , astfel cum va putea fi acesta modificat din timp in timp prin act aditional, i se vor aplica CGF 

in vigoare la data semnarii Contractului de Factoring, respectiv in vigoare la data semnarii fiecarui act 

aditional. 

 

15. DENUNTARE UNILATERALA 

15.1. Suplimentar oricaror altor cazuri de incetare a Documentelor de Finantare prevazute in prezentele CGF, 

Partile au dreptul sa denunte unilateral Documentele de Finantare pe intreaga durata a acestora, cu un 

preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice. 

 

16. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

16.1 În vederea îndeplinirii Operațiunilor de Factoring, Factorul, în calitate de operator, prelucrează date cu 

caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) General privind Protecția Datelor 

nr. 679/2016 (“GDPR”), cerințele legislației subsecvente în materie și prevederile Politicii de 

confidentialitate a datelor disponibilă la urmatorul link:  https://www.bcr-socialfinance.ro/ro/stiri-si-

informatii/informatii/politica-de-confidentialitate. Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către 

Factor aparțin reprezentanților legali sau convenționali ai Aderentului, precum și oricăror altor persoane 

ale căror date cu caracter personal sunt dezvăluite de Aderent pentru și în legătură cu derularea 

Contractului de Factoring, precum garanți, debitori cedați sau reprezentanți ai debitorilor cedați (denumiți 

împreună în mod generic, în cele ce urmează, „Persoane Vizate”).  



   

 

   

 

16.2 În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare în legătura cu Operațiunile de Factoring, Factorul poate sa 

prelucreze date cu caracter personal aparținând Persoanelor Vizate, primite de la Aderent în vederea 

inițierii derulării Contractului de Factoring, fără a beneficia însă de modalitatea practică de a asigura în 

mod direct informarea acestor categorii de persoane. În acest context, este responsabilitatea Aderentului să 

informeze Persoanele Vizate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și să obțină 

consimțământul acestora privind prelucrarea datelor, în măsura în care este necesar, în vederea îndeplinirii 

condițiilor prevăzute de lege. Aderentul confirmă în mod expres că va respecta obligația de informare a 

Persoanelor Vizate inainte de fiecare transmitere de date cu caracter personal către Factor sau în relația cu 

Factorul, pe întreaga durată a Contractului de Factoring. În acest sens, Aderentul se obligă să furnizeze 

Persoanelor Vizate (anterior transmiterii către Factor a datelor cu caracter personal ale acestora) un extras 

din prezenta secțiune 16 (Protectia datelor personale) si link-ul către Politica de confidentialitate a datelor 

disponibilă pe website-ul Factorului. 

16.3 Pentru indeplinirea obligatiilor legale, incheierea si executarea Contractului de Factoring (in cazul in care 

este parte la Contract o persoana fizica) si indeplinirea intereselor sale legitime, Factorul prelucrează date 

cu caracter privind Persoanele vizate, precum precum nume, prenume, cetatenie, adresa, telefon, adresa de 

email si/sau date transmise de catre furnizori de servicii, informatii ce rezultă din neconformitățile 

semnalate de orice persoană. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina 

imposibilitatea prestării Operațiunilor de Factoring și/sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de 

către Factor. 

16.4 Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Factorul poate să dezvăluie anumite categorii de date cu 

caracter personal către destinatari precum: autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip, 

furnizorii de servicii şi bunuri, societăţi bancare, agenţi de colectare a debitelor sau recuperare a 

creanţelor, organizaţii profesionale, alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ai Factorului. 

16.5 În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, Factorul va prelucra datele cu caracter personal 

pe durata îndeplinirii Operațiunilor de Factoring, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile 

legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligatia de arhivare. Este posibil 

ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Factorul să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-

le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice. 

16.6 Factorul acordă o importanță sporită datelor cu caracter personal și înțelege să asigure securitatea 

adecvata  pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, Factorul implementează măsuri tehnice şi 

organizatorice pentru protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a 

distrugerii sau a deteriorarii accidentale. 

16.7 În conformitate cu prevederile GDPR, Persoanele Vizate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la 

informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 

automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de 

prelucrare automate; dreptul de se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal sau Justiţiei, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), 

dreptul la restricționarea prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor.  

16.8 Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Factor, precum și cu 

privire la drepturile de care beneficiază în acest context, Persoanele Vizate se pot adresa printr-o cerere (în 

format material/electronic prin e-mail) către: dpo@bcr-socialfinance.ro. 
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17 DISPOZITII FINALE 

17.1 Prorogarea termenului. Cu exceptia situatiei in care se prevede in mod expres altfel, in cazul in 

care ultima zi a oricarui termen sau perioada prevazuta in prezentele CGF sau in Contractul de Factoring 

este o zi nelucratoare, respectivul termen sau perioada se va prelungi pana la urmatoare zi lucratoare. 

17.2 Nicio renuntare. Neexercitarea sau intarzierea unei parti de a exercita vreun drept in baza prezentelor 

CGF si/sau a oricarui Document de Finantare, nu va constitui renuntarea la acel drept. Exercitarea partiala 

a unui asemenea drept nu va afecta exercitarea ulterioara a dreptului respectiv sau a oricarui alt drept. 

Drepturile si remediile prevazute in oricare dintre Documentele de Finantare se cumuleaza cu, si nu 

exclud niciunul dintre drepturile sau remediile prevazute de lege. 

17.3 Limitarea raspunderii. Nici Factorul, nici agentii, directorii, functionarii, angajatii, delegatii sau 

consultantii acestuia nu vor fi tinuti responsabili pentru nicio pretentie, cerere, datorie, pierdere, dauna, 

cost sau cheltuiala realizata sau aparuta in legatura cu exercitarea sau intentia de a exercita orice drepturi, 

prerogative si remedii prevazute in oricare dintre Documentele de Finantare (inclusiv, pentru evitarea 

oricarui dubiu, dreptul de a refuza orice finantare, de a exercita dreptul de regres, dreptul de denuntare 

unilaterala, dreptul de invocare a unui Caz de Neexecutare), cu exceptia situatiei in care acestea au fost 

savarsite din culpa grava sau cu intentie.  

17.4 Integralitatea Contractului si Invalidarea. Documentele de Finantare, astfel cum sunt acestea 

completate prin prezentele CGF, reprezinta vointa partilor fata de asumarea tuturor clauzelor incluse in 

acestea, continand totalitatea intelegerilor dintre parti cu privire la aspectele la care se face referire in 

acestea, fara a mai exista nici o alta intelegere anterioara in legatura cu acesta. In cazul in care una sau 

mai multe prevederi din oricare dintre Documentele de Finantare este sau devine nelegala, nevalabila sau 

nu poate fi pusa in executare din orice motiv, aceasta nu va prejudicia sau afecta legalitatea, valabilitatea 

sau punerea in executare a celorlalte prevederi ale respectivului Document de Finantare, si daca va fi 

necesar in acest scop prevederile nelegale, nevalabile sau care nu pot fi puse in executare vor fi 

considerate ca nescrise in respectivul Document de Finantare. 

17.5 Transferabilitate. Aderentul nu va putea cesiona, nova sau transfera in niciun alt mod, integral sau 

partial, drepturile sau obligatiile sale care decurg din orice Document de Finantare. Aderentul este de 

acord ca Factorul are dreptul sa cesioneze, sa noveze, sa transfere sau sa dispuna in orice alt mod si catre 

orice terta parte de toate sau o parte din drepturile si obligatiile ce ii revin conform Documentelor de 

Finantare. In limita maxima permisa de lege, aceasta prevedere reprezinta consimtamant anticipat cu 

privire la orice asemenea transfer de drepturi si/sau obligatii, in sensul Articolului 1315 si Articolului 

1317 din Codul Civil Roman. 

17.6 Neaplicabilitatea fortei majore. Aderentul este de acord in mod expres sa renunte la dreptul de a invoca 

aparitia oricarui eveniment calificat conform legii romane drept caz de forta majora, caz fortuit sau 

impreviziune in legatura cu imposibilitatea de a executa orice obligatie asumata in temeiul oricarui 

Document de Finantare. 

17.7 Notificari. Orice notificare, acord, oferta, cerinta, cerere, comunicare sau corespondenta sau document 

emis in baza sau in legatura cu Documentele de Finantare poate fi transmis prin posta (scrisoarea 

recomandata cu confirmare de primire), fax, email sau direct partii careia ii este adresata si vor avea efect 

numai daca: 

(a) fiind trimise prin e-mail, doar in momentul cand sunt primite efectiv (sau puse la dispozitie) in forma 

lizibila, cu mentiunea ca, daca este primit dupa orele 17.00, e-mailul respectiv va produce efecte fata de 

Factor in urmatoarea zi lucratoare; sau  



   

 

   

 

(b) fiind trimise sub forma de scrisoare recomandata, cand au fost primite la adresa respectiva sau in 5 (cinci) 

zile lucratoare dupa ce au fost depuse la posta preplatita, cu confirmare de primire, intr-un plic cu 

destinatia respectiva, 

si, daca un anumit departament sau functionar este specificat ca destinatar in datele de contact prevazute 

in Contractul de Factoring, daca au fost adresate acelui departament sau functionar si, in cazul Factorului, 

daca o anumita persoana sau adresa este specificata in datele de contact prevazute in Contractul de 

Factoring, dupa caz, daca sunt transmise in atentia persoanei respective sau la adresa respectiva sau orice 

alta adresa, adresa de e-mail sau departament sau functionar notificate de catre cealalta Parte cu minim 5 

(cinci) zile lucratoare inainte de comunicare, la adresele, adresele de e-mail de mai sus. 

17.8 Conventia asupra probelor. Prin semnarea Contractului de Factoring, partile accepta in mod expres ca 

documentele emise sau incheiate in baza sau in legatura cu Documentele de Finantare si transmise 

celeilalte parti in copie, fie direct, fie prin posta sau e-mail, in conformitate cu Art. 17.7 (Notificari) de 

mai sus, au aceeasi forta probanta ca originalul. Pentru evitarea oricarui dubiu, prezentul articol reprezinta 

conventie asupra probelor in conformitate cu Articolul 256 din Codul de Procedura Civila. 

17.9 Supravietuirea Contractului. Fara a contraveni mentiunilor anterioare si/sau prevederilor Documentelor 

de Finantare, Contractul de Factoring, astfel cum este acesta completat prin prezentele CGF, nu vor inceta 

mai devreme de data la care toate obligatiile Aderentului fata de Factor, rezultate din prestarea 

Operatiunilor de Factoring, au fost stinse in mod definitiv si irevocabil.  

17.10 Legea aplicabila. Prezentelor CGF si oricarui alt Document de Finantare (inclusiv Contractul de 

Factoring) li se aplica si vor fi interpretate sub toate aspectele in conformitate cu legislatia Romaniei. 

17.11 Jurisdictia. Orice litigiu si orice disputa, proces, actiune sau procedura care ar putea decurge din sau in 

legatura cu prezentele CGF si oricare alt Document de Finantare (inclusiv Contractul de Factoring) vor fi 

judecate de instanta romana competenta de la sediul Factorului. 
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