
Conditii speciale ale Felbermayr Romania SRL

I. Generalitati:
 
Inchirierea  de  platformele de lucru şi autoîncărcătoare cu furcă este subiectul prezentelor Conditii care se supun, atunci cand 
este cazul, reglementarilor nationale si internationale in domeniu. Prevederile prezentelor conditii speciale se completeaza cu cele 
ale Conditiilor comerciale generale ale Felbermayr Romania SRL.

In prezentul document vor fi utilizati urmatorii termeni: 
• Conditiile  speciale vor fi denumite pe scurt Conditiile; 
• Felbermayr Romania SRL va fi numită în continuare pe scurt executant (EX); 
• Beneficiarul/Beneficiarul va fi numit (BN)
• Platformele de lucru şi autoîncărcătoare cu furcă vor fi numite Utilajele

Utilajele sunt proprietatea EX pe toata durata contractului.
Pe toata perioada de inchiriere, utilajele nu pot fi instrainate catre un tert, cu nici un titlu, fara acordul scris al EX .
Se interzice in mod expres subinchirierea oricarui Utilaj de catre BN.

II. Durata contractului:

Perioada de inchiriere incepe de la momentul predarii Utilajului la adresa predarii si se termina la momentul preluarii acestuia de 
la respectiva adresa. 

Chiria se percepe pentru fiecare fractiune de zi inceputa, indiferent de ora. In alte cazuri decat prelungirea automata, perioada 
de inchiriere poate fi prelungita prin acordul scris al partilor si trebuie anuntata de catre BN EX cu minim 3 zile inaintea expirarii 
termenului prevazut initial in contract. In cazul in care, BN nu anunta prelungirea perioadei de inchiriere cu cel putin 3 zile inainte 
de expirarea acesteia, EX poate dispune neconditionat returnarea utilajului pe cheltuiala BN. 

BN trebuie sa se asigure ca exista personal instruit atat pentru manevrarea adecvata a Utilajelor, cat si pentru instruirea perso-
nalului desemnat pentru operarea Utilajelor in vederea atingerii Sopului Beneficiarului, in locatia indicata de Beneficiar.  In cazul 
in care oricare Utilaj nu se poate utiliza din cauza conditiilor meteo sau din alte motive care nu sunt sub controlul /vina EX, riscul 
concretizat prin perioada de neutilizare a acestuia este suportat de BN si nu-i va fi imputat EX.

Pretul de inchiriere este calculat pentru o utilizare de 8 ore zilnic ,7 zile pe saptamana. Utilizarea peste limite va fi taxata suplimen-
tar potivit prevederilor din  Oferta/Contract luand in calcul un tarif orar calculat pe baza chiriei lunare deimpartita la 224 ore/luna.

III. Rezilierea si incetarea contractului:

Contractul poate fi reziliat de oricare din parti cu respectara unui termen de preaviz de o luna (30 zlie).
Beneficiarul este pus in intarziere prin simpla neexecutare a oricareia dintre obligatiile asumate.
In cazul intarzierii Beneficiarului la plata cu mai mult de 30 de zile calendaristice, Prestatorul are dreptul sa rezilieze contractul, fara 
respectarea termenului de preaviz.
Incetarea contractului, din orice motive, nu exonereaza partile de obligatiile de plata pentru sumele datorate in momentul incetarii 
contractului.

IV. Raspunderea Beneficiarului:

Utilajul  trebuie predat/restituit la locul stabilit, in prezenta BN sau a unui reprezentant autorizat al acestuia. 
Odată cu predarea şi semnarea Protocolului de predare-primire de către BN, se transfera paza juridica a Utilajelor catre Beneficiar. 
Acesta este responsabil de orice furt sau daună cauzată de sine, proprii angajati sau terţi, precum şi de pierderile cauzate EX prin 
furtul sau deteriorarea oricarui Utilaj. Utilajul  trebuie asigurat tot timpul împotriva operării neautorizate.
BN preia răspunderea completă pentru Utilajul inchiriat. Această răspundere include toate daunele provocate persoanelor, bunuri-
lor şi orice altă daună specială cauzată de Utilaj sau persoanele desemnate sa opereze Utilajul.
BN răspunde de toate daunele pe care el, angajaţii acestuia sau teri carora le-a permis accesul la Utilaje (chiar si din neglijenta) le 
pot cauza Utilajului, iar perioada de neutilizare a echipamentului rezultata din aceste daune nu-i va fi imputata EX.
In cazul in care aceste daune au drept consecinta imposibilitatea utilizarii oricaruia dintre Utilaje, Beneficiarul suporta acest risc si 
nu va putea ridica nicio pretentie, de nicio natura, fata de Prestator.
EX recomandă BN incheierea unei asigurari de raspundere civila pentru fiecare Utilaj pe perioada in este raspunzator de paza 
juridica si securitatii acestora (intreaga perioada a inchirierii Utilaj). In caz de furt, avarie, pierdere partiala sau totala va suporta atat 
contravaloarea integrala a pieselor furate, avariate, pierdute cat si a manoperei aferente repunerii Utilajului in stare de functionare, 
sau dupa caz, intreaga contravalorare a Utilajului in discutie.. 



V. Conditii de utilizare:

In cazul in care pe parcursul perioadei de inchiriere utilajul sufera daune din motive imputabile BN, contravaloarea remedierii 
acestora va fi suportata integral de catre BN. Serviciile de reparatii pentru defectiunile cauzate de operarea neglijenta, defectuoa-
sa, necorespunzatoare, peste sarcina admisa a utilajului, in alte activitati de tipul vopsitorie, sablare, zugraveli ori in alte scopuri 
decat cele pentru care a fost inchiriat utilajul, vor fi efectuate de catre BN in termenul stabilit prin Notificarea privitoare la daune 
-- Anexa nr. 4, iar daca acesta nu le va efectua in termenul stabilit, vor fi efectuate de catre EX si vor face obiectul unei facturi se-
parate pe care BN se obliga sa o plateasca pe baza devizului de lucrari si reparatii, in termen de 10 zile de la emitere. 
In cazul inchirierii utilajului fara operator, BN se obliga sa utilizeze echipamentul doar cu personal autorizat, in conformitate cu legis-
latia romana. Orice prejudicii aduse Utilajelor sau persoanelor ca urmare a utilizarii si operarii necorespunzatoare a  oricarui Utilaj 
de catre BN sau reprezentantii acestuia sunt exclusiv in sarcina BN. Utilajele sunt supuse normelor ISCIR, Ministerului Muncii 
(protectia muncii) si respectiv EN280.

In cazul defectarii utilajului in perioada de inchiriere din motive neimputabile BN, EX se obliga sa constate si sa remedieze de-
fectiunile in 48 de ore (dar nu mai putin de 2 zile lucratoare) de la instiintarea in scris transmisa de catre BN acestuia conform 
Notificarii privitoare la functionarea inadecvata a Utilajului - Anexa nr. 5. In cazul in care defectiunea s-a produs din vina operatorului/
BN ,costul remedierilor va fi suportat de catre BN. In nici un caz EX nu va fi facut raspunzator de eventualele prejudicii suportate 
de catre BN ca urmare a nefunctionarii echipamentului. Din motive de securitatea muncii, echipamentul nu va mai putea fi utilizat 
pana la sosirea inginerului de service delegat de catre EX.

BN se obliga ca pe durata inchirierii sa respecte instructiunile de folosire si intretinere general aplicabile astor tipuri de Utilaje, 
dar si cele speciale, cuprinse in manualul de operare a Utilajului pus la dispozitia BN impreuna cu Utilajul inchiriat si sa suporte 
contravaloarea combustibilului consumat.

Operarea Utilajului este permisă numai persoanelor în vârstă de peste 18 ani care deţin un permis de conducere sau un permis de 
conducere pentru autoîncărcătoare cu furcă potrivit prevederilor legale, care să nu fie sub influenţa drogurilor, medicamentelor sau 
alcoolului în timpul operării şi care să fi fost instruit de catre EX in vederea operarii acestor tipuri de Utilaje. În cazul platformelor 
de lucru pe sasiu de  autocamion închiriate fără şofer, trebuie acordată, in plus, atenţie înălţimii de trecere.

BN este obligat să utilizeze echipamentul cu atenţie, să îl protejeze împotriva suprasolicitarilor şi să respecte toate prevederile le-
gale referitoare la posesia, utilizarea sau întreţinerea Utilajelor sau a accesoriilor. Dacă un Utilaj se murdăreşte, devenind impropriu 
utilizarii, BN va acoperi costurile de curăţare, predand echipamentul EX in perfecta stare de curatenie.

Utilajul trebuie utilizat numai conform instrucţiunilor de utilizare. Platformele de lucru şi autoîncărcătoarele cu furcă telecomandate 
care operează cu platforme nu trebuie utilizate abuziv ca macarale de ridicare şi încărcate peste greutatea de platformă stabilită. 
Este interzisa tracţiunea cu platforme de ridicare şi autoîncărcătoare cu furcă telecomandate care operează cu platforme. Sunt 
absolut interzise lucrările de sablat şi pulverizare lângă Utilajele inchiriate. Trebuie evitate în măsura posibilă impurităţile şi daunele. 
În desfăşurarea lucrării de şlefuire, echipamentul trebuie acoperit şi protejat eficient. Se vor factura BN orice costuri de curăţare 
care rezultă din impurităţi, precum şi orice deteriorare a pneurilor. 

În funcţie de tipul echipamentului, BN este obligat să verifice în fiecare zi nivelul uleiului de motor şi al lichidului de răcire, precum 
şi nivelul apei din baterie. BN este de asemenea obligat să verifice nivelul hidraulic al uleiului în fiecare zi, indiferent de ce tip de 
echipament se închiriază. Dacă este necesar, cantităţile scăzute trebuie completate în fiecare zi cu fluide de operare, pe cheltuiala 
BN. În plus, filtrul de aer trebuie verificat în fiecare zi în echipamentul care funcţionează pe bază de motorină şi, dacă este necesar, 
trebuie curăţat. BN răspunde de orice daună cauzată prin utilizarea de fluide de operare, filtre de aer necorespunzătoare sau lipsa 
fluidelor de operare. Utilajele cu motor diesel vor fi predate de catre BN EX cu rezervorul plin. Combustibilul care nu este înlocuit 
de BN se va completa la restituire de către EX şi se va factura BN. 

BN trebuie informat imediat despre orice defect sau daune care apar la echipament prin furnizarea numărului echipamentului, 
tipului echipamentului şi tipului de defect si transmiterea Notificarii privitoare la daune - Anexa nr. 4. 

BN trebuie să se asigure că Utilajul este instalat numai la locaţii adecvate pentru utilizare. BN este unicul responsabil de pertur-
baţiile atmosferice şi condiţiile la sol, care pot impieta asupra utilizarii echipamentului.

Utilizarea echipamentului se permite numai dacă se desfăşoară conform condiţiilor de siguranţă. (de ex. in cazul unei operaţiuni în 
exterior, trebuie avute in vedere vitezele maxime permise ale vântului ce permit utilizarea fiecarui Utilaj. Trebuie încetată imediat 
operarea, dacă vântul depăşeşte vitezele permise.)

Dacă Utilajul nu se livrează la termen din orice motiv care nu este cauzat de catre EX şi care nu poate fi imputat acestuia, BN nu 
are dreptul să pretindă nicio compensaţie. 

Transferarea riscului de la BN la EX se va realiza la momentul restituirii echipamentul în starea in care a fost predat şi a semnarii 



Procesului verbal de restituire - Anexa nr. 3.

VI. Legea aplicabila:

Contractul este supus legislatiei Romane.

VII. Litigii:

BN si EX vor incerca solutionarea amiabila a oricarui conflict aparut in legatura cu naşterea, modificarea, stingerea, interpretarea 
şi executarea Contractului. 
In cazul in care litigiile nu se pot solutiona pe cale amiabila, partile convin ca instanta competenta sa solutioneze litigiile survenite 
in derularea prezentului contract va fi Judecatoria Sector 1 Bucuresti, respectiv Tribunalul Bucuresti.

VIII. Alte clauze:

Partile declara ca au deplina autoritatesi competenta se a incheia si semna acest contract, precum si de a executa obligatiile ce 
decurg din acesta.
Neexercitarea unui drept pe baza acestui contract nu echivaleaza cu renuntarea la exercitarea acestuia. Fiecare renuntare va pro-
duce efecte doar daca este realizata in scris.
Acest contract, impreuna cu modificarile si documentele sale anexate, preprezinta vointa partilor si inlatura orice alta forma de 
intelegere verbala sau scrisa anterioare acestui contract in legatura cu cele prevazute prin acesta.
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