
CONTRACT DE RENT A CAR 

NUMARUL _______________ 

DIN DATA DE 
__________________________ 

  

I.PARTILE 
Societatea Comerciala de Inchirieri Auto……………………………………………………., cu 
sediul 
in………………………………………………………………………………………………………
……………………………..inregistrata la Registrul Comertului cu 
nr…………………………………….., avand CUI …………… si contul IBAN 
…………………………………………………………………………………………………………
……., apartinand de banca ……………………………………… , telefon 
………………………………………, email………………………………………., reprezentata 

legal prin ……………………………………………, in calitate de LOCATOR, denumita in 

continuare in prezentul contract 

LOCATOR/ PROPRIETAR/ FIRMA DE INCHIRIERI AUTO/ FIRMA DE 
RENT A CAR/ FIRMA DE RENT/ FIRMA DE INCHIRIERI 

Si 

Dl/ Dna/ Societatea ……………………………………………………….,cu domiciliul/ sediul in 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………., identificata cu CI seria……………nr……………………………../ 
Cui ……………………………………………, 
eliberata la data …………………………………………., CNP 
……………………………………………………….. denumita in continuare in prezentul 
contract 

LOCATAR/ CHIRIAS/ CLIENT/ UTILIZATOR 

 

 



II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE RENT A CAR 
II.1. Baza CONTRACTULUI DE RENT A CAR semnat la sfarsit intre LOCATAR si 

LOCATOR, este oferirea spre folosire a AUTOTURISMULUI 
MARCA____________________________________, 
TIPUL________________________________________________, cu NUMARUL DE 
IDENTIFICARE________________________________________________ si NUMARUL 
DE INMATRICULARE_________________________________, fiind in proprietatea 

FIRMEI DE RENT A CAR/ FIRMEI DE INCHIRIERI/ PROPRIETARULUI/ 
LOCATORULUI si va fi denumit in continuare in acest contract AUTOVEHICUL/ 
VEHICUL/ AUTOTURISM / MASINA. 

AUTOTURISMUL VA FI INCHIRIAT DE LA DATA _________________________ ORA 

_________________________ LOCUL 
__________________________________________________________________ SI VA 
FI PREDAT LA DATA DE_________________________________ ORA 
______________________________ LOCUL 
__________________________________________________________ catre 

UTILIZATOR 

Iar CLIENTUL VA TREBUI SA PLATEASCA SUMA DE____________________ RON/ 

__________________ EURO. 

 

II.2. VEHICULUL ce va fi inchiriat catre CLIENT are urmatoarele caracteristici: 

- culoare:……………………………………………………………………………………… 

- an de fabricatie: ………………………………………………………………………… 

- numar de kilometrii in bord: ……………………………………………………… 

- defectiuni de inceput: 
…………………………………………………………………………………………………
… 

- alte date:……………………………………………………………………………………. 

 

II.3. In perioada in care intra in functiune CONTRACTUL DE RENT A CAR,  

FIRMA DE INCHIRIERI AUTO isi va pastra dreptul de proprietate asupra 

AUTOVEHICULULUI. Obiectul contractului va intra doar in folosinta catre CLIENT. 

AUTOTURISMUL este asigurat, iar asigurarea va fi operabila in conditii legale. Aceasta 

va functiona si in baza prezentului CONTRACT. Pe toata durata CONTRACTULUI, 



LOCATORUL isi pastreaza dreptul de proprietate deplina asupra 

AUTOVEHICULULUI inchiriat. AUTOVEHICULUL face in continuare obiectul 

prezentului CONTRACT DE RENT. AUTOTURISMUL este asigurat, iar asigurarea este 

si va fi operabila in conditii legale si ale prezentului CONTRACT. 

 

III. PRIMIREA SI PREDAREA 
AUTOTURISMULUI INCHIRIAT 
III.1 PRIMIREA AUTOVEHICULULUI catre CLIENT se face la termenul stabilit de 

comun acord. AUTOTURISMUL este PRIMIT de catre CLIENT, dupa semnarea 

CONTRACTULUI DE RENT A CAR. PREDAREA VEHICULULUI se va realiza pana la 

data stipulata in CONTRACT. 

III.2 AUTOTURISMUL este pus la dispozitia CLIENTULUI impreuna cu urmatoarele 

documente: certificatul de inmatriculare ( cu ITP valabil ), polita de RCA, rovigneta. In afara 

actelor auto, VEHICULUL va fi dotat cu: Trusa medicala, cric, veste reflectorizante si 

roata de rezerva. Acestea vor fi inventariate atat in momentul PRIMIRII, cat si in momentul 

PREDARII. AUTOVEHICULUL este PRIMIT de catre CLIENT intr-o stare buna de 

functionare si indeplineste toate cerintele tehnice de utilizare. 

III.3. LOCUL PREDARII SI PRIMIRII AUTOTURISMULUI se va realiza conform datelor 

stipulate in ARTICOLUL II, ALINEATUL 1 din CONTRACTUL DE RENT A CAR 

III. 4 Pentru cazul in care CLIENTUL nu va PREDA AUTOVEHICULUL la data si ora 

specificata in CONTRACTUL DE RENT A CAR, vor intra in vigoare urmatoarele 
PENALIZARI:  

A) in cazul in care CLIENTUL INTARZIE cel mult DOUA ORE, nu se va percepe nici 

un fel de PENALIZARE; 

B) o data ce a inceput A TREIA ORA, CLIENTULUI i se va aplica o PENALIZARE 

DE 50% din valoarea zilei de inchiriere. Acesta este in cuantumul chiriei datorate pe 
zi;  

C) din momentul in care a fost depasita A SASEA ORA DE INTARZIERE cu 

AUTOVEHICULUL inchiriat, CHIRIASUL va fi PENALIZAT cu o zi 

suplimentara. CLIENTUL o data ce a depasit cele SASE ORE, se va incasa din 

partea acestuia valoarea unei zile de inchiriere. 

III.5 VEHICULUL va fi PREDAT CURAT. AUTOTURISMUL va trebui sa fie CURAT, 

atat la exterior, cat si la interior. In cazul in care VEHICULUL are urme vizibile de mizerie 



la exterior, se va plati o taxa de 50 de RON. Daca AUTOVEHICULUL are urme de 

murdarie la interior, taxa platita va fi de 200 de RON.  

III.6 AUTOVEHICULUL va fi primit de catre client cu rezervorul full 1/1. La PREDARE, 

VEHICULUL trebuie sa aiba nivelul combustibilului plin 1/1.  

 

III.7 PRIMIREA SI PREDAREA MASINII se poate realiza la orice ora dorita, atata timp cat 

se respecta datele din ARTICOLUL II, ALINEATUL 1. Nu va exista nici o taxa pentru orele 
din afara programului, deoarece acesta este non-stop.  

IV. PRETUL 
IV.1.PRETUL DE INCHIRIERE al VEHICULULUI este de 

___________________________ / zi.  

IV.2. CHIRIASUL va achita SUMA TOTALA DE ______________ EURO/ 

_____________ RON aferenta inchirierii si o GARANTIE DE _____________________ 
EURO/ ______________ RON. SUMA TOTALA se va achita in momentul semnarii 
CONTRACTULUI DE RENT, iar GARANTIA va fi returnabila.  

IV.4. Costurile de intretinere ale VEHICULULUI ( ITP, revizie tehnica, asigurare auto ), ii 

revin FIRMEI DE INCHIRIERI AUTO.  

IV.5. UTILIZATORUL este obligat sa achite toate taxele si cheltuielile ce ii revin prin 

conducerea AUTOTURISMULUI. Printre ele se pot numara: amenzi de circulatie, 

amenzi de parcare, valoarea avarierii AUTOVEHICULULUI ( daca au fost produse din 

vina CHIRIASULUI ), etc 

IV.6. CARBURANTUL nu va fi inclus in SUMA TOTALA DE INCHIRIERE. 

IV.7. LOCATARUL va fi responsabil de plata PENALITATILOR, ce apar prin depasirea 

perioadei de PREDARE. Tot CHIRIASUL este responsabil de plata amenzilor de 

circulatie, de parcare ce au legatura cu VEHICULUL pe perioada de inchiriere. 

IV.8. La pierderea si deteriorarea cheilor sau a documentelor AUTOVEHICULULUI, 
CHIRIASUL va fi penalizat cu suma de 150 EURO. 

V. DETERIOAREA AUTOEHICULULUI 
V.1. La deteriorarea interiorului VEHICULULUI, UTILIZATORUL este obligat sa 

achite costul pentru reparatie inmultit cu 3. Daca valoarea bunului distrus din interiorul 



AUTOTURISMULUI se ridica la 200 de EURO, CHIRIASUL va fi penalizat cu suma 

de 600 de EURO.  

VI. GARANTIA VEHICULULUI INCHIRIAT 
VI.1.GARANTIA va avea valoarea de ________________ RON/ _______________EURO. 

Ea este restituita INTEGRAL la PREDAREA VEHICULULUI, daca AUTOTURISMUL 

ESTE NEAVARIAT, cu rezervorul full si se va respecta data si ora ce au fost stabilite in 
CONTRACTUL DE RENT A CAR.  

V. DURATA CONTRACTULUI 
V.1. CONTRACTUL DE RENT A CAR se va incheia pe o perioada de ______________ 
zile. Va incepe la data_________________________ si se va finaliza la data 
_______________________.  

 
V.2. CONTRACTUL si durata CONTRACTULUI DE RENT A CAR poate fi prelungita doar 
prin acordul scris al ambelor parti. Prelungirea se va realiza prin act aditional sau anexa, ce 
vor fi atasate la CONTRACTUL DE INCHIRIERE.  

VI.DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 
PARTICIPANTE LA CONTRACT 
VI.1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE FIRMEI DE RENT 

VI.1.1. PROPRIETARUL trebuie sa predea UTILIZATORULUI, VEHICULUL la 

locul si data stabilite in CONTRACT.  

VI.1.2. FIRMA DE RENT trebuie sa predea CHIRIASULUI, AUTOTURISMUL 

impreuna cu toate dotarile aferente si cu toate actele necesare circulatiei pe drumurile 
publice.  

VI.1.3. PROPRIETARUL nu va avea dreptul sa tulbure LOCATARUL, in folosirea 

corecta si de drept a VEHICULULUI inchiriat. FIRMA DE RENT nu raspunde, daca 

tulburarea este cauzata de un tert, care nu poate invoca nici un drept asupra 

AUTOTURISMULUI inchiriat.  

VI.1.4. FIRMA DE INCHIRIERI va raspunde daca aceasta ascunde neregulile 

VEHICULULUI inchiriat. PROPRIETARUL nu este raspunzator, daca dotarile si 

utilitatile AUTOTURISMULUI sunt incomode pentru LOCATAR. Dotarile si utilitatile 

AUTOVEHICULULUI vor trebui prezentate in momentul incheierii CONTRACTULUI DE 

RENT, iar prin semnarea lui, CHIRIASUL va fi de acord cu folosirea lor.  



VI.1.5. Restul de obligatii si drepturi ce ii revin FIRMEI DE RENT, legal si prin prezentul 

CONTRACT. 

VI.2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE UTILIZATORULUI  

VI.2.1. UTILIZATORUL va trebui sa PRIMEASCA si sa PREDEA VEHICULUL, la 

data, ora si locul stabilite in CONTRACT.  

VI.2.2. De a suporta COSTURILE, PRETURILE SI PENALITATILE conform prevederilor din 
CONTRACTUL DE RENT semnat.  

VI.2.3. CLIENTUL trebuie sa detina permis de conducere national, european sau 

International. Permisul de conducere va trebui sa fie valabil pe toata perioada inchirierii.  

VI.2.4. De a folosi AUTOVEHICULUL, CA UN BUN UTILIZATOR, conform 

destinatiei acestui VEHICUL. La folosirea AUTOTURISMULUI, CLIENTUL va 

trebui sa respecte instructiunile de intretinere si folosire redate de fabricant.  

VII. PARTEA DE SERVICE. ASIGURAREA AUTO. 
GARANTIILE DE RENT 
ASIGURAREA AUTO VALABILA PENTRU CONTRACT, include raspunderea civila 
obligatorie ( RCA ) si asigurarea CASCO. Daca accidentul a provocat daune ce depasesc 

limita stabilita de lege si de polita de asigurare, CLIENTUL VA FI RESPONSABIL pentru 

acoperirea diferentei. UTILIZATORUL VA ACOPERI DIFERENTA INTRE VALOAREA 

TOTALA A PAGUBELOR PRODUSE SI limita acceptata de polita sau de lege. La sfarsit 

valoarea PENTRU PAGUBA PRODUSA ASUPRA VEHICULULUI INCHIRIAT va fi 

inmultita cu 3 ( DACA ACCIDENTUL A FOST PRODUS DIN VINA CLIENTULUI ).  

Daca UTILIZATORUL furnizeaza sau a furnizat informatii false cu privire la valabilitatea 

permisului sau propria identitate, FIRMA DE RENT nu isi va asuma nici o 

responsabilitate pentru pagubele provocate catre tertii din trafic. In acest caz, CLIENTUL 

ISI VA ASUMA TOATE RESPONSABILITATILE ASUPRA DAUNELOR PROVOCATE + 
ACOPERIREA DIFERENTEI INTRE VALOAREA TOTALA A PAGUBELOR PRODUSE SI 
limita acceptata de polita sau de lege inmultita cu 3. 

VII.1. FIRMA DE RENT trebuie sa garanteze ca AUTOTURISMUL vizeaza toate 

cerintele tehnice si de folosire. VEHICULUL ajunge catre client in stare normala de 

functionare, fara defecte si lipsuri. AUTOTURISMUL va trebui sa functioneze la calitate 

maxima si cu abilitatile tehnice descrise in CONTRACT.  



VII.2. LOCATORUL nu este responsabil daca accidentele sunt cauzate de CLIENT. 

FIRMA DE RENT nu este responsabila, daca UTILIZATORUL nu a respectat 

instructiunile de folosire a AUTOVEHICULULUI inchiriat. 

VII.3. LOCATARUL se obliga sa foloseasca VEHICULUL CA UN BUN 

UTILIZATOR. El va trebui respecte instructiunile de folosire si va trebui sa mentina 

AUTOTURISMUL in stare buna de functionare, pe toata durata derularii 

CONTRACTULUI. 

VII.4. CLIENTUL va inchiria VEHICULUL cu scopul de 

________________________________ Orice alt scop sau utilizare in afara celui specificat, 

va INVINUI UTILIZATORUL in cazul aparitiei eventualelor defectiuni produse. 

VII.5. VEHICULUL inchiriat va putea fi condus de SOFERUL ADITIONAL, cu 

urmatoarele date de identificare:  

- Nume si Prenume: 
_________________________________________________________  

- CNP ( Cod de Identificare ): 
_________________________________________________ 

SOFERUL ADITIONAL va trebui sa intruneasca toate conditiile legale si sa detina 

permisul de conducere conform AUTOVEHICULULUI inchiriat. Permisul de conducere 

al SOFERULUI ADITIONAL va trebui sa fie valabil, pana la data incheierii 

CONTRACTULUI. 

Daca AUTOTURISMUL a fost condus de o alta persoana in afara CLIENTULUI sau 

a SOFERULUI ADITIONAL, raspunderea pentru defectiunile produse asupra 

VEHICULULUI vor revenii asupra UTILIZATORULUI. FIRMA DE RENT va avea 

dreptul si posibilitatea pentru a urmarii CLIENTUL sau SOFERUL ADITIONAL, in 

vederea recuperarii prejudiciilor. 

VII.6. LIMITA DE KILOMETRII PENTRU AUTOVEHICULUL SPECIFICAT IN 

CONTRACT VA FI DE  ______________________________________________ PE ZI. 

VII.7. CLIENTUL ESTE OBLIGAT DE PLATA TOTALA A DAUNEI VEHICULULUI SI 

INMULTITA CU 3. UTILIZATORUL nu va fi acoperit de ASIGURAREA AUTO sau de 

GARANTIE, daca AUTOVEHICULUL va fi condus in urmatoarele conditii:  

a) cand se incalca prevederile legale din statul in care se va circula; 

b) cand CLIENTUL transporta persoane sau bunuri, in vederea obtinerii unui venit; 

c) cand foloseste AUTOTURISMUL pentru deplasarea sau remorcarea altor 

vehicule; 



d) cand UTILIZATORUL sau persoana aflata la volan in tipul condusului este sub 

influenta alcoolului, drogurilor sau a altor substante ce pun in pericol capacitatea de 
reactie; 

e) cand foloseste VEHICULUL inchiriat pentru concursuri, curse sau alte teste auto; 

f) cand da in folosinta AUTOVEHICULUL inchiriat altor terte persoane, care nu 

sunt stipulate in CONTRACTUL DE INCHIRIERE 

g) cand CLIENTUL nu tine AUTOVEHICULUL inchiriat incuiat si nu pastreaza la 

el cheile si documentele auto; 

VII.8. In oricare din cazurile de mai sus si chiar daca ASIGURAREA a fost sau nu 

acceptata, CLIENTUL va fi responsabil de plata totala a reparatiilor VEHICULULUI * 
3, atunci cand apar daune. UTILIZATORUL este responsabil si in cazul furtului 

AUTOVEHICULULUI, daca se constata faptul ca actele auto sau cheile erau in 

AUTOTURISM. 

VII.9. La aparitia unui accident, dauna va fi acoperita de asigurator doar in urmatoarele 
situatii: 

a) la accidentele fara victime unde vor fi implicate cel mult doua AUTOTURISME, 

CLIENTUL este obligat sa anunte FIRMA DE RENT. El va trebui sa incheie 

amiabila cu celalalt participant la trafic. Dauna va fi acoperita de asigurator, daca 

accidentul nu este produs din vina CLIENTULUI. 

b) la accidentele cu victime sau in situatiile in care sunt implicate mai mult de doua 

AUTOTURISME. Aici, CLIENTUL va fi obligat sa anunte Politia si FIRMA 
DE INCHIRIERI in cel mai scurt timp posibil. Va trebui obtinut Procesul Verbal 

Constatator al accidentului. Daca UTILIZATORUL NU VA PREZENTA 

PROCESUL VERBAL, va fi responsabil pentru realizarea intregii reparatii. Paguba 
calculata va fi inmultita cu 3. 

Asigurarea se va aplica doar daca accidentul nu este produs din vina CLIENTULUI si 

atunci cand CLIENTUL va prezenta actele doveditoare si constatatoare.  

VII.10. FIRMA DE RENT nu va raspunde de pagubele provocate de UTILIZATOR 

sau de persoanele care sunt alataruri de el in VEHICUL. PROPRIETARUL nu va fi 

responsabil de pierderea sau deteriorarea proprietatilor personale ale CLIENTULUI ce 

au fost lasate nesupravegheate in AUTOTURISM. Daca pierderea sau deteriorarea 

proprietatilor personale nu apar din cauza defectiunilor AUTOTURISMULUI, 
CLIENTUL va fi pe deplin responsabil.  



VII.11. Deteriorarile si pagubele produse de UTILIZATOR in interiorul VEHICULULUI, 
nu vor fi acoperite de ASIGURARE. CLIENTUL este de acord prin prezentul CONTRACT 

DE RENT sa achite contravaloarea daunelor produse inmultite cu 3.  

VII.12. ASIGURAREA nu va acoperi CLIENTUL, daca daunele produse au fost realizate 

in urmatoarele situatii: 

a) atunci cand faptele CLIENTULUI incalca legea 

b) atunci cand impinge sau remorcheaza alte vehicule sau obiecte; 

c) atunci cand UTILIZATORUL sau persoana aflata la volan este sub influenta 

drogurilor, narcoticelor sau a bauturilor alcoolice; 

d) atunci cand se implica cu VEHICULUL inchiriat in concursuri, teste sau curse; 

e) atunci cand AUTOVEHICULUL inchiriat ajunge in folosinta altei persoane, ce nu 

a fost specificata in CONTRACTUL DE RENT; 

f) atunci cand VEHICULUL este condus pe drumuri nemarcate; 

g) atunci cand CLIENTUL nu pastreaza asupra sa actele si cheile MASINII, imediat 

dupa ce a incuiat AUTOTURISMUL; 

h) atunci cand DETERIOREAZA intentionat sau din neglijenta AUTOTURISMUL 

inchiriat; 

i) atunci cand dupa realizarea unui accident, nu prezinta Declaratiile, Procesele 
Verbale sau Constatarile amiabile 

j) atunci cand lipsesc Procesele verbale ale Politiei sau Constatarile amiabile 
 
 

 

 

 

 

VIII. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT 
VIII.1. Explicarea cazului de „FORTA MAJORA” – Este fenomenul ce poate aparea pe cale 
naturala sau sociala ( calamitate, inundatie, cutremur, etc ) ce nu poate fi anticipat, 



preconizat si ocolit. Explicarea cazului “FORTUIT” – Este o intamplare externa, care poate fi 
prevazuta si ocolita. 

VIII.2. Situatiile de FORTA MAJORA si cazul FORTUIT elibereaza CLIENTUL de 

raspunderea contractuala. Cazul de FORTA MAJORA si cel FORTUIT vor trebui sa fie 

conform legii, iar UTILIZATORUL VEHICULULUI va trebui sa realizeze o notificare 

scrisa in cel mult 3 zile de la aparitia lui. 
 
VIII.3. La aparitia cazului de FORTA MAJORA sau a celui FORTUIT, CONTRACTUL DE 
RENT A CAR va fi suspendat. El se va continua dupa ce cazul de FORTA MAJORA sau cel 
FORTUIT a incetat.  

In situatia in care termenul din contract nu va putea fi respectat, se va realiza un ACT 
ADITIONAL la prezentul CONTRACT DE RENT A CAR. In acest document se vor 
renegocia termenii CONTRACTULUI, urmand ca la sfarsit sa fie semnat de ambele parti.  

IX. INCETAREA CONTRACTULUI 
IX.1. Contractul va inceta doar in urmatoarele conditii:  

a) In momentul in care expira durata stipulata in CONTRACT. Aici CONTRACTUL se 
incheie daca partile nu vor dori prelungirea sa;  

b) In momentul in care ambele parti isi dau acordul pentru INCHEIEREA CONTRACTULUI 
DE RENT. In aceasta situatie, va trebui atasat un document aditional; 

c) Incetarea CONTRACTULUI se poate face prin reziliere. Aceasta actiune poate fi 
realizata, atunci cand oricare dintre parti nu isi va respecta obligatiile asumate.  

IX.2. Pentru fiecare caz de incetare a CONTRACTULUI DE RENT, UTILIZATORUL este 

obligat sa achite toate sumele restante PROPRIETARULUI. CLIENTUL trebuie sa 

plateasca FIRMEI DE RENT orice obligatie pana la data incetarii CONTRACTULUI DE 

RENT.  

IX.3. CONTRACTUL DE RENT poate fi modificat numai printr-un act aditional. Acesta va 
trebui semnat de toate partile contractante.  

IX.4. Partile prezentului CONTRACT, nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile din 
CONTRACT unei entitati sau unei terte persoane.  

X.ALTE CLAUZE 
X.1. Orice notificare va trebui transmisa la ADRESA sau SEDIUL stipulat in partea de sus a 
prezentului CONTRACT. Orice alta forma de comunicare nu este agreata si acceptata o 
data cu semnarea acestui CONTRACT.  



X.2. LITIGIILE ce apar din incheierea, executarea, modificarea si interpretarea 
CONTRACTULUI, se vor rezolva pe cale amiabila.  

X.3. In cazul in care LITIGIILE nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi solutionate prin 
Instantele judecatoresti competente din judetul__________________.  

CONTRACTUL este realizat intr-un numar de 11 pagini structurat in ZECE ( X ) capitole si 
este incheiat astazi ________________________________, la sediul 
_________________________________________________________________________
________________ in ___________ exemplare ( cate unul pentru fiecare parte implicata ),  

  

LOCATOR 
_________________________________________________________________________
____ 

  

LOCATAR 
_________________________________________________________________________
_____ 

 


