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CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 
 

Nr.________ din _______________ 
 

 
 

 I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

Domnul / Doamna  _________________________________, cu domiciliul în ____________, 
adresa __________________________________________, CI/BI seria _____ nr.  ______________, 
eliberat de _________________ la data de _____________, cu reşedinţa în _____________, adresa 
_________________________________________, în calitate de BENEFICIAR  

 
şi  
 
SC INFAROM  SRL, cu sediul în Târgu Jiu, str. Dumbrava nr. 29 B, înregistrată la Oficiul 

Reg. Com. sub nr. J18/164/2017, cod fiscal 4710299, cont bancar nr. RO47 RZBR 0000 0600 0029 
8986, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată de Dl. Doru Bărboianu, director general, în calitate de 
PRESTATOR, 

 
au convenit încheierea următorului contract: 

 
 
 II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
 Art. 1. PRESTATORUL va încredinţa BENEFICIARULUI aparate de măsură a puterii 
câmpului electromagnetic, în regim de închiriere, în urma comenzii acestuia, plasată pe site-ul camp-
electromagnetic.infarom.ro. 
 
 
 III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 
 PRESTATORUL 
 
 Art. 2.  Încredinţează BENEFICIARULUI aparatele solicitate, aflate în gestiunea proprie, în 
limita stocului disponibil, în stare bună de funcţionare, împreună cu toate accesoriile necesare 
funcţionării şi documentaţia necesară utilizării acestora (manual de utilizare, set de instrucţiuni pentru 
măsurare). 

 
 Art. 3. Păstrează toate drepturile de proprietate asupra aparatelor, putând dispune de acestea 
după bunul plac, oricând după data la care a expirat perioada de închiriere solicitată de  
BENEFICIAR.  

 
 Art. 4. Calculează şi comunică BENEFICIARULUI suma totală care reprezintă valoarea 
prestaţiei, conform tarifelor de închiriere afişate pe site-ul unde acesta a plasat comanda, precum şi 
data şi ora la care obiectele închiriate trebuie returnate. 

 
 Art. 5.  Expediază obiectele închiriate prin curier, după recepţionarea plăţii 
BENEFICIARULUI, la adresa precizată de BENEFICIAR în formularul de comandă, ambalate 
corespunzător, în cutie de protecţie şi cu protecţie anti-şoc, şi comunică BENEFICIARULUI numărul 
de urmărire a transportului. 
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 Art. 6. Acordă tehnic suport online BENEFICIARULUI, la cererea acestuia, în privinţa 
utilizării aparatelor. 
 
 Art. 7. PRESTATORUL nu este obligat să acorde suport BENEFICIARULUI în ceea ce 
priveşte familiarizarea acestuia cu domeniul electromagnetismului şi nici privitor la frecvenţele de 
emisie ale surselor alese de BENEFICIAR în vederea măsurării, cu excepţia suportului precizat la Art. 
6. 
  
 BENEFICIARUL 

 
 Art. 8. Se obligă să achite anticipat PRESTATORULUI tariful de închiriere comunicat de 
acesta, pe toată perioada de închiriere solicitată, să achite tariful de transport curierului, la primirea 
coletului, precum şi la returnarea sa către PRESTATOR. 

 
 Art. 9. Primeşte de la PRESTATOR, în regim de închiriere, aparatele încredinţate de către 
acesta, conform prezentului contract. 

 
 Art. 10.  Are obligaţia de a lua toate măsurile pentru a utiliza şi depozita în mod corespunzător 
aparatele încredinţate şi de a le păstra în aceeaşi stare ca la primire, fără a le deteriora, murdări, supune 
la şocuri, expune la apă şi alţi agenţi care pot produce defectarea, deteriorarea sau murdărirea 
aparatelor. 

 
 Art. 11.  Are obligaţia de a respecta normele şi condiţiile de utilizare şi depozitare a aparatelor, 
menţionate în manualele tehnice ale acestora.  

 
 Art. 12. Răspunde de orice lipsă, pierdere sau deteriorare a obiectelor închiriate, rezultată din 
culpa sa, a agenţilor sau prepuşilor săi. 

 
 Art. 13. Nu poate vinde, închiria sau înstrăina în niciun fel şi pe nicio perioadă de timp 
obiectele primite.  

 
 Art. 14. Nu poate încredinţa obiectele unei alte persoane, nici în prezenţa sa, şi este singurul 
îndreptăţit a le utiliza. 

 
 Art.15. Se obligă a returna obiectele până la ora expirării închirierii. Este obligaţia 
BENEFICIARULUI a se asigura că curierul ajunge la timp pentru a prelua obiectele de returnat, 
înaintea orei de expirare a închirierii. 

 
 Art.16. Se obligă a returna obiectele împreună cu toate accesoriile care le-au însoţit, şi de a le 
ambala pentru returnare corespunzător, aşa cum le-a primit, cu protecţie împotriva deteriorării în 
timpul transportului. 
 
 Art.17. În eventualitatea depăşirii perioadei de închiriere, BENEFICIARUL datorează 
PRESTATORULUI tariful unitar (pe zi) pentru fiecare obiect închiriat, aplicat perioadei de depăşire 
exprimată în zile, indiferent de fracţiunea de timp depăşit.  
 
   
 IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 
 Art. 18. Prezentul contract se încheie pe perioada închirierii solicitate de BENEFICIAR şi 
poate fi modificat printr-un Act Adiţional semnat de ambele părţi.  
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 Art. 19. Contractul nu poate înceta unilateral înainte de împlinirea termenului, la solicitarea 
uneia dintre părţi, cu excepţia cazului în care PRESTATORUL constată încălcarea Articolelor 10, 11, 
13 sau 14 şi ca urmare poate stabili încetarea contractului. 

 
 

 V. CLAUZE SPECIALE   
 
 Art. 20. Interpretarea datelor măsurate de către BENEFICIAR cu aparatele închiriare de la 
PRESTATOR, în ceea ce priveşte expunerea la radiaţiile electromagnetice, nu face obiectul 
prezentului contract şi poate fi solicitată PRESTATORULUI de către BENEFICIAR printr-o comandă 
separată. 

 
 Art. 21.  Perioada de închiriere efectivă se calculează în funcţie de data şi ora de avizare a 
coletului de către curier (când coletul a fost predat curierului local din localitatea 
BENEFICIARULUI), respectiv data şi ora de predare a BENEFICIARULUI către curier, conform 
înregistrărilor curierului, în baza numerelor AWB. 

 
 Art.22. Ridicarea cu întârziere a coletului de către BENEFICIAR sau lipsa acestuia de la 
adresa de livrare nu exonerează pe acesta de obligaţia plăţii întregii perioade de închiriere. 

 
 Art.23. Întârzierile în transportul obiectelor, datorate curierului, nu cad în sarcina vreuneia 
dintre părţi şi nu vor fi contorizate la perioada efectivă de închiriere. 

 
 Art.24. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau 
culpă, iar în cazul litigiilor, acestea se vor supune procedurilor legale în vigoare şi vor fi judecate de 
instanţele competente, civile sau penale.  

 
 Art.25. Dacă părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o neînţelegere sau culpă, litigiul va 
fi înaintat spre soluţionare instanţei competente din localitatea PRESTATORULUI.  

 
 

 VI. FORŢA MAJORĂ 
 

 Art. 26.  Orice întârziere sau imposibilitate a unei părţi de a-şi îndeplini obligaţiile ce decurg 
din acest contract datorate calamităţilor naturale incontrolabile şi independente de voinţa părţilor 
contractante reprezintă caz de forţă majoră, iar partea care o invocă va fi exonerată de răspundere. 
Partea care invocă forţa majoră trebuie sa anunţe cealaltă parte în termen de 7 (şapte) zile de la data 
apariţiei respectivului caz de forţă majorăa. După încetarea cazului de forţă majoră, partea care l-a 
invocat îşi va relua obligaţiile contractuale în termen de 3 zile şi va anunăa cealaltă parte. Dacă nu 
procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă 
majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neîndeplinirea 
obligaţiilor contractuale. 

 
 

 VII. CONFIDENŢIALITATE 
 

 Art. 27.  BENEFICIARUL va respecta caracterul confidenţial al acestui contract, inclusiv în 
ceea ce priveşte lipsa dreptului de copiere şi distribuţie a materialelor furnizate de PRESTATOR 
(copyright) în formă scrisă sau electronică.  
 Părţile pot expune conţinutul acestui contract către terţi numai în cazul unei solicitări din partea 
autorităţilor statului în scop de investigaţie, precum şi pentru îndeplinirea formalităţilor fiscale. 



 4

 
 VII. CLAUZE FINALE 
 
 Art.28.  Prezentul contract se completează cu prevederile Codului civil, Codului comercial şi 
alte legi şi acte normative în vigoare, pentru reglementare. 
 
 
 Prezentul contract a fost încheiat de părţi astăzi, …………………, în 2 (două) exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
                  PRESTATOR,                                                                       BENEFICIAR, 
prin director general, Doru Bărboianu 
 
                                                                             


