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CONTRACT DE INCHIRIERE  

 
NR. 176 Data 06.12.2018     

 
 

1.  PARTILE 
  

 
Societatea CEMPS S.A., distribuitor autorizat HYSTER  in Romania, cu sediul in 

Bucureşti, Bdul. Preciziei nr.3, sector 6, Cod Unic de Inregistrare RO8223423,  nr. de ordine in  
Registrul Comertului Bucureşti J40/1644/1996, capital social 1.023.000 lei integral subscris si 
varsat, cont bancar cu codul IBAN RO62INGB0001008191248910, ING Bank N.V. Amsterdam, 
Sucursala Bucuresti, Agentia Uverturii,  tel.021/493.40.76; 021/493.40.80; 0744/782.422, 
fax.021/350.22.52; e-mail: Office@cemps.ro; Web: www.cemps.ro, reprezentata prin Dl. Enzo 
Giuseppe PEDRINI -  Director General, numita in continuare PROPRIETAR 
 
 
 si 
 

Societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, cu sediul in Strada Calea Vitan154-158, 
Sector 3, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. 
J40/8651/2017, avand codul  unic de inregistare  fiscala nr. RO37714360 , telefon 0738 019 
194 si codul IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentata 
prin COSOCARIU ALEXANDRU-DAN, in calitate de ______________________, numita in 
continuare CHIRIAS 
 

In tot cuprinsul prezentului contract forma la singular a cuvantului “echipament” se va citi 
la plural si invers, dupa caz. 
 

2.  OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
 

PROPRIETARUL va inchiria CHIRIASULUI echipamentul in stare de folosinta avand 
caracteristicile prevazute in Anexa 1 la contract. Bunul inchiriat este dat in folosinta 
CHIRIASULUI pentru manipulare/transport marfa la locatia din Str Soseaua de Centura 111 
oras Popesti Leordeni, jud. Ilfov, persoana de contact Emanuel Cosoveanu, tel: 0738019192 

PROPRIETARUL inchiriaza echipamentele ce fac obiectul prezentului contract fara 
combustibil (motorina, butelie GPL, etc.) si fara operator. 

PROPRIETARUL nu este raspunzator pentru modul de functionare, design-ul, 
caracteristicile si scopul echipamentelor, acestea prezumandu-se ca fiind cunoscute de catre 
CHIRIAS  la data semnarii prezentului contract. 
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3.  DURATA CONTRACTULUI 

 
Prezentul contract se incheie pentru o perioada de 2 luni, incepand cu data predarii 

primirii bunului inchiriat, incepand cu data  de 14.01.2019, ce  se va consemna in Fisa de 
predare primire (anexa 3) care va fi incheiata de partile contractante la data predarii.  

Prezentul contract se prelungeste cu cate o perioada de 1 luna daca nici una din parti 
nu isi exprima vointa de incetare a contractului la expirarea perioadei de inchiriere. 
 

4.  CHIRIA PENTRU ECHIPAMENTUL INCHIRIAT 
 

4.1. CHIRIASUL este de acord sa plateasca PROPRIETARULUI urmatoarele chirii si 
tarife: 

a) chirie / luna pentru maxim 180 ore/luna lucrate ( conform contor ore 
functionare): 

 850 euro / luna / echipament + TVA pentru echipament GPL HYSTER cu sarcina  
de 4500 kg (conf. Anexa 1) 

           
  b) Tarif pentru orele suplimentare de functionare: 

 4,75 euro / ora suplimentara de functionare / echipament + TVA  
 

4.2. Factura de chirie emisa de catre PROPRIETAR pentru fiecare echipament la 
inceputul fiecarei luni de chirie pentru perioada urmatoare, va avea scadenta in termen de 15 
zile de la data emiterii acesteia. Pentru prima luna de chirie factura se va achita in avans, 
conditionand livrarea echipamentului. 
 4.3. Orele suplimentare de functionare vor fi calculate in functie de numarul de ore 
consemnat in rapoartele de service si se vor factura fie lunar, fie la sfarsitul perioadei de 
inchiriere. In cazul in care se depaseste valoarea de 180 de ore pe luna, CHIRIASUL 
recunoaste dreptul PROPRIETARULUI de a factura orele suplimentare de functionare, 
conform tarifului de la art. 4.1 lit. b) de mai sus.  

4.4. In caz de defectare a contorului intre doua citiri se va lua in considerare media 
ultimelor luni sau valoarea ultimei luni daca defectarea se produce dupa prima sau a doua 
citire. 

4.5. Facturile fiscale emise, altele decat pentru chirie si ore suplimentare de 
functionare, vor avea acelasi termen de plata ca factura pentru chirie. 

4.6. Neplata oricarei facturi emise in temeiul prezentului contract, in termenul stabilit, 
autorizeaza pe PROPRIETAR sa perceapa penalitati de intarziere de 0,15% pentru fiecare zi de 
intarziere, calculate la valoarea sumei restante, pana la achitarea integrala a debitului. 
Penalitatile vor fi achitate de catre CHIRIAS in termen de 3 zile de la notificarea transmisa de 
catre PROPRIETAR in acest sens. 

4.7. Totodata neplata in termenul scadent a facturilor emise, il autorizeaza pe 
PROPRIETAR la calculul de diferente de curs aparute ca urmare a fluctuatiei cursului de 
schimb valutar pentru EURO intre momentul scadentei facturii si momentul efectuarii platii. 
In acest sens, PROPRIETARUL va emite factura de regularizare a diferentelor de curs, urmand 
a fi achitata in termen de 3 zile de catre CHIRIAS. 

Toate facturile se vor emite in lei la cursul BNR din ziua emiterii facturii si/sau de la 
data intocmirii Raportului de service. 
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4.8. Dupa depasirea unui termen de maxim 3 zile de intarziere la plata facturilor 
emise, PROPRIETARUL este indreptatit sa ridice imediat echipamentele inchiriate, fara nicio 
alta formalitate prealabila si fara a fi necesara interventia instantelor de judecata, prezentul 
contract fiind considerat reziliat. 
 

5.  OBLIGATII 
5.1. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI: 
 

a) sa efectueze scolarizarea personalului deservent al CHIRIASULUI, din punct de vedere 
al intretinerii si exploatarii echipamentului, la data predarii acestuia; 

b) sa efectueze revizia tehnica a echipamentului, conform Anexa 2 la contract, prin 
exceptie, operatiile de intretinere la 8 ore sunt in sarcina CHIRIASULUI. CHIRIASUL va 
instiinta PROPRIETARUL cand echipamentul atinge orele de functionare la care se 
impune efectuarea reviziei, conform Anexei 2;  

c) sa se prezinte in termen de 24 de ore de la solicitarea CHIRIASULUI ( in cazul in care 
CHIRIASUL respecta obligatia prevazuta la lit.g) pentru constatarea in vederea 
remedierii eventualelor defectiuni, in conditiile cap. 8 – Costuri intretinere din 
prezentul contract; 

d) sa predea CHIRIASULUI odata cu echipamentul pe baza de proces verbal fisa de 
intretinere echipament (vezi Anexa 2) 

 
5.2. OBLIGATIILE CHIRIASULUI: 
 

a) sa exploateze si sa intretina echipamentul specificat in Anexa 1 la contract conform 
manualului de operare (anexa 4) si a scolarizarii efectuate. Echipamentul va fi folosit 
conform destinatiei sale, in conformitate cu scopul pentru care a fost proiectat; In plus 
se vor avea in vedere urmatoarele: 

 deplasarea echipamentului se va face numai pe suprafete netede; 
 se interzice traversarea de linii de cale ferata sau praguri inalte; 
 se interzice deplasarea cu viteze care sa pericliteze siguranta echipamentului si a 

operatorului; 
b) sa puna la dispozitie materialul logistic necesar pentru descarcarea echipamentului  

din camion (rampa, macara, alt stivuitor); 
c) sa garanteze faptul ca stivuitoristul care va opera echipamentul este autorizat sa 

presteze acest tip de activitate (poseda carnet ISCIR); 
d) sa pastreze integritatea echipamentului specificat in Anexa 1 la Contract, sa il intretina 

in mod corespunzator. CHIRIASUL, pe durata prezentului contract, nu va executa 
modificari, schimbari ale structurii bunului inchiriat de natura sa tulbure folosinta 
acestuia sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului inchiriat, fara acordul 
prealabil scris al PROPRIETARULUI. In cazul in care modificarile asupra echipamentului 
sunt efectuate de catre CHIRIAS, fara acordul prealabil scris al PROPRIETARULUI, 
CHIRIASUL este obligat la suportarea tuturor costurilor pentru aducerea 
echipamentului in starea initiala, precum si la suportarea tuturor prejudiciilor cauzate 
ca urmare a modificarilor neautorizate aduse echipamentului; 

e) sa plateasca facturile emise in sumele si la termenele stabilite; 
f) sa achite costul reparatiilor, costul manipularii si transportului echipamentului in cazul 

reparatiilor ce se impun ca urmare a exploatarii necorespunzatoare a echipamentului 
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si efectuate in atelierele PROPRIETARULUI. Prin exploatarea necorespunzatoare se 
intelege, dar fara a se limita la aceasta enumerare : accidente si/sau neglijenta in 
exploatare, deteriorari prin lovire, suprasolicitarea echipamentului (nerespectarea 
caracteristicilor de pe placuta aplicata pe echipament), uzuri excesive, utilizare in 
conditii necorespunzatoare, deteriorari si modificari, efectuarea de reparatii si 
interventii asupra echipamentului realizate de alt personal tehnic decat al 
PROPRIETARULUI, nerespectarea regimului de incarcare al bateriilor de tractiune, 
manipularea echipamentului de catre personal neautorizat, depozitarea si utilizarea 
echipamentului in conditii neadecvate. 

g) sa semnaleze in scris aparitia unei  defectiuni sau a unei anomalii in functionare a 
echipamentului imediat dupa prima manifestare si sa anunte serviciul de asistenta 
tehnica din zona (respectiv mecanicul care a facut punerea in functiune a 
echipamentului) al PROPRIETARULUI, cu explicitarea in amanunt a modului de 
manifestare a defectiunii. Costurile pentru reparatiile care se impun ca urmare a 
exploatarii necorespunzatoare a echipamentului sunt in sarcina CHIRIASULUI. Este 
interzisa interventia de orice fel asupra echipamentului, sub sanctiunea platii daunelor 
materiale produse;  

h) sa avizeze in scris PROPRIETARUL asupra intentiei sale de a schimba locatia 
echipamentului; 

i) la sfarsitul perioadei de inchiriere, (i) sa restituie echipamentul specificat in Anexa 1 la 
Contract cu gradul normal de uzura, care va fi la aprecierea tehnicienilor 
PROPRIETARULUI si care se  va consemna in Fisa de predare-primire (anexa 3) sau 
intr-un proces verbal de predare primire (ii) sa restituie documentele aferente 
echipamentului predate la inchiriere, in caz contrar, urmand sa suporte costul 
acestora. In cazul in carese constata uzuri premature, sau daune vor fi mentionate pe 
raportul de service sau procesul verbal intocmit de tehnician iar daca sunt obiectiuni 
asupra celor constatate, acestea pot fi mentionate de reprezentantul CHIRIASULUI in 
acelasi raport de service sau proces verbal. 

j) sa permita PROPRIETARULUI accesul la echipamentul specificat in Anexa 1 la Contract 
pentru controlul modului de folosinta si intretinere a echipamentului. In cazul in care 
echipa tehnica a PROPRIETARULUI constata o degradare a echipamentului, 
PROPRIETARUL are dreptul de a ridica imediat echipamentul. In aceste conditii, costul 
reparatiei echipamentului va fi suportat integral de catre CHIRIAS, indiferent de cauza 
producerii degradarii;  

k) sa puna la dispozitia echipei de service a PROPIETARULUI un spatiu special amenajat 
pentru efectuarea reviziilor, respectiv  reparatiilor echipamentelor; 

l) sa asigure un mediu propice de depozitare/exploatare a echipamentului, ferit de 
umezeala, frig si inghet; 

m) sa asigure o instalatie electrica corespunzatoare echipamentului electric - priza 380V, 
32A; 
5.3. CHIRIASUL  isi asuma, pe toata durata contractului, totalitatea obligatiilor si 

riscurilor ce decurg din folosinta echipamentului, direct sau prin prepusii sai, inclusiv riscul 
pierderii, distrugerii, avarierii sau a uzurii premature a echipamentului prin fapta proprie sau a 
tertilor, inclusiv pentru prejudiciile cauzate tertilor sau bunurilor acestora, indiferent de cauza 
prejudiciilor, chiar si acelea cauzate prin fapta echipamentului. Intr-o asemenea situatie, 
CHIRIASUL va proteja interesele PROPRIETARULUI si il va absolvi de orice raspundere. 
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CHIRIASUL se obliga sa suporte in totalitate fata de terti daunele care survin pe parcursul 
folosirii echipamentului. 

5.4. In cazul in care, exista obiectiuni adresate de catre CHIRIAS PROPRIETARULUI 
ulterior emiterii facturii, iar aceste obiectiuni nu au fost consemnate de catre CHIRIAS la data 
semnarii raportului de service intocmit, CHIRIASUL ramane obligat la plata facturii emise, 
conform termenului de plata mentionat in prezentul contract, urmand ca regularizarea platii 
prestatiilor reclamate sa se faca dupa solutionarea de catre parti a obiectiunilor formulate. 
 

6. PROPRIETATEA 
 

PROPRIETARUL pastreaza proprietatea asupra echipamentului inchiriat, inclusiv 
asupra fiecarei modificari aduse echipamentului. El nu poate fi obligat sa returneze 
contravaloarea nici unei reparatii sau imbunatatiri aduse echipamentului de catre CHIRIAS, 
daca nu se convine altfel. 

Toate riscurile aferente pazei si folosirii echipamentului sunt transferate CHIRIASULUI 
in momentul livrarii acestuia. 

 
7. LIVRAREA 

 
PROPRIETARUL va preda CHIRIASULUI echipamentul stipulat in Anexa 1 la contract cu 

dotarile mentionate in Anexa 3. Manipularea si transportul echipamentului la si de la locatiile 
CHIRIASULUI sunt in sarcina acestuia. In cazul in care CHIRIASUL doreste ca echipamentul sa 
fie transportat de catre PROPRIETAR, se va emite o factura fiscala  cu termen de plata 15 zile 
Costul transportului tur-retur este in valoare de 260 euro+TVA. 

PROPRIETARUL nu este raspunzator de pierderile pe care CHIRIASUL le sufera datorita 
intarzierii livrarii, independente de vointa PROPRIETARULUI. 

Predarea echipamentului se face pe baza Fisei de predare-primire (Anexa 3) semnata 
de ambele parti. 

 
8. COSTURI INTRETINERE SI REPARATII 

 
PROPRIETARUL va suporta cheltuielile pentru revizia periodica conform Anexei nr 2 din 

contract, precum si cheltuielile de reparatii pentru uzurile normale ale echipamentului 
inchiriat. 

Prin uzura normala se intelege : starea tehnica a echipamentelor dupa efectuarea oricaror 
reparatii, inlocuiri sau reglari a componentelor care au fost executate pentru asigurarea unei 
functionari normale a echipamentului si care au fost necesare ca urmare a exploatarii 
normale a echipamentului.  

Cheltuielile pentru uzurile aparute la sistemul de franare, la sistemul de directie, 
anvelope, catarg si anexe, precum si cele din exploatarea necorespunzatoare a 
echipamentului inchiriat, vor fi suportate in totalitate de catre CHIRIAS in baza unui deviz de 
reparatie intocmit pe baza raportului de service.  

 
Tarife practicate: 

 manopera 35 Euro / ora +TVA; 

 deplasare masina asistenta tehnica 0,40 Euro / Km + TVA 
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9. DETERIORAREA 
 

CHIRIASUL trebuie sa suporte costurile reparatiilor efectuate de catre PROPRIETAR, ca 
urmare a deteriorarii echipamentului din culpa sa. 

CHIRIASUL trebuie sa continue sa plateasca chirie pentru echipament chiar daca 
acesta este deteriorat, daca deterioararea este din vina CHIRIASULUI, cu conditia ca 
echipamentul sa mai poata fi reparat, pe cheltuiala CHIRIASULUI.  

In cazul in care echipamentul nu mai poate fi reparat CHIRIASUL va fi obligat la plata 
de daune interese egale contravalorii echipamentului prevazuta in  Anexa 1 la Contract, in 
termen de 3 zile de la primirea notificarii comunicata CHIRIASULUI.  
 

10. PIERDEREA 
 

Daca echipamentul este furat, pierdut sau distrus total, CHIRIASUL trebuie sa 
plateasca PROPRIETARULUI in termen de 3 zile de la primirea notificarii comunicata de catre 
acesta CHIRIASULUI, valoarea echipamentului mentionata in Anexa 1 la Contract. Dupa ce 
efectuarea platii, CHIRIASUL va deveni proprietarul echipamentului si va avea dreptul sa 
caute orice modalitate de compensare permisa de lege pentru echipamentul furat, pierdut 
sau distrus. 

 
11. SUBINCHIRIEREA ECHIPAMENTULUI 

 
CHIRIASUL nu are voie sa subinchirieze echipamentul la terti, fara acordul prealabil 

scris al PROPRIETARULUI, in caz contrar PROPRIETARUL va putea rezilia contractul fara 
preaviz, va putea sa ridice echipamentul din locul unde acesta se afla, pe cheltuiala exclusiva a 
CHIRIASULUI. 

De asemenea, CHIRIASUL  va suporta si daune in cuantum de 2000 euro, achitati in lei 
la cursul BNR din ziua platii. Plata se va face in termen de 3 zile de la primirea in termen 
notificarii comunicata de catre PROPRIETAR in acest sens CHIRIASULUI. 
 

12. INCALCAREA CONTRACTULUI DE CATRE CHIRIAS 
 

CHIRIASUL a incalcat contractul daca: (i) nu plateste facturile emise la data convenita 
sau (ii) nu isi indeplineste o obligatie care ii revine prin acest contract de inchiriere in termen 
de 10 zile dupa ce PROPRIETARUL il anunta in scris ca nu si-a indeplinit obligatia (iii) 
exploatarea necorespunzatoare a echipamentului. 

Daca CHIRIASUL nu respecta obligatiile contractuale, PROPRIETARUL poate rezilia 
prezentul contract. PROPRIETARUL il va anunta in scris pe CHIRIAS despre incetarea acestui 
contract. 

Daca contractul inceteaza datorita incalcarii obligatiilor de catre CHIRIAS, atunci 
CHIRIASUL trebuie sa returneze PROPRIETARULUI echipamentul in termen de 24 de ore de la 
data incetarii. CHIRIASUL trebuie sa plateasca PROPRIETARULUI chiria pentru toata perioada 
in care CHIRIASUL a avut echipamentul in posesia sa. PROPRIETARUL, de asemenea, are 
dreptul de a primi de la CHIRIAS contravaloarea daunelor interese cauzate PROPRIETARULUI 
ca urmare a incalcarii de catre acesta a contractului. 
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Daca CHIRIASUL nu returneaza echipamentul PROPRIETARULUI dupa ce 
PROPRIETARUL pune capat contractului de inchiriere, CHIRIASUL trebuie sa plateasca 
PROPRIETARULUI: (i) valoarea echipamentului prevazuta in anexa 1 (ii) chiria pentru toata 
perioada cat echipamentul s-a aflat in posesia CHIRIASULUI. PROPRIETARUL pastreaza, de 
asemenea, dreptul de a recupera de la CHIRIAS orice suma de bani in conformitate cu legile 
romanesti privind despagubirile, ca urmare a incalcarii de catre CHIRIAS a obligatiei de 
returnare a echipamentului. 

Daca CHIRIASUL solicita incetarea contractului inainte de termenul stabilit va fi obligat 
sa plateasca penalitati de 50% din costul aferent perioadei ramase neonorata. 
 

13. SFARSITUL PERIOADEI DE INCHIRIERE 
 

La preluarea echipamentelor din chirie se va completa Fisa de predare-primire (Anexa 
3) intre PROPRIETAR si CHIRIAS in care se va constata starea echipamentului. Toate lipsurile 
si defectiunile datorate exploatarii necorespunzatoare a echipamentului vor fi trecute in 
raportul de service, iar cheltuielile efectuate de catre PROPRIETAR pentru remedierea 
defectiunilor vor fi suportate de CHIRIAS. 

Cu exceptia cazului in care PROPRIETARUL sau CHIRIASUL au pus capat acestei 
inchirieri datorita unei incalcari a contractului, la sfarsitul perioadei de inchiriere CHIRIASUL 
va inapoia PROPRIETARULUI echipamentul la service-ul CEMPS din Bd-ul Preciziei, Nr.3, in 
ziua imediata expirarii contractului, sau dupa caz in alt loc mentionat de PROPRIETAR. 

In cazul in care exista intarzieri anuntate si acestea nu depasesc o zi, nu se vor percepe 
taxe suplimentare.  

La returnarea echipamentului cu o intarziere anuntata intre 1-3 zile fata de ziua 
prevazuta in contractul de inchiriere se va percepe o penalizare de 3,3% pe zi din valoarea 
chiriei stabilita in prezentul contract, iar la intarzieri care depasesc 3 zile se va percepe o 
penalizare de 6,6% pe zi din valoarea chiriei stabilita in prezentul contract. 
            Obligtiile scadente raman valabile si dupa incetarea/rezilierea contractului. 
 

14. FORTA MAJORA 
 

  Forta majora exonereaza Partile de raspundere pentru neindeplinirea totala sau 
partiala a obligatiilor ce le revin conform prevederilor din contract. 
  Prin forta majora se intelege orice eveniment independent de vointa partilor, 
imprevizibil si inevitabil, aparut dupa intrarea in vigoare a prezentului contract, si care 
impiedica Partile sa isi execute obligatiile contractuale. 
  Forta majora, apara de raspundere partea care o invoca in conditiile notificarii scrise in 
termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora si pe baza de certificat eliberat de 
Camera de Comert si Industrie a Romaniei. 

Nu este considerat caz de forta majora un eveniment care face mai costisitoare, dar 
nu imposibila, indeplinirea obligatiilor de catre oricare din parti. 

Partea care invoca clauza de forta majora se obliga sa comunice partenerului 
contractual, in termen de 3 zile, incetarea cauzei de forta majora. 

In conditiile in care cazul de forta majora duce la o decalare a duratei de executarea 
obligatiilor contractuale mai mare de 2 (doua) luni, Partile sunt indreptatite sa solicite 
rezilierea contractului. 

Blocajul financiar nu se considera cauza de forta majora. 
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Drepturile si obligatiile contractuale isi continua valabilitatea dupa incetarea cauzei de 
forta majora. 

15. LITIGII 

 
Orice neintelegere sau disputa care se va ivi intre parti in cadrul sau in legatura cu 

indeplinirea contractului va fi rezolvata pe cale amiabila. 
In cazul in care partile nu ajung la nici o intelegere, litigiile vor fi solutionate de catre 

instantele de drept comun de la sediul PROPRIETARULUI, conform legilor in vigoare. 
 

16. DISPOZITII FINALE 
 

Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea celor inscrise in contract si asupra 
obligatiilor asumate prin prezentul contract. 

CHIRIASUL nu poate cesiona drepturile si obligatiile ce decurg din prezentul contract 
fara acordul prealabil scris al PROPRIETARULUI. 

Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie sa 
fie transmisa in scris. 

Orice document scris trebuie sa fie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in 
momentul primirii. 

Comunicarile dintre parti se pot face prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

Orice modificare privind situatia juridica (schimbare de sediu, banca, titulatura, 
fuziune etc) a uneia dintre parti trebuie comunicata celeilalte parti in termen de 5 zile. 

Orice alta modificare a contractului, altele decat cele stipulate in acest contract vor fi 
reglementate printr-un act aditional semnat de ambele parti. 

Anexele 1, 2, 3, 4 si 5  fac parte integranta din CONTRACT. 
Prezentul contract s-a incheiat astazi _________________ in doua exemplare, cate 

unul pentru fiecare parte. 
 
PROPRIETAR             CHIRIAS 
 
 CEMPS S.A.                                                      ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL 
 
Enzo PEDRINI           PRESEDINTE CA 
Director General           COSOCARIU ALEXANDRU-DAN 

 
Loredana TUDORICA          MANAGER OPERATIONAL 
Director Economic                                                                 FUEREA MIHAI 
 
Zanfir MUNTEANU                                                                CONSILIER JURIDIC 
Director Tehnic                                                                      ANDRADA-ELENA GHIȚĂ 
 

        Mihaela CONSTANTINESCU                                                 CONTABIL ȘEF 
Consilier Juridic                                                                       MIHAELA MAGDALENA BRADIN 
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ANEXA 1 
La contractul de inchiriere nr. 176/06.12.2018 

Producator Motostivuitor Hyster 

Model H4.5FT 

Serie P005B03455J 

An 2011 

Ore 12226 

Motor GM4.3L GPL 

Capacitate (kg) 4500 

Centru de greutate 600 

Tip catarg Simplex 

Inaltime de ridicare(mm) 3400 

Inaltime catarg coborat (mm) 2514 

Ridicare libera (mm) 140 

Lungime Furci (mm) 1200 

Cai hidraulice 3 

Translatie laterala Nu 

Placa port furca (FEM) IV 

Mini-lever Control Nu 

Kit lumini Da 

Girofar Da 

Alarma de mers inapoi Da 

Valoare fara TVA  €              8900 

 
PROPRIETAR             CHIRIAS 
 
 CEMPS S.A.                                                      ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL 
 
Enzo PEDRINI           PRESEDINTE CA 
Director General           COSOCARIU ALEXANDRU-DAN 

 
Loredana TUDORICA          MANAGER OPERATIONAL 
Director Economic                                                                 FUEREA MIHAI 
 
Zanfir MUNTEANU                                                                CONSILIER JURIDIC 
Director Tehnic                                                                      ANDRADA-ELENA GHIȚĂ 
 

        Mihaela CONSTANTINESCU                                                 CONTABIL ȘEF 
Consilier Juridic                                                                       MIHAELA MAGDALENA BRADIN 
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ANEXA 2 
La contractul de inchiriere nr. 176/12.06.2018 

FISA DE INTRETINERE 

Operatii intretinere       

Operatii de intretinere  H4.0FT5/FT6; H4.5FTS5, H4.5FT6; H5.0-5.5FT –R005    

         

Nr crt. Descriere 8 ore/ 500ore/ 1000 ore/ 2000 ore / 4000 ore/ Procedura sau Cantitati Specificatii 

  1 zi 6 luni 6 mo 1 an 2 ani   

X=Verificare C=Inlocuire L=Lubrifiere CIL=Verificarea luminilor indicatoare in timpul functionarii  

25 Anvelope X     verificarea stare Vezi placuta 

 Etichete cu avertizari 
pentru siguranta 

X     Inlocuire daca este 
necesar 

Vezi  Manualul 
Piese schimb 

28, 29 Catarg, Carucior port-
furci, Furtun colector, 
Lanturi de ridicare, 
Echipament atasabil 

X     Verificare stare si 
ungere 

Vezi  Manualul 
Piese schimb 

 Centura de siguranta, 
Dispozitivul de retinere 
coapse si sinele scaunului 

X     Verificare stare  

 Dispozitiv de blocare 
capota si scaun 

X     Verificare stare  

 Compartiment motor X     Golire combustibil  

       Vezi  NOTA 5.  

 Componente ale 
motorului , evacuare, 
radiator . 

X X    Verificare stare , curatare daca este necesar, 
inlocuire daca este necesar 

       Vezi NOTA 5.  

 Verificare scurgeri 
Combustibil, Ulei, Apa 

X     Verificare scurgeri  

       Vezi  NOTA 1.  

 Furtune hidraulice  X     Verificare stare Vezi  Manualul 
Piese schimb 

13 Furtune de racire X     Verificare stare Vezi  Manualul 
Piese schimb 

16 Rezervor de combustibil 
(LPG) 

CIL     38.6 liter (10.2 gal) LPG - HD 5 

16 Rezervor de combustibil CIL     44.7 liter (11.8 gal) Diesel Nr. 2 

 Yanmar 3.3L         

 (Diesel)         

 S4.0, 5.0, 5.50FT; S5.5FTS (G004)       

16 Rezervor 
combustibil(Sasiu scurt)  

CIL     79 liter (20.8 gal) Diesel Nr. 2 

 Cummins 4.5L         

 (Diesel)         

 H4.0FT5; H4.5FTS5; H5.0-5.5FT (N005)       

16 Rezervor de 
combustibil(Sasiu lung)  

CIL     100.3 liter (26.5 gal) Diesel Nr. 2 
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 Cummins 4.5L         

 (Diesel)         

 H4.0FT6; H4.5FT6; H5.0-5.5FT (N005)       

 Claxon, Lumini, Alarme, 
Sigurante si Relee 

X     Verificare stare  

1 Frane de serviciu X     Verificare operatie  

23 Frana de mana X     Verificare operatie  

 Comenzi de directie si 
cilindru pneumatic, 
Coloana directie 

X     Verificare stare si operatie 

22 Mecanismul de 
transmisie 

X     Verificare scurgeri   

22 Mecanismul de 
transmisie 

X     Verificare scurgeri  

3 Ulei hidraulic X X   C 39.4 liter (42 qt) ISO VG 46 Ulei 
hidraulic 

       Vezi  NOTA 2 si NOTA 3. −15°C (5°F) si 
peste 

6 Filtru ulei hidraulic    C  1 Filtru Vezi Manualul 
Piese de schimb 

       Vezi NOTA 4.  

10 Supapa de aerisire la rezervorul 
hidraulic 

X  C  Inspectie si curatare 
daca este necesar  

Vezi Manualul 
Piese de schimb 

       Vezi  NOTA 5.  

8 Conectoare si terminale elemente 
baterie 

X    Curatare  

9 Ulei motor X C    5.0 liter (4.7 qt) −7°C (20°F) si sub 

 GM 4.3L CIL     Vez NOTA 4 si NOTA 5. SAE 5W-20 

 Motor (LPG)       16°C (60°F) si sub 

        SAE 5W-30 

        −18°C (0°F) si 
peste 

        SAE 10W-30 

        API SL 

        ILSAC GF3 

        SAE J2362 

19 Filtru ulei motorGM 4.3L E C    1 Filtru Vezi Manualul 
Piese de schimb 

       Vezi NOTA 4 si NOTA 5. 

9 Ulei motor X C    8.8 liter (9.3 qt) 20°C (68°F) and 
Over 

 Yanmar 3.3L  CIL      SAE 40 

 (Diesel)      Vezi NOTA 4 si NOTA 5. 10 to 30°C (50 to 
86°F) 

        SAE 30 

        0 to 20°C (32 to 
68°F) 

        SAE 20 

        −16 to 40°C (3 to 
103°F) 



12                                                                                                                                                                v. iulie 2018 
 
 

        SAE 15W-40 

        −20 to 30°C (−4 to 
86°F) 

        SAE 10W-30 

        −10 to 10°C (14 to 
50°F) 

        SAE 20W 

        −20 to 10°C (−4 to 
50°F) 

        SAE 10W 

19 Filtru ulei motor  C    1 Filtru Vezi Manualul 
Piese de schimb 

 Yanmar 3.3L       Vezi NOTA 4 si Nota 5  

 (Diesel)        

9 Ulei motor X  C    12.9 liter (13.6 qt) −20°C (−9°F) si sub 

 Cummins 4.5L Engine CIL     Vezi NOTA 4 si NOTA 5. Synthetic  

 (Diesel)       5W-20 

        −20 to −5°C (−9 to 
23°F)  

        SAE 10W-30 

        −5 °C (23°F) si sub 

        SAE 15W-40  

19 Filtru ulei motor  C    1 Filtru Vezi Manualul 
Piese de schimb 

 Cummins 4.5L       Vezi NOTA 4 si NOTA 5. 

 (Diesel)        

18 Filtru aer CIL X  C  Curatat sau inlocuit  Vezi Manualul 
Piese de schimb 

       Vezi  NOTA 4 si NOTA 5. 

 Presiune ulei motor X      Verificare presiune ulei Motor GM 

  CIL      207 to 380 kPa (30 
to 55 psi)  

        Yanmar  Motor 
Diesel  

        300 kPa (43.5 psi)  

        Cummins 4.5L 
Motor Diesel   

        la turatie mare 
207 kPa (30 psi)  

        la turatie mica 
69 kPa (10 psi) 

15 Curea de transmisie  X    Verificare stare si uzura. 

 Motor GM       Nu necesita reglaje.  

       Vezi NOTA 5.  

15 Curea de transmisie  X    Verificare stare si uzura  

 Yanmar 3.3L       Reglaje dupa caz  

 (Diesel)      Vezi NOTA 5.  
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15 Curea de transmisie  X    Verificare stare si uzura 

 Cummins 4.5L       Nu necesita reglaje.  

 (Diesel)      Vezi  NOTA 5.  

 Regulator GPL(GM)  X    Veriicare  

       Vezi NOTA  5.  

 Motor turatie la mers in gol X     750 ±25 rpm 

 GM 4.3L      Vezi NOTA 5.  

 (LPG)        

 Motor cu turatie reglabila X     2400 ±25 rpm 

 GM 4.3L      Vezi NOTA 5.  

 (LPG)        

 Motor turatie la mers in gol X     825 ±25 rpm 

 Yanmar 3.3L       Vezi NOTA 5.  

 (Diesel)        

 Motor cu turatie reglabila X     2600 ±25 rpm 

 Yanmar 3.3L      Vezi NOTA 5.  

 (Diesel)        

 Motor turatie la mers in gol X    temperatura de racire 770 ±50 rpm 

 Motor rece      Mai mica  de  77°C (170°F) 

 Cummins 4.5L         

 (Diesel)        

 Motor turatie la mers in gol X    temperatura de racire 800 ±50 rpm 

 Motor incalzit      mai mare de 77°C (170°F) 

 Cummins 4.5L         

 (Diesel)        

 Motor cu turatie reglabila X     2250 ±50 rpm 

 Cummins 4.5L      Vezi NOTA 5.  

 (Diesel)        

 Senzor oxigen    X  Inlocuire daca este necesar 

 GM 4.3L    CIL    

4 Reglarea valvelor      Nereglabila  

 GM 4.3L         

4 Reglarea valvelor   X   Reglare daca este 
necesar 

admisie 

 Yanmar 3.3L       0.20 mm 
(0.008 in.) 

 Motor Diesel       Rece 

        evacuare 

        0.20 mm 
(0.008 in.) 

        rece 

4 Reglarea valvelor     X Reglare daca este 
necesar 

admisie 

 Cummins 4.5L       0.254 mm 
(0.010 in.) 

 Motor Diesel       rece 

        Evacuare 
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        0.508 mm 
(0.020 in.) 

        rece 

17 Filtru regulator combustibil, LPG  C   1 Filtru Vezi Manualul 
Piese de schimb 

 GM 4.3L         

17 Decantor apa CIL  C   1 Filtru Vezi Manualul 
Piese de schimb 

 Yanmar 3.3L Diesel       Golirea apei din filtru daca este necesar  

17 Filtru carburant motor cu cilindrii in 
linie 

 C   1 Filtru  Vezi Manualul 
Piese de schimb 

 Yanmar 3.3L Diesel         

17 Decantor apa CIL C    1 Filtru Vezi Manualul 
Piese de schimb 

 Cummins 4.5L Diesel      Golirea apei din filtru daca este necesar  

17 Filtru carburant motor cu cilindrii in 
linie 

 C   1 Filtru Vezi Manualul 
Piese de schimb 

 Cummins 4.5L Diesel        

20 Injector carburant LPG    X  Verificare si inlocuire daca este necesar 

 GM 4.3L       6 Injectoare  

 LPG        

20 Injectoare de carburant   X  Verificare si inlocuire daca este necesar  

 Yanmar 3.3L       4 Injectoare  

 Diesel         

5 Bujii   C   Verificare cabluri buujii Vezi Manualul 
Piese de schimb 

 GM 4.3L       6 bujii 0.9 mm 

        (0.035 in.) 

12, 14 Sistemul de racire X   C  15.1 liter (15.9 qt) 50%apa   si  50% 
antigel etilen 

glicol fara boron  

 GM 4.3L  CIL       

12, 14 Sistemul de racire X    C 11.5 liter (12.1 qt) 50% apa si 50% 
antigel etilen 

glicol fara boron 

 Yanmar 3.3L Diesel  CIL       

12, 14 Sistemul de racire X    C  13.5 liter (14.2 qt) 50% apa si  50% 
antigel etilen 

glicol fara boron 

 Cummins 4.5L  CIL       

 Motor Diesel        



15                                                                                                                                                                v. iulie 2018 
 
 

 Curatat reziduurile de pe miezul 
radiatorului 

X    Vezi NOTA 5.  

7 Ulei transmisie  X  C  20 liter (21 qt) John Deere 

 Frana uscata       JDM J20C 

21 Filtru ulei transmisie si supape de aerisire  C  1 Filtru Vezi Manualul 
Piese de schimb 

       Vezi NOTA 4.  

26 Furci X X  X  verificare stare  

26 Dispozitiv de blocare furci L    Daca este necesar Unsoare 
universala  

        Vezi NOTA 7. 

 Sistemul de ridicare X     verificare operatie  

27 Catarg,    L    Daca este necesar Unsoare 
universala  

 Suprafete de ghidare si suprafete de rulare     Vezi NOTA 7. 

27 Furtune colectoare  X    Verificare stare  

28 Lanturi de ridicare   X   Verificare stare  

28 Lanturi de ridicare  L    Lubrifiere daca este 
necesar 

Ulei de motor 

 Catarg  L    2 Fitinguri Unsoare 
universala  

 Pivoti       Vezi NOTA 7. 

 Catarg , carucior cu 
prindere laterala 
integrata 

X L X   Lubrifiere daca este 
necesar 

Unsoare 
universala  

 lagar superior/ inferior      8 Fitinguri Vezi  NOTA 7. 

       4 lagari  

         

         

 Capete cilindru de inclinare L    4 Fitinguri Unsoare 
universala 

        Vezi NOTA 7. 

 Stift capat de bara cilindru frana L     SAE 10W-30 

        API SL 

        ILSAC GF3 

        SAE J2362 

 Manete manuale hidraulice L     SAE 10W-30 

        API SL 

        ILSAC GF3 

        SAE J2362 

24 Lichid de frana CIL X  C  0.2 liter (0.4 pt) Dexron III din 
container sigilat 

 (Cilindru de frana        

11 Arborele de directie    L   4 Fitinguri Unsoare 
universala 

 pivoti de directie       Vezi  NOTA 7. 

11 Arborele de directie   L    2 Fitinguri Unsoare 
universala 

 capetele de bara transversale ale axului de directie    Vezi NOTA 7. 

 S4.0, 5.0, 5.50FT; S5.5FTS (G004)       
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11 Arborele de directie   L    4 Fitinguri Unsoare 
universala 

 capetele de bara transversale ale axului de directie    Vezi NOTA 7. 

 H4.0FT5/FT6; H4.5FTS5, H4.5FT6; H5.0-5.5FT (N005)     

2 Pedale , manete , sine scaun , cabluri articulatii , 
mecanisme cu parghie, zavorul capotei 

L   Lubrefiere daca este 
necesar 

A se utiliza spray 
cu silicon 

        Piesa Hyster Nr. 
328388 

1 Frane de serviciu    X  Verificat grosimea 
sabotilor 

1.0 mm (0.040 in.) 
Minimum 

 (Frana uscata)        

23 Frane de serviciu   L   Lubrifiere daca este 
necesar 

A se utiliza spray 
cu silicon 

        Piesa Hyster Nr 
328388)  

30 Diferential si ulei arbore de antrenare X  C  6.0 liter (6.3 qt) SAE 80W-90 or 
85W-140 

 (Frana uscata)        

iul.30 Ulei punte    C  28.8 liter (30.3 qt) John Deere 

 S4.0FT (G004)       JDM J20C 

        Vezi NOTA 8 

iul.30 Ulei punte    C  29.8 liter (31.4 qt) John Deere 

 S5.0FT, 5.50FT; S5.5FTS (G004)       JDM J20C 

        Vezi  NOTA 8 

iul.30 Ulei punte    C  31.3 liter (32.9 qt) John Deere 

 H4.0FT5/FT6; H4.5FTS5, H4.5FT6; H5.0-5.5FT (N005)    JDM J20C 

        Vezi NOTA 8 

30 Ulei frana umeda  X  C  2.0 liter (2.1 qt) John Deere 

 S4.0, 5.0, 5.50FT; S5.5FTS (G004)      JDM J20C 

        Vezi  NOTA 8 

30 Ulei frana umeda  X  C  2.0 liter (2.1 qt) John Deere 

 H4.0FT5/FT6; H4.5FTS5, H4.5FT6; H5.0-5.5FT (N005)    JDM J20C 

        Vezi  NOTA 8 

 Inspectie  Motor   X     

 Sistemul electric , conectori       

 Inspectie motor     X    

 Vacuum, conducte combustibil ,fitinguri      

 Inspectie     X    
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 supape de inchidere scurgeri si asigurarea inchiderii supapelor    

 Test LPG     X    

 Regulator presiune        

 verifcare     X    

 inductie  aer        

 verificare     X    

 vacuum        

 Verificare    X    

 Supapa reglare debit        

 Verificare    X    

 Injectoare de carburant       

32 Inspectie    X    

 Sistem evacuare        

 Cummins 4.5L        

 Inspectie    X    

 Catalizatori admisie si evacuare       

31 Sistemul de aprindere   C  Inlocuire   

 Distributor, Rotor, Bujii       

 GM 4.3L         

NOTE 1: Inainte de orice operatie de reparare sau intretinere , verificati sistemul de alimentare cu combustibil daca nu prezinta scurgeri. 

NOTE 2:Functionarile  in conditii grele si la temperaturi ridicate vor  necesita verificari mai dese.  

NOTE 3:Functionarea in conditii grele sau in medii murdare , va necesita schimbarea uleiului hidraulic dupa fiecare 200o de ore de 
functionare . 

NOTE 4: Schimbati uleiul si filtrul de motor , precum si celelalte filtre de fluide dupa primele 100 de ore de functionare. 

NOTE 5: Intervalul de service recomandat are la baza functionarea normala a echipamentelor intr-un mediu curat .Functionarea intr-un 
mediu contaminat , conditii grele, functionarea intensiva la nivele mari de performanta , sau conditii anormale de lucru  , recomanda un 
inteval de service mai frecvent. La cerere, dealerul Hysterva va va recomanda  perioada de service in functie de regimul de functionare al 
echipamentului. 

NOTE 6: In medii murdare sau cu praf, a se inlocui dupa 1000 de ore.    

NOTE 7: Unsoare universala cu 2 pana la 4% disulfura de molibden.     

NOTE 8: Schimbati uleiul de punte si uleiul de frana umeda dupa primele 100 de ore de functionare.  

Întreţinere ordinară – 8 ore/zi - Este întreţinerea care trebuie efectuată de catre operator . 
Întreţinere extraordinară - Este întreţinerea pe care o poate efectua numai personalul autorizat de firma constructoare a 
echipamentului. 

          PROPRIETAR             CHIRIAS 

 
CEMPS S.A.                                                                ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL 
 
Enzo PEDRINI                               PRESEDINTE CA 
Director General                                          COSOCARIU ALEXANDRU-DAN 

 
Loredana TUDORICA                               MANAGER OPERATIONAL 
Director Economic                                                                                         FUEREA MIHAI 
 
Zanfir MUNTEANU                                                                                          CONSILIER JURIDIC 
Director Tehnic                                                                                                ANDRADA-ELENA GHIȚĂ 
 

        Mihaela CONSTANTINESCU                                                                           CONTABIL ȘEF 
        Consilier Juridic                                                                                               MIHAELA MAGDALENA BRADIN 
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ANEXA 3 La contractul de inchiriere nr. 176/06.12.2018 
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ANEXA 4 La contractul de inchiriere nr. 176/06.12.2018 

MANUALUL OPERATORULUI 

PENTRU A LUCRA IN CONDITII DE MAXIMA SIGURANTA 

Cititi cu atentie acest manual si Manualul de intretinere si exploatare; respectati toate 
avertizarile privind stivuitorul. 

ATENTIE! - aceasta avertizare inseamna ca trebuie sa fiti prudenti pentru siguranta dvs. 

Aceasta semnaleaza existenta unui potential pericol pentru sanatatea sau siguranta dvs. si 
evidentiaza masurile ce trebuie luate pentru a lucra in deplina siguranta. 

o Conform legii, operatorul stivuitorului trebuie sa fie instruit corespunzator pentru 
utilizarea acestuia in deplina siguranta; 

o Acesta nu este un manual de instruire pentru exploatarea stivuitorului. Acesta 
reprezinta numai un ghid care il ajuta pe operatorul deja instruit si autorizat sa il 
exploateze in siguranta. 

o Acest stivuitor este conceput pentru exploatare intensa, dar fara abuzuri. Este fiabil 
dar, cine il conduce sau il repara trebuie sa nu depaseasca anumite limite. 

o Verificati functionarea corecta a stivuitorului. Nu il folositi daca nu ati fost instruiti 
corespunzator si daca nu sunteti autorizati. 

o Stivuitorul este un instrument de ridicare si manipulare a marfurilor; asigurati-va ca 
folositi tipul de stivuitor adecvat aplicatiei pentru care il folositi. 

1.REGULI GENERALE DE SIGURANTA PENTRU EXPLOATAREA STIVUITOARELOR 

o Nu utilizati un stivuitor daca nu ati fost instruiti si autorizati pentru exploatarea acestui 
tip de stivuitor. 

o Respectati sarcina stivuitorului si a eventualelor dispozitive auxiliare de manipulare. 
Limitele sunt indicate pe placutele cu sarcinile (sarcini si distante ale centrului de 
greutate). 

o Daca stivuitorul dvs. nu este potrivit pentru exploatarea in anumite zone, nu intrati in 
zonele cu pericol de incendiu, explozie etc. 

o Atentie la avertizarile care sunt eventual prezente in aria dvs. de lucru si respectati-le.  
o Inainte de inceperea lucrului asigurati-va ca: claxonul, franele, directia, anvelopele, 

mecanismele de ridicare, dispozitivele speciale si toate componentele de comanda 
functioneaza corect. Semnalati imediat superiorilor dvs. eventualele defectiuni 
aparute. 

o Atunci cand controlati presiunea anvelopelor u stati in fata sau in spatele 
cauciucurilor, niciodata intr-o parte. Daca acest lucru nu este posibil, stati departe de 
anvelope, folosind un manometru dotat cu o prelungire corespunzatoare. 

o Pentru a va urca sau cobori in/din stivuitor, nu va sprijiniti de volan sau de alte 
comenzi. Urcati si coborati cu fata indreptata spre stivuitor, utilizand treptele si 
evenutalele manere cu care acesta este prevazut. 

o Nu conduceti stivuitorul daca aveti mainile sau picioarele ude sau cu urme de unsoare. 
o Nu luati de pe stivuitor acoperisul de protectie si eventualul grilaj de protectie pentru 

sarcina. Nu montati dispozitive fara a avea autorizatia specifica acestora. 
o Daca stivuitorul prezinta o defectiune sau exista motive sa credeti ca nu prezinta 

siguranta, opriti-l, parcati-l si informati-va superiorii. 
o Nu actionati manetele de comanda daca nu stiti la ce servesc acestea. Comenzile 

trebuie actionate numai daca sunteti asezati la locul operatorului. 



20                                                                                                                                                                v. iulie 2018 
 
 

o Inainte de a va deplasa in orice directie, aveti grija ca parcursul sa fie liber si potrivit. 
o Nu treceti peste obiecte imprastiate pe jos, dati-le la o parte si anuntati-va superiorii. 
o Nu treceti peste cabluri electrice sau tuburi flexibile daca acestea nu sunt protejate 

corespunzator. 
o Daca trebuie sa depasiti un prag, asigurati-va ca acesta are inaltimea mai mica decat 

inaltimea minima de la sol a stivuitorului dvs. 
o Atunci cand va deplasati cu stivuitorul, sarcina trebuie sa fie cat mai aproape de sol, 

sprijinita de placa port-furci si daca este posibil cu catargul inclinat inapoi. Cand va 
deplasati fara sarcina, tineti furcile la circa 150 mm de sol. 

o Deplasati-va cu viteza potrivita conditiilor mediului respectiv. Pe suprafetele cu fisuri, 
umede sau alunecoase, trebuie sa incetiniti. 

o Asigurati-va ca suprafata pe care va deplasati cu stivuitorul are capacitatea necesara 
pentru a suporta greutatea stivuitorului cu sarcina max. pe furci.  

o Actionati claxonul atunci cand intrati in intersectii, usi si in apropierea pietonilor. 
o Retineti ca pietonii care se deplaseaza pe coridoare sunt mai putin prudenti decat 

aceia care merg pe strada. Fiti atenti la pietonii care ar putea iesi pe usa sau din 
vehicule parcate sau de dupa panouri de protectie. 

o Daca trebuie sa traversati sine, deplasati-va foarte lent si daca este posibil pe 
diagonala. 

o Mentineti o distanta potrivita fata de vehiculele din fata. Nu va angajati in depasiri in 
apropierea intersectiilor sau in zone cu vizibilitate redusa. 

o Stivuitorul nu este o masina de curse. Asaptati viteza de deplasare la conditiile de 
lucru. 

o Evitati in special virari bruste cu stivuitorul fara sarcina pe furci pentru ca in aceste 
conditii creste riscul de rasturnare intr-o parte. 

o Stivuitorul se poate rasturna intr-o parte sau frontal!! Pornirea, franarea, schimbarile 
de mers si virarile trebuie efectuate cu grija si lent. 

o Daca stivuitorul tinde sa se rastoarne, nu iesiti din el!! 
a) Ramaneti asezati 
b) Tineti-va strans de volan 
c) Sprijiniti-va ferm cu picioarele 
d) Inclinati-va in partea opusa celei in care se rastoarna 

o Aveti mai multe sanse sa scapati teafar daca in timpul rasturnarii ramaneti asezati in 
compartimentul stivuitorului. 

o Verificati ca furcile sa fie blocate in pozitia lor. Inainte de a regla pozitia furcilor, 
asigurati-va ca piedicile de la extremitati sunt la locul lor. 

o Distanta dintre furci trebuie sa fie cat mai mare posibila. Introduceti furcile sub sarcina 
pe toata lungimea lor; aveti mare grija atunci cand varful furcilor depaseste sarcina.  

o Nu folositi paleti deteriorati sau care prezinta defectiuni. 
o In timpul mersului trebuie sa aveti controlul pozitiei furcilor si mai ales a varfurilor 

acestora pentru a evita riscul ciocnirilor. 
o Aveti grija la distanta fata de cablurile aeriene de inalta tensiune. Respectati distantele 

de siguranta prevazute de autoritatile competente. 
o Nu iesiti cu nici o parte a corpului in afara perimetrului stivuitorului. 
o Aveti grija sa existe suficient spatiu liber deasupra si in lateralele stivuitorului. 
o Nu permiteti nimanui sa treaca pe sub furcile ridicate, chiar daca sunt fara sarcina. 
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o Nu introduceti miinile, picioarele sau capul intre partile mobile ale catargului sau 
altele. 

o Nu transportati persoane cu stivuitorul. 
o Cand stivuitorul este folosit pentru operatiuni de intretinere la inaltime, acesta trebuie 

sa fie dotat cu o platforma de lucru potrivita. 
o Nu dirijati stivuitorul cu furcile catre persoanele care lucreaza in vecinatatea peretilor 

sau a bancurilor fixe; este posibil ca acestea sa nu mai aiba pe unde sa iasa si astfel sa 
se produca grave accidente!! 

o In curba, aveti grija sa nu provocati daune din cauza ciocnirilor cu contragreutatea. 
o Semnalati eventualele accidente, chiar daca sunt minore si verificati daca stivuitorul 

functioneaza corect. 
o Nu tractati sau nu impingeti alte vehicule decat daca dispuneti de dispozitive 

corespunzatoare. 
o Nu folositi stivuitorul pentru a tracta vagoane feroviare sau pentru a deschide sau 

inchide usile acestora. 
o Cand va deplasati in panta fara sarcina, furcile trebuie indreptate spre partea 

inferioara a acesteia. 
o Cand va deplasati in panta cu sarcina pe furci, sarcina trebuie sa fie indreptata in sus, 

spre partea superioara a pantei. 
o Atunci cand va deplasati in panta, micsorati viteza. De asemenea, furcile trebuie 

aplecate inapoi si ridicate numai atat cat sa nu atinga solul. 
o Cand va deplasati in panta, mergeti numai drept. Nu virati in panta! 
o In cazuri speciale, este admisa deplasarea cu furcile orientate in sus spre partea 

superioara a pantei chiar daca stivuitorul nu are sarcina pe furci. In aceste cazuri 
actionati cu maxima prudenta si evitati sa virati pana cand toate rotile nu sunt pe 
planul orizontal.  

o Daca o sarcina voluminoasa impiedica vizibilitatea inainte, deplasati-va in marsarier; la 
urcarea in panta cu sarcina pe furci, daca este necesar sa mergeti inainte, cereti 
ajutorul personalului de la sol. 

o Nu stivuiti pe rampa!! 
o Nu utilizati stivuitorul pentru a impinge sarcini. 
o Nu folositi stivuitorul cu furcile ridicate si catargul inclinat in fata decat daca acesta a 

fost conceput pentru pentru aceasta manecra speciala. 
o Mentineti distanta de siguranta fata de marginea rampelor etc. 
o Atentie cand va apropiati de gropi, santuri etc. Terenul poate ceda! 
o Nu ridicati niciodata o sarcina folosind numai o singura furca. 
o Deplasati-va cu o atentie sporita atunci cand manevrati sarcini foarte lungi sau late iar 

in curba atentie la extremitatile sarcinii. 
o Deplasarea cu sarcini lungi sau descentrate poate pune in pericol stabilitatea 

transversala a stivuitorului. 
o Inainte de a urca sau cobori in/din camioane, vagoane de tren si inainte de a incepe 

operatiuni de incarcare/descarcare, asigurati-va ca acestea sunt imobilizate 
corespunzator. 

o Nu urcati pe o pasarela daca aceasta nu este blocata bine. In orice caz, reduceti viteza 
cat mai mult posibil. 

o Nu treceti pe o pasarela daca nu sunteti sigura ca aceasta poate suporta greutatea 
totala a stivuitorului. 
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o Nu urcati in lifturi, camioane sau vagoane de tren fara a fi autorizati. Asigurati-va ca 
acestea pot sustine greutatea totala a stivuitorului. 

o Cand un stivuitor intra sau iese in/din lift, acesta trebuie sa fie gol, fara alte persoane. 
Intrati cu stivuitorul lent si perpendicular pe usa, in mod normal cu sarcina in fata. 
Trageti frana de mana, coborati furcile, opriti motorul si puneti comenzile in pozitia 
neutra. 

o Nu incercati sa miscati o sarcina cu ajutorul a doua stivuitoare, decat daca acest lucru 
se face sub atenta supraveghere a unui superior. 

o In nici un caz nu adaugati contragreutate pentru a incerca sa mariti capacitatea de 
ridicare a stivuitorului. 

o Nu efectuati manevre bruste, mai ales cand sarcina este ridicata. Actionati lent 
comenzile. 

o Nu incercati sa descarcati sarcina de pe furci oprind brusc stivuitorul. 
o Nu transportati sarcini instabile sau asezate necorespunzator pe furci. 
o Evitati sa asezati direct pe sol sarcinile care nu sunt puse pe palet. Folositi elemente de 

sprijin pentru a facilita urmatoarea preluare a acestora . 
o Nu transportati sarcini suprapuse daca sunt mai inalte decat placa port-furci sau decat 

grilajul de protectie decat daca acestea sunt fixate astfel incat nici o componenta sa nu 
poata cadea inapoi. 

o Nu ridicati la inaltime sarcina daca lucrati intr-o zona in care vantul este suficient de 
puternic astfel incat sa prejudicieze stabilitatea stivuitorului. 

o Asigurati-va ca planul pe care doriti sa asezati sarcina poate suporta greutatea 
acesteia. 

o Daca trebuie sa lucrati cu sarcina asezata mai in fata pe furci, asigurati-va ca se 
respecta capacitatea stivuitorului avand in vedere marirea distantei centrului de 
greutate.  

o Retineti ca o sarcina foarte lunga reduce sarcina efectiva a stivuitorului. Trebuie sa 
cunoasteti exact care este sarcina nominala a stivuitorului dvs. 

o Daca transportati sarcini care se pot balansa, mentineti partea inferioara a acestora la 
max. 300 mm de sol. Manevrele in aceste conditii necesita o prudenta sporita. 

o Transportati recipientele care contin lichide cat mai aproape de sol, manevrandu-le 
lent si cu grija. 

o Inainte de a abandona stivuitorul, coborati furcile la sol, puneti comenzile in pozitia 
neutra, opriti motorul, actionati frana de parcare si scoateti cheia din contact. 

o Nu parcati in fata echipamentelor antiincendiu sau a scarilor de evacuare in caz de 
incendiu, sau in pozitii care pot bloca traficul. 

o Nu parcati in panta; daca, in mod exceptional, acest lucru este obligatoriu, actionati 
frana de parcare si blocati rotile cu pene. 

o Nu parcati la la distante mai mici de 2,5 m de sine. 
o Nu lasati stivuitorul pentru mult timp stationat cu motorul pornit , mai ales in spatii 

inchise. Acumularea de fum sau gaze poate fi periculoasa.  
o Nu incercati sa reparati singuri stivuitorul, cu exceptia cazului in care sunteti autorizati 

pentru acest lucru. 
o Nu efectuati operatiuni de intretinere sau interventii de reparatie cu stivuitorul „cald”. 
o Nu transportati produse inflamabile la bord. 

 

2. REGULI PENTRU EFECTUAREA MANEVRELOR DE INCARCARE / DESCARCARE A SARCINILOR 
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o Opriti-va in fata stivei si pozitionati vertical catargul. 
o Ridicati furcile la inaltimea potrivita, pana acolo unde vor trebui introduse. 
o Introduceti furcile, avansati lent, opriti-va dupa introducerea completa a acestora. 
o Cu frana actionata, preluati sarcina din stiva si inclinati usor catargul inapoi. 
o Deplasati-va cu stivuitorul usor inapoi, avand grija sa nu loviti sarcinile din apropiere.  
o Cand sarcina este in afara stivei, coborati-o lent pana ajunge in pozitia corecta de 

mers, inclinand ulterior catargul inapoi inainte de a pleca de pe loc. 
o Apropiati-va de stiva cu sarcina pe furci coborata si cu catargul inclinat inapoi. 
o Incetiniti si opriti-va in fata stivei; reduceti unghiul de inclinare, pana cand catargul 

ajunge aproape in pozitie verticala. 
o Cu frana actionata, ridicati sarcina putin deasupra stivei. 
o Apropiati-va usor de stiva, aducand sarcina deasupra acesteia, opriti-va, actionati 

frana si depuneti sarcina, corectand daca este necesar unghiul de inclinare a 
catargului. 

o Cand sarcina este asezata in siguranta, coborati furcile pentru a le putea scoate de sub 
sarcina. Dupa ce ati verificati ca aveti cale libera, mergeti cu stivuitorul inapoi; in 
aceasta faza ar putea fi necesara inclinarea usoara a catargului inainte. 

o Dupa ce furcile au fost scoase de sub sarcina, inclinati catargul inapoi si coborati-le 
aproape de sol pentru a pleca de pe loc. 

3. REGULI SUPLIMENTARE PENTRU OPERATORII DE STIVUITOARE CU FURCI RETRACTILE 

o Un stivuitor cu furci retractile nu trebuie sa se deplaseze cu grupul retractil in pozitia 
extinsa inainte (chiar daca este fara sarcina pe furci). 

o Inainte de a actiona grupul retractil, franati stivuitorul. 
o Nu permiteti nimanui sa stea pe picioarele stivuitorului sau sa introduca parti ale 

corpului intre sasiu si catarg cand acesta este in functiune. 
o Nu impingeti sau nu remorcati sarcini utilizand functia de translatie a grupului 

retractil. 
o Ridicati sarcina putin peste picioarele stivuitorului inainte de a retrage grupul de 

ridicare. 
o In timpul mersului, sarcina trebuie sa ramana sprijinita de furci, nu de picioarele 

stivuitorului. 
o Apropiati-va frontal de stiva si readuceti catargul in pozitia verticala. 
o Ridicati furcile intr-o pozitie care sa permita infurcarea sarcinii in siguranta. 
o Daca este necesar, avansati astfel incat sa va apropiati mai mult de stiva. Aduceti 

grupul mobil inainte, introducand complet furcile.  
o Ridicati sarcina pana cand o luati de pe stiva, inclinati-o putin inapoi si apoi retrageti 

catargul. Daca sarcina nu este inca suficient departata de stiva, mergeti putin inapoi cu 
stivuitorul avand grija sa nu va loviti de obiectele din spate. 

o Coborati sarcina incet si cu grija pana ajunge in pozitia corecta de mers si inclinati 
catargul inapoi inainte de a pleca de pe loc. 

o Apropiati-va frontal de stiva cu sarcina coborata pe furci, retrasa si inclinata inapoi. 
o Incetiniti si opriti-va in fata stivei. Dupa actionarea franei, readuceti catargul in pozitie 

aproape verticala si apoi ridicati sarcina putin peste stiva. 
o Daca este necesar, aduceti usor stivuitorul aproape de stiva si avansati grupul mobil 

avand grija sa nu loviti sarcinile din apropiere. 
o Cand sarcina este deasupra stivei, depuneti-o pe aceasta; daca este necesar, cu 

ulterioare manevre de inclinare. 
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o Cand sarcina este asezata in siguranta, coborati furcile pentru a le scoate de sub 
sarcina. Retrageti complet grupul, inclinandu-l usor inainte daca este necesar. Daca 
furcile nu sunt suficient indepartate de stiva, mergeti putin inapoi cu stivuitorul. 

o Dupa ce furcile au fost eliberate de sarcina, inclinati catargul inapoi si coborati furcile 
pana aproape de sol inainte de a porni in marsarier. 

4. REGULI PENTRU OPERATORII DE RIDICATOARE CU TIMONA 

o Stati indreptati in directia de mers. Nu mergeti inapoi. Nu mergeti direct in fata 
timonei de comanda.  

o In caz de urgenta, data drumul timonei permitand astfel actionarea dispozitivului „om 
mort”. 

o Daca lucrati in spatii stramte, tineti picioarele departe de sasiul stivuitorului. 
o Daca se manevreaza in marsarier, asigurati-va ca este spatiu suficient intre timona si 

pereti sau rafturile care se gasesc in spate. In caz de pericol, apasati butonul de 
inversare directie de mers. 

o Apropiati-va frontal de stiva. Ridicati furcile pana la inaltimea dorita, deplasati lateral 
stivuitorul pana la introducerea completa a sarcinii in furci. 

o Ridicati sarcina pana o ridicati de pe stiva. Mergeti inapoi lent cu stivuitorul si coborati 
sarcina. 

5. REGULI PENTRU INLOCUIREA SI INCARCAREA BATERIILOR 

o Schimbarea si incarcarea bateriilor trebuie efectuata in spatii speciale si de catre 
personal instruit si autorizat, precum si echipat cu echipament si unelte 
corespunzatoare. 

o Este interzis fumatul sau utilizarea flacarilor libere in zonele in care se schimba sau se 
incarca bateriile. 

o Atentie sa nu provocati arcuri voltaice sau scantei. Nu asezati obiecte metalice pe 
baterii descoperite. Asigurati-va ca toate conexiunile dintre elementii bateriei sunt 
izolate corespunzator. 

o Nu utilizati flacari libere pentru a controla nivelul electrolitului. 
o Inainte de conectarea la redresor, asigurati-va ca acesta nu este pornit. In timpul 

incarcarii bateriei, ridicati sau scoateti capacul bateriei si lasati la locul lor dopurile de 
aerisire. 

o Electrolitul continut in baterie este puternic coroziv, orice scurgere trebuie imediat 
eliminata. Este periculoasa umplerea excesiva a bateriei. 

o Cand se inlocuieste sau se incarca bateria, stivuitorul trebuie sa aiba actionata frana. 
o Inainte de a efectua operatiuni de intretinere a bateriei, scoateti stecarul din priza.  
o La inceperea lucrului anuntati-va superiorii daca bateria nu s-a incarcat complet. 
o Aveti grija ca lanturile sau carligele de ridicare sa nu atinga bornele bateriei. 
o Nu ridicati bateria daca aceasta mai este conectata inca la stivuitor. 
o Inainte de a pregati stivuitorul pentru lucru, opriti redresorul si scoateti cablul de 

incarcare. 
o Verificati ca punctele de pozitionare si fixare a bateriei si fie mereu intr-o pozitie 

corecta. 
o Nu lucrati cu stivuitorul fara capacul bateriei.  
o Nu utilizati un stivuitor cu o baterie de greutate, dimensiuni sau tip diferite de cele 

specificate de productorul stivutorului. 
6. REGULI PENTRU ALIMENTAREA CU G.P.L 
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o Alimentarea trebuie efectuata de catre personal instruit si autorizat. Pentru umplerea 
cu GPL, respectati normele in vigoare. 

o Schimbul buteliei trebuie efectuat de preferinta in aer liber. Zona special desemnata 
nu trebuie sa fie situata in apropiere de santuri deschise, de guri de canal sau de 
intrari in subteran sau alte zone similare. 

o In apropierea zonei de alimentare este interzis fumatul sau utilizarea flacarilor libere 
sau a altor surse similare de caldura. 

o Inainte de a deconecta butelia, inchideti-o, opriti motorul pozitionand cheia pe 0, 
actionati frana si indepartati operatorul. 

o Asigurati-va ca racordul tubului de alimentare de pe stivuitor este in buna stare si ca 
dupa ce a fost strans nu exista pierderi de GPL. 

o Asigurati-va ca butelia este corect instalata, cu supapa de siguranta indreptata in sus. 
Unele cosuri au un punct de reper special desemnat. 

o Buteliile trebuie manevrate cu grija deosebita. Caderea unei butelii poate provoca un 
incendiu. Verificati cu atentie integritatea buteliei. 

o Daca dupa schimbul buteliei stivuitorul nu porneste, nu atingeti circuitul de alimentare 
ci anuntati-i pe superiorii dvs. 

o Cand lasati stivuitorul alimentat cu GPL inactiv pentru o perioada lunga de timp intr-un 
spatiu inchis, inchideti butelia. 

o Nu lasati stivuitorul expus iradiatiilor cu caldura care pot duce la cresterea presiunii 
interne a buteliei (ex: cuptoare etc.). 

o Daca se descopera ca o butelie pierde gaz, aceasta trebuie pusa imediat intr-un loc 
sigur care sa nu prezinte vreun risc de incendiu. 
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ANEXA 4 La contractul de inchiriere nr. 176/06.12.2018 

 
Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale 
reprezentantilor legali sau conventionali, ale asociatilor/actionarilor, ale colaboratorilor, ale 
angajatilor si/sau ale altor persoane fizice indicate de catre Clientul persoana juridica 
 
Avand in vedere faptul ca intre CEMPS si Clientul persoana juridica se deruleaza relatii contractuale 
sau direct profesionale, fapt ce determina prelucrarea de catre CEMPS  a datelor cu caracter personal 
a urmatoarelor persoane fizice: persoane de contact desemnate de catre Clientul persoana juridica, 
reprezenantul legal sau conventional al Clientului persoana juridica, ale asociatilor/actionarilor, ale 
colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice indicate de catre Clientul persoana 
juridica, CEMPS doreste sa stabileasca drepturile si obligatiile Partilor in conformitate cu prevederile 
legislatiei in vigoare si ale Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului 
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulatie a acestor date. 
 

1. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal 
 
Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de : (i) necesitatea indeplinirii 
obligatiilor de furnizare de Produse si prestarea de servicii asumate de catre CEMPS pentru realizarea 
comunicarii de afaceri cu Clientul persoana juridica, pentru care partile au incheiat un contract sau 
comanda (ii)  solutionarea sesizarilor si cererilor transmise (iii) comunicarea facturilor, notificarilor, 
cererilor, actelor incheiate intre CEMPS si Clientul persoana juridica. 
 

2. Categorii de date supuse prelucrarii  
 

Datele care urmeaza a fi prelucrate de catre CEMPS in scopurile mentionate sunt urmatoarele: 
date cu caracter personal cum ar fi, nume, prenume, functie detinuta in cadrul Clientului persoana 
juridica, numar telefon, adresa de e-mail, numele companiei in cadrul careia lucreaza, adresa locului 
de munca. 
Oricare prelucrare suplimentara sau in alt scop va face obiectul unui acord separat de prelucrare a 
datelor, incheiat intre parti.  
 

3. Valabilitate 
 
Perioada de stocare a datelor personale prelucrate este limitata la perioada corespondenta realizarii 
obiectului principal al tranzactiei incheiate intre parti sau pe toata perioada cat persoana fizica este 
desemnata ca persoana de corespondenta in cadrul Clientului persoana juridica. 
 

4. Accesibilitatea pentru prelucrarea datelor 
 

Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau comunicate unor 
terte parti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Partile 
vor lua toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce priveste obligatiile 
asumate prin aceasta clauza: 

●   vor impiedica persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucrarea datelor 
cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal  
●   vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor  
●   se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor 
au acces numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi 
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citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii si 
dupa stocare 
●   se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau 
eliminate fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este posibil 
sa verifice si sa stabileasca catre care organisme se doreste sa se efectueze  transferul datelor 
cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor  
●   se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse, modificate sau 
eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor 
●   se vor asigura ca, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele 
sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Parti 
●   se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere 
accidentala 
●   se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat 
 

5. Drepturile persoanei vizate 
 

 Dreptul de retragere a consimtamantului: Va puteti retrage consimtamantul pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal, in orice moment, acolo unde consimtamantul constituie baza legala a 
prelucrarii, prin transmiterea unui e-mail la adresa pe care v-ati exprimat acordul initial sau la adresa 
de email office@cemps.ro. 

 Dreptul la rectificare: Puteti obtine de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care va 
privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a pastra datele cu caracter personal -care sunt utilizate  
continuu si care sunt in posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale si relevante, pe baza 
celor mai recente informatii disponibile pentru noi.  

 Dreptul la restrictie: Puteti obtine de la noi restrictia de prelucrare a datelor cu caracter personal, 
daca: 

- contestati corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada in care noi 
trebuie sa verificam exactitatea,  

- prelucrarea este ilegala si solicitati restrictionarea prelucrarii mai degraba decat 
stergerea datelor cu caracter personal, 

- nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitati pentru 
constatarea, exercitarea sau apararea unui drept, sau  

- va opuneti prelucrarii in perioada in care verificam daca motivele noastre legitime au 
intaietate fata de ale dvs.  

●  Dreptul de acces: Ne puteti cere informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care le 
detinem despre dumneavoastra, inclusiv informatii cu privire la ce categorii de date cu caracter 
personal pe care le avem in posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, 
daca nu sunt colectate direct de la dvs si cui i-au fost dezvaluite, daca este cazul.  

● Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal catre un alt operator, 
acolo unde este posibil dpdv tehnic, cu conditia ca prelucrarea sa se bazeze pe consimtamantul dvs 
sau sa fie necesara pentru executarea unui contract. Mai degraba decat sa primiti un exemplar cu 
datele dvs. cu caracter personal, puteti solicita sa va transferam datele direct catre alt operator, 
specificat de dvs. 

● Dreptul la stergere: puteti obtine de la noi stergerea datelor cu caracter personal, in cazul in care: 
- datele dvs personale nu ne mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost 

colectate sau sunt prelucrate in alt mod; 
- aveti dreptul de a va opune prelucrarii ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea 

mai jos) si sa va executati acest drept de obiectie la prelucrare; 
- datele cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal. 

Cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara: 
- in vederea indeplinirii unei obligatii legale care necesita prelucrarea de catre noi; 
- in special pentru cerintele legale de pastrare a datelor; 
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- pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept. 
● Dreptul de opozitie: Ati putea obiecta - in orice moment - la prelucrarea datelor cu caracter 

personal datorita situatiei dvs. speciale, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe 
consimtamantul dumneavoastra, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terte parti. In 
acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, daca nu putem demonstra motive 
intemeiate, legitime si un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau 
apararea unui drept. Daca va opuneti prelucrarii, va rugam sa specificati daca doriti stergerea 
datelor cu caracter personal sau restrictia prelucrarii acestora de catre noi. 

● Dreptul de a depune o plangere: In cazul unei pretinse incalcari a legislatiei in vigoare privind 
confidentialitatea, puteti depune o plangere la autoritatea de supraveghere pentru protectia datelor 
in tara in care locuiti sau unde a avut loc presupusa incalcare. 
 

6. Dispozitii finale 
Partile sunt constiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica oricarui 
operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana si oricarei persoane care prelucreaza 
date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le furnizeaza 
servicii. Prin urmare, Partile confirma respectarea deplina a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a 
se limita la: 

●   capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau 
transferul informatiilor personale  
●   informarea in caz de bresa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim 
de 72 ore de la momentul in care o astfel de incalcare a securitatii datelor a ajuns in atentia 
CEMPS  
●   indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu 
Regulamentul 679/2016. 
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