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de predare-primire despre avariile constatate 
cu ocazia inspectării mașinii, despre numărul 
de kilometrii și despre nivelul carburantului 
atât la livrare, cât și la predarea mașinii; 
depășirea numărului de kilometrii pentru 
care consumatorul a optat sau restituirea 
mașinii cu un nivel de carburant mai scăzut 
decât la momentul livrării atrage plata taxelor 
suplimentare;

• să fotografieze avariile, pagubele și 
zgârieturile anterioare ale mașinii, pentru a 
putea fi prezentate companiei în cazul în care 
susține că acesta este vinovat de producerea 
lor;

• să verifice nivelul carburantului; de regulă, 
mașina se livrează cu rezervorul plin și trebuie 
restituită în același mod;

• să păstreze toate bonurile de la benzinării 
pentru cazul în care compania de închirieri 
contestă volumul carburantului;

• să nu semneze procesul verbal de predare-
primire înainte de a verifica dacă au fost 
consemnate toate observațiile sale;

• să se asigure că procesul verbal este semnat 
și de reprezentantul companiei de închiriere; 
să se asigure că a restituit și parcat mașina 
în locuri special amenajate; să fotografieze 
locul pentru a nu fi pus în situația de a plăti 
eventuale amenzi pentru parcare ilegală

sau ale oglinzilor laterale nu sunt acoperite de 
această opțiune suplimentară.

Indiferent de tipul asigurării incluse în preț 
sau pentru care consumatorul a optat și plătit 
suplimentar, acesta trebuie să știe că producerea 
unui eveniment rutier, indiferent de gravitatea 
acestuia, conduce la respectarea instrucțiunilor 
privind informarea companiei de închirieri asupra 
incidentelor petrecute, la declararea acestora la 
Poliție și la obținerea documentelor necesare 
exonerării sale de răspundere, după caz.

Cum trebuie să procedeze consumatorul 
în cazul unui accident sau dacă mașina are 
o defecțiune tehnică?

În cazul unui accident, consumatorul trebuie 
să anunțe atât compania de închirieri, cât și 
poliția pentru efectuarea investigației la fața 
locului. Raportul întocmit de poliție și copii ale 
actelor persoanelor implicate în accident (polița 
de asigurare, carte de identitate, permis de 
conducere, certificat de înmatriculare) trebuie 
transmise companiei de închirieri.  În lipsa 
acestor documente consumatorul poate fi 
responsabil pentru costul total al reparațiilor 
mașinii și a altor daune.

În cazul defecțiunii tehnice trebuie anunțată 
compania de închirieri pentru asistența necesară. 
Dacă defecțiunea nu poate fi remediată imediat, 
compania de închirieri trebuie să îi ofere 
consumatorului o altă mașină la schimb. 

Sfaturi utile pentru consumatori
• să verifice starea mașinii înainte de a semna 

procesul verbal de predare-primire;
• să verifice dacă mașina are toate dotările 

suplimentare solicitate și plătite de acesta;
• să solicite reprezentantului companiei de 

închirieri să menționeze în procesul verbal 
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considerată a fi un contract la distanță, închirierea 
auto este exclusă în mod explicit de la dreptul de 
retragere. Prin urmare, consumatorul NU va putea 
renunța în termen de 14 zile la rezervarea făcută, 
dacă se răzgândește. 

În ce condiții se poate modifica sau anula 
rezervarea mașinii făcută online?

Politica de modificare și anulare, indiferent 
de modalitatea în care este făcută rezervarea, 
depinde întotdeauna de compania de închirieri. 
Astfel, în unele cazuri există un număr minim 
de zile în care consumatorul poate modifica sau 
anula o rezervare, fără penalități. În alte cazuri, 
consumatorul nu poate modifica sau anula deloc 
rezervarea făcută, pentru că tariful oferit este 
unul special.

II. Închirierea unei mașinii direct la 
ghișeul companiei de închirieri

Este obligat reprezentantul companiei 
de închirieri să prezinte consumatorului 
termenii și condițiile de închiriere?

Compania de închirieri are obligația nu numai 
de a prezenta termenii și condițiile închirierii, dar 
trebuie să îi prezinte și să îi explice consumatorului 
care îi sunt drepturile și obligațiile. 

Contractul de închiriere și termenii și condițiile 
companiei de închiriere sunt redactate în limba 
statului din care se închiriază mașina. Dar, 
consumatorul  nu trebuie să fie descurajat, pentru 
că poate cere să i se prezinte varianta acestora în 
limba engleză. 

În ce condiții se face livrarea/restituirea 
mașinii închiriate?

Livrarea și restituirea mașinii închiriate au loc, 
de regulă, la sediul companiei de la care a fost 
închiriată mașina. Însă, la cererea consumatorului, 

mașina poate fi livrată/restituită la aeroport, la 
hotel sau în alte locații dorite pe baza unui tarif 
convenit.

Livrarea și restituirea mașinii se fac în prezența 
reprezentantului companiei de închirieri, după 
semnarea contractului de închiriere și după 
plata integrală a sumelor stabilite.  În ambele 
situații trebuie întocmit un proces-verbal în 
care se menționează toate observațiile privind 
starea tehnică a mașinii la momentul livrării și 
al restituirii acesteia (zgârieturi, avarii, pagube).

Este obligatorie asigurarea mașinii?
De regulă, prețul închirierii include asigurarea 

de răspundere civilă RCA. Unele companii de 
închirieri includ în oferta de închiriere asigurarea 
împotriva furtului și asigurarea CASCO. 

Este obligatorie opțiunea CDW (Collision 
Damage Waiver)?

Acest tip de “asigurare” este o opțiune 
suplimentară care garantează reducerea 
răspunderii privind întregul cost al avariei la suma 
plătită de consumator, cu excepția cazurilor în 
care acesta a provocat intenționat pagubele sau 
a utilizat mașina în mod necorespunzător, de 
exemplu, a condus mașina în afara drumurilor 
asfaltate sau a subînchiriat mașina.

CDW (Collision Damage Waiver) reprezintă 
o renunțare a companiei de închirieri la dreptul 
de a cere despăgubiri de la consumator pentru 
avarierea/defectarea mașinii, costul reparațiilor 
mașinii fiind limitat la suma plătită de 
consumator. Așadar, suma plătită de consumator 
nu se restituie dacă mașina a fost predată fără 
avarii. Cu toate că această asigurare acoperă 
răspunderea pentru defecțiuni provocate mașinii 
sau pieselor și accesoriilor, în cele mai multe 
cazuri avarierea anvelopelor, parbrizelor, yalelor 

I. Închirierea unei mașini online
Care sunt informațiile pe care trebuie să 

le urmărească un consumator înainte de a 
proceda la rezervarea unei mașini online? 

• condițiile de închiriere ale companiilor de 
închirieri partenere

• categoria, marca, tipul și clasele mașinilor de 
închiriat

• dotările suplimentare ale mașinii
• vârsta și permisul de conducere
• metodele de plată acceptate
• suma necesară constituirii depozitului și tipul 

de card acceptat pentru depozit
• documentele necesare la preluarea mașinii
• tariful de închiriere cu toate serviciile incluse 

și taxele suplimentare
• condiții de livrare și returnare ale mașinii
• modificarea și anularea rezervării.

Este consumatorul obligat să plătească 
garanție pentru mașina închiriată? În ce 
condiții se restituie?

De regulă, suma aferentă garanției se blochează 
pe cardul de credit la momentul livrării mașinii, 
indiferent de modalitatea de închiriere a mașinii, 
online sau direct la ghișeul companiei de închirieri. 

Se impune ca pe cardul de credit să existe 
disponibile sumele necesare plății prețului 
închirierii, a serviciilor suplimentare, după caz, 
precum și a constituirii depozitului (garanției). 

Garanția se restituie dacă mașina a fost predată 
în aceeași stare în care a fost preluată, dacă nu 
prezintă nicio zgârietură sau defecțiune și dacă au 
fost predate toate echipamentele, accesoriile și 
documentele primite la livrare.

Poate consumatorul să se retragă din 
contract în cazul unei rezervări online?

Deși rezervarea efectuată online este 


