
 

 

 

JUDETUL TELEORMAN                                                               ANEXA nr. 2  la H.C.L. 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA              Nr.166 din 21.05.2018 
CONSILIUL LOCAL 
                                                                      
Anexa nr. 1 
METODOLOGIA PENTRU OPERAREA ŞI ÎNCHIRIEREA BICICLETELOR 
ELECTRICE ÎN PERIOADA DE SUSTENABILITATE (1 Iunie 2018 – 1 Iunie 2023) 
 

Metodologia reglementează activitatea operatorilor de biciclete electrice şi stă la baza 
monitorizării de către Beneficiar a activităţilor operatorilor de biciclete electrice, în cadrul 
proiectului ”Reţeaua de biciclete electrice”, cod proiect 15.1.1.006, ROBG-1, proiect finanţat în 
cadrul Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară nr. 1: O regiune bine 
conectată, Obiectiv specific nr. 1.1: “Îmbunătăţirea planificării, dezvoltării şi coordonării sistemelor 
de transport transfrontaliere pentru conexiuni mai bune la reţeaua de transport TEN-T”. 

 
I.Beneficiarul ARIES Oltenia, în relaţia cu operatorii cu care a încheiat pe perioada de 

implementare a proiectului mai sus menţionat, Acorduri de parteneriat, se obligă: 
-să contacteze periodic operatorii prin email sau telefonic, pentru a se informa despre starea 
bicicletelor şi fluxul închirierilor; 
-să monitorizeze periodic activitatea operatorilor prin vizite la faţa locului, anunţate sau ad-hoc, la 
fiecare centru de închiriere, pentru a vedea starea bicicletelor şi fluxul închirierilor; 
-să verifice registrul de evidenţă a închirierilor din Anexa 2 care include drepturile şi obligaţiile       
Utilizatorilor finali ai bicicletelor electrice, pe care operatorii le aduc la cunoştinţă Utilizatorilor în 
momentul închirierii bicicletelor. Prin completarea datelor de identificare şi prin semnarea 
registrului, Utilizatorii recunosc că au fost informaţi cu privire la aceste drepturi şi obligaţii; 
- să verifice situaţia încasărilor obţinute din închirieri şi a cheltuielilor efectuate în vederea 
întreţinerii, realizărilor de mici reparaţii şi chiar a măririi parcului de biciclete (în cazul în care se 
solicită taxă de închiriere); 
- să acorde sprijin operatorilor şi să răspundă solicitărilor acestora, în măsura competenţelor şi în 
acord cu acordul de parteneriat şi actul adiţional la contract. 
 

II.Operatorul care oferă servicii de închiriere a bicicletelor electrice, cu care Beneficiarul 
ARIES Oltenia a încheiat Acorduri de parteneriat, se obligă: 
-să pună la dispoziţie spaţiul necesar amplasării şi depozitării bicicletelor electrice; 
-să semnalizeze corespunzător locul de închiriere şi programul de închiriere a bicicletelor electrice; 
-să desemneze o persoană care să fie instruită cu privire la funcţionarea bicicletelor electrice, pentru 
a asigura o utilizare corectă a acestora; 
-să întreţină şi să păstreze bicicletele electrice în bună stare; 
-să utilizeze bicicletele electrice în scopul proiectului „Reţeaua de biciclete electrice”; 
-să asigure integritatea bicicletelor electrice, mentenanţa şi reparaţiile necesare ivite pe durata 
desfăşurării acordului de parteneriat  în mod voluntar cu respectarea instrucţiunilor şi informaţiilor 
primite; 
-să achiziţioneze şi să asigure schimbarea acumulatorului în cazul încetării funcţionării acestuia; 
-să nu schimbe designul bicicletelor electrice; 
-să ofere utilizatorilor care doresc să închirieze bicicletele electrice toate informaţiile necesare cu 
privire la modul de funcţionare al acestora; 
-să furnizeze utilizatorului informaţiile necesare cu privire la posibile trasee de urmat şi care sunt 
cele mai apropiate staţii de încărcare; 



- înainte de fiecare închiriere, să aducă la cunoştinţă utilizatorilor finali drepturile şi obligaţiile din 
Anexa 2, pe care aceştia le au şi faptul că, prin completarea datelor de identificare şi prin semnarea 
registrului, Utilizatorii recunosc şi ca au fost informaţi cu privire la aceste drepturi şi obligaţii; 
- să nu folosească bicicletele electrice în cazul în care temperatura atmosferică scade sub 5°C; 
-să răspundă de integritatea sistemului GPS montat pe biciclete şi să nu comunice utilizatorilor 
poziţionarea pe echipament a acestui sistem de monitorizare; 
-să se asigure că utilizarea bicicletelor se realizează în deplină siguranţă atât cu privite la utilizator 
cât şi cu privire la bicicleta electrică închiriată; 
-se obligă să ţină evidenţa separat cu privire la sumele încasate din închirierea bicicletelor electrice 
şi cheltuirea acestor sume exclusiv pentru întreţinerea, realizarea de mici reparaţii şi chiar a măririi 
parcului de biciclete (în situaţia în care operatorul percepe taxă de închiriere); 
-să pună la dispoziţia beneficiarului ARIES Oltenia, ori de câte ori se solicită, telefonic, prin email 
sau prin vizite la faţa locului - anunţate sau ad-hoc, informaţii despre starea bicicletelor şi fluxul de 
închirieri, registrul de evidenţă a închirierilor şi situaţia încasărilor obţinute din închirieri (în cazul 
în care se solicită taxă de închiriere); 
- în situaţia în care OPERATORUL nu respectă obligaţiile asumate, BENEFICIARUL este 
îndreptăţit să reintre în posesia echipamentelor date în folosinţă operatorului, prin rezilierea de drept 
de către BENEFICIAR prin notificare prealabilă. 
 
III.Utilizatorii care beneficiază de servicii de închiriere a bicicletelor electrice, se obligă: 
-de a citi Anexa 2, în vederea luării la cunoştinţă a drepturilor şi obligaţiilor care le revin şi de a 
furniza corect datele de identificare pentru a fi completate în registrul de înregistrare, inclus în 
Anexa 2; 
-de a plăti contravaloarea chiriei Bicicletei, odată cu preluarea acesteia, iar în caz de prelungire a 
duratei închirierii, odată cu restituirea Bicicletei, plătirea diferenţei (în cazul în care se percepe taxă 
de închiriere); 
-de a exploata în condiţii normale Bicicleta, conform instrucţiunilor de folosire şi întreţinere 
elaborate de fabricant şi specificate în manualul de utilizare;  
-de a achita amenzile emise de autorităţi pentru contravenţii sau infracţiuni săvârşite pe perioada 
închirierii bicicletei de la operator;  
-în cazul unor avarii aduse Bicicletei, cu excepţia celor provocate prin forţă majoră, Utilizatorul 
răspunde  pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea iniţiala a Bicicletei sau înlocuirii 
acesteia cu una similară ca marcă, tip, dotări; 
-în cazul în care Bicicleta a fost condusă sub influenţa alcoolului şi/sau a drogurilor ori altor 
substanţe stupefiante, răspunderea în recuperarea materială a pagubelor aparţine în totalitate 
Utilizatorului/conducătorului Bicicletei; 
-să apere bunul închiriat contra uzurparilor. Prin uzurpare se înţelege orice atingere provenită de la 
un terţ asupra posesiei bunului dat în locaţiune. Utilizatorul are obligaţia de a-l înştiinţa pe Operator 
în timp util, pentru ca acesta din urmă să fie în măsură să se apere contra încercării de uzurpare; 
Dacă Utilizatorul neglijează să-l informeze pe Operator, va răspunde de prejudiciul suferit de 
Operator în urma neînştiinţării; 
-la încetarea perioadei de închiriere, Utilizatorul va preda Bicicleta închiriată cu dotările aferente 
către Operator. 
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