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I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 
 

Denumire: SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A. 

Adresă: Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4 

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 041303 Ţara: Romania 

Persoana de contact: Ligia MIHAIU 
În atenţia Ligia MIHAIU 

Telefon: 021 307 3029 
Fax: 021 307 3666 

E-mail: ligia.mihaiu@radiocom.ro Program de lucru: 
Luni ÷ Joi: 8.00 – 16.30; Vineri: 8.00 – 14.00  

Adresa/ele de internet (dacă este cazul):www:e-licitatie.ro. 
Adresa autoritătii contractante: www.radiocom.ro/achizitii/ 

 
 

I.b.  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 

□ ministere ori alte autorităţi publice 
centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional 
sau local 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie 
internaţională 
■ altele: Agent economic                                

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultură, religie şi actv. recreative 
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

■ altele: Telecomunicatii 

 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante 
           DA □         NU■ 
 

Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 

 ■ la adresa mai sus menţionată 
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 09.12.2009/ ora limită: 10.00.                        
      Adresa: Şos.Olteniţei nr.103, sector 4, cod postal 041303, Bucuresti,  Romania. 
 
Data limită de transmitere a răspunsului de clarificări: 11.12.2009. 

 
I.c. CĂI DE ATAC 
Eventualele contestaţii se pot depune la: 
          - fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 
           - fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă.  
 

Denumire: Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor 
 

Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 

Localitate Bucuresti                               Cod poştal: 030084             Ţara: Romania 

E-mail:  office@cnsc.ro                         Telefon: 021 310.46.41 

Adresă internet:  www.cnsc.ro               Fax: 021 310.46.42 

mailto:ligia.mihaiu@radiocom.ro
http://www.cnsc.ro/
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Denumirea instanţei competente: Curtea de apel Bucuresti 
 

Adresă: Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 4 

Localitate: Bucuresti                                            Cod poştal: 030099        Ţara:Romania 

E-mail: infocabuc@just.ro                                   Telefon: 021 319.51.81 

Adresă internet: www.cabuc.ro                            Fax: 021 319.51.83 

 
I.d .Sursa de finanţare : 

Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit: 
   - surse proprii 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare              
   DA  □               NU ■ 

 
 

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract: Contract de servicii de asigurare de răspundere civilă auto.   

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare: 

(a) Lucrări                            □      (b) Produse                 □ (c) Servicii             ■                         
 

Execuţie                               □ 
Proiectare şi execuţie          □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                         □ 

Cumpărare                  □              
Leasing                       □         
Închiriere                     □  
Cumpărare în rate       □     
 

Categoria serviciului     
2A                          ■ 
2B                          □ 
 
 

Principala locaţie a lucrării    
                         
Cod  CPV   □□□□□□□□ 

Principalul loc de livrare: 
 
Cod  CPV: □□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare: 
- Teritoriul României. 
Cod  CPV: 66516100-1 

II.1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică:    ■                      
Încheierea unui acord cadru:    □ 

II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică: 12 luni.  

II.1.5) Informaţii privind acordul cadru:  

Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □ 
Nr. □□□  
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al 
participanţilor al acordului cadru vizat 

Acordul cadru cu un singur operator □       

Durata acordului-cadru:  

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului-cadru. 
   DA  □               NU ■ 

II.1.6) Divizare pe loturi  
  Da □                NU  ■ 
 
Ofertele se depun pe: 
Un singur lot  □                     Unul sau mai multe □                           Toate loturile □  
  

   II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate       DA □                                        NU ■ 

 
 

http://www.cabuc.ro/
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II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1 Total cantităţi/prestaţii servicii/lucrări. 
Se vor încheia poliţe de asigurare pentru un număr de 166 autovehicule. 
 
Poliţele de asigurare se vor încheia, de regulă, pentru o perioadă de 12 luni. 
 
Incheierea poliţelor de asigurare se va face în funcţie de data expirării poliţelor 
anterioare. Cantitatea de servicii este prevazută în anexa la caietul de sarcini si poate fi 
suplimentată sau redusă în cazul achizitionării de noi autovehicule, respectiv în cazul 
radierii din circulaţie a unor autovehicule de către autoritatea contractantă.  
 
III. Condiţii specifice contractului  

III.1 Alte condiţii particulare referitoare 
la contract (dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
III.1.2. Altele  

 
 
  DA   □                                               NU ■ 
  DA   □                                               NU ■ 

 
IV: PROCEDURA 

IV.1) Procedura selectată 

Licitaţie deschisă                             □ 
Licitaţie restrânsă                            □ 
Licitaţie restrânsă   accelerată        □ 
Dialog competitiv                             □ 

Negociere cu anunţ de participare                □   
Negociere fără anunţ de participare             □                                                  
Cerere de oferte                                           ■ 
Concurs de soluţii                                         □ 

 

 

IV.3) Legislaţia aplicată:  
- O.U.G. nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin 
Legea nr.337/2006, cu completările si modificările ulterioare, inclusiv cele prevăzute în 
O.U.G. nr.72/2009 şi publicată în M.Of.nr.426/23.06.2009;  
- H.G. nr.925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv cele prevăzute în H.G. nr.834/2009 şi publicată în M.Of. 
nr.515/27.07.2009; 
- Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- ORDIN Nr. 21 din 19 noiembrie 2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de 
vehicule publicat în: Monitorul Oficial Nr. 812 din 27 noiembrie 2009 
- NORME privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse 
prin accidente de vehicule publicate în: Monitorul Oficial Nr. 812 din 27 noiembrie 2009 
 

 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
 

V.1) Situaţia personală a ofertantului 
 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art.180 din ordonanţă 
Solicitat   ■                       Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: se va prezenta o 
declaraţie pe proprie răspundere conform cu 
Formularul nr. 1, prezentat în sectiunea 

IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică                   DA□                                       NU ■  
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„Formulare şi modele” . 
 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181.  
 Solicitat   ■                       Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: prezentare certificate 
constatatoare, în original sau copie 
legalizată, privind îndeplinirea obligaţiilor de 
plată a taxelor si impozitelor la bugetul 
general consolidat, emise cu cel mult 30 zile 
înainte de data limită de depunere a ofertei 
sau echivalent pentru operatorii economici 
straini. 
Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat 
înlesniri la plată (amânări, eşalonări, 
compensări ) de către organele competente, 
nu se consideră obligaţii exigibile de plată în 
măsura în care s-au respectat condiţiile 
impuse la acordarea înlesnirilor. 
 

Incadrarea într-una dintre situaţiile prevăzute la art.180 şi art.181 din O.U.G. nr. 34/2006 
atrage excluderea ofertantului din procedură. 

 
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

Persoane juridice/fizice române 1) Se solicită certificatul constatator emis de 
Oficiul Registrului Comertului, în original sau 
copie legalizată, emis cu cel mult 30 zile 
înainte de data limită de depunere a ofertei. 
2) Se solicită certificat de înregistrare la 
Oficiul Registrului Comertului, în copie. 
3) Se solicită autorizaţia ofertantului (în copie 
legalizată) pentru practicarea asigurării 
obligatorii RCA, eliberată de Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor.  

Persoane juridice /fizice străine Se solicită documente care dovedesc o 
formă de înregistrare/atestare ori 
apartenenţa din punct de vedere profesional, 
în conformitate cu prevederile legale din tara 
în care ofertantul este rezident. 

Fişa de informaţii generale 
Solicitat   ■                          Nesolicitat  □ 

Se va prezenta Formularul nr. 2 - Informaţii 
generale din sectiunea „Formulare si 
modele” completat corespunzător. 

 
V.3) Situaţia economico-financiară 

 

Informaţii privind  situaţia economico-
financiară 
 Solicitat ■                           Nesolicitat □ 
 

Se solicită bilanţul contabil 2008, în copie, 
depus şi întregistrat la organele competente. 

 
V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Informaţii privind  capacitatea tehnică 
Solicitat ■                          Nesolicitat □ 

Se solicită prezentarea Listei principalelor 
prestări în ultimii 3 ani (Se va completa 
Formularul nr. 3). 

Informaţii privind subcontractanţii 
Solicitat ■                          Nesolicitat □  

Se solicită completarea, dacă este cazul, a 
Formularului nr. 4.  
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VI. PREZENTAREA OFERTEI  

VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba română.  
Oferta, orice corespondentă si documente 
legate de procedura de atribuire transmise între 
ofertant si autoritatea contractanta trebuie sa fie 
scrise în limba română. 
Alte documente asociate ofertei (documentatii 
tehnice, manuale, prezentari comerciale, etc.) 
pot fi prezentate si în limba engleză, dar 
operatorul economic ar putea prezenta la 
cererea autoritatii contractante si traducerea în 
limba română. 
Documentele care dovedesc criteriile de 
calificare de la Capitolul V, emise în altă limbă 
decât limba româna, pot fi prezentate de 
ofertant, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de 
traducerea autorizată a acestora în limba 
română. 

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei Perioada de valabilitate a ofertei va fi până în 
data de 29.01.2010. 
Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta 
valabilă pe toată perioada de valabilitate 
menţionată anterior. 

VI.3) Garanţie de participare 
Solicitată ■                       Nesolicitată □  

 Se solicită garanţie de participare, în original, în 
sumă de 2300 lei. 
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare va fi egală cu perioada de valabilitate 
a ofertei. 
 Garanţia de participare se constituie printr-un 
instrument de garantare emis în condiţiile legii 
de o societate bancară ori de o societate de 
asigurări, după modelul din Formularul nr. 5. 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

 Se solicită ca informaţiile din propunerea 
tehnică să permită identificarea cu uşurinţă a 
corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime 
din caietul de sarcini.  

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Se vor prezenta Formularul nr. 6, respectiv: 
„Formularul de ofertă” precum si „Centralizatorul 
de preturi”,  completate corespunzator.  
Preţul ofertei va fi exprimat în lei.  
Cursul de referinţă leu/euro va fi cursul de 
schimb BNR, valabil în data de 09.12.2009.   

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

Oferta se va depune la sediul SOCIETĂŢII  
NATIONALE DE RADIOCOMUNICATII S.A, la 
registratură, la adresa din Bucuresti, Şos. 
Olteniţei, nr.103, cod 041303, sector 4.  
Telefon: 021 307.30.01; fax: 021 314.97.98. 
 
Termenul limită de depunere a ofertelor:  
            14.12.2009, ora 13.00. 

       Oferta se va prezenta în formă scrisă, în 
original si una copie. In eventualitatea unei 
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discrepante între original si copii, va prevala 
originalul.  

     Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau 
scrise cu cerneala neradiabila, semnate si 
stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul/ 
reprezentantii autorizat/autorizati sa angajeze 
ofertantul în procedura de atribuire a 
contractului. 
     Orice stersatura, adaugire, interliniere sau 
scris peste cel dinainte sunt valide doar daca 
sunt vizate de catre persoana/persoanele 
autorizata/autorizate sa semneze oferta. 
     Paginile continute in fiecare plic vor fi 
numerotate si fiecare plic trebuie să contină un 
OPIS al documentelor, inclusiv cu numarul 
paginii de referinta. 
 
      Documentele de calificare, propunerea 
tehnică, propunerea financiară, în original, se 
vor prezenta fiecare în plicuri distincte, sigilate, 
marcate corespunzator, care se vor introduce la 
randul lor într-un plic separat care va fi sigilat, pe 
care va fi marcat ORIGINAL.  
      Documentele de calificare, propunerea 
tehnică, propunerea financiară, în copie, se vor 
prezenta fiecare în plicuri distincte, marcate 
corespunzator, care se vor introduce la rândul 
lor într-un plic separat si sigilat, pe care va fi 
marcat COPIE.  
      Cele două plicuri sigilate, marcate 
ORIGINAL respectiv COPIE, vor fi introduse 
într-un plic interior, care va avea înscrise numele 
si adresa ofertantului, pentru a putea fi returnate 
acestuia nedeschise.  
      Plicul interior va fi introdus într-un plic 
exterior, netransparent, sigilat si închis 
corespunzator, pe care va fi înscris următorul 
text:  
   «S. N. RADIOCOMUNICATII S.A.,  
    Bucuresti, Şos. Olteniţei, nr. 103,  
    cod 041303, Sector 4.  

Pentru procedura de achizitie „Servicii de 
asigurare RCA”, prin licitatie deschisa.  

    A NU SE DESCHIDE INAINTE DE  
              14.12. 2009 ora 14.00» 
 
     Alături de plicul în care se află oferta, se vor 
prezenta distinct următoarele documente:  
1.Scrisoare de înaintare (conform cu  

Formularul nr.7); 
 2. Garanţia de participare; 
 3.Declaraţie privind încadrarea în categoria 

întreprinderilor mici şi mijlocii, conform Legii 
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346/2004 (Formularul nr.8); 
 4.Imputernicire prin care reprezentantul este 

autorizat să angajeze operatorul economic in 
procedura de atribuire a contractului de 
achizitie publică.   

VI.7) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

     Retragerea sau modificarea ofertei este 
permisă numai înainte de data limită de 
depunere a ofertelor.  
      Modificarea sau retragerea de ofertei se 
realizează prin solicitare scrisă în acest sens, 
depusă până la data limită stabilită pentru 
depunere. 
     Pentru a fi considerate parte a ofertei, 
modificările trebuie prezentate într-un  plic 
distinct, marcat obligatoriu cu inscripţia 
"MODIFICĂRI”.  
     Operatorul economic are obligaţia de a 
depune oferta la adresa şi până la data limită 
pentru depunere, stabilite în anunţul de 
participare. 
     Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa 
majoră, cad în sarcina operatorului economic. 
     Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii 
contractante decât cea stabilită în documentaţia 
de atribuire sau după expirarea datei limită 
pentru depunere, se returnează nedeschisă.  

VI.8) Data si ora deschiderii ofertelor 14.12.2009, ora 14.00, ora locală.  

VI.9) Deschiderea ofertelor   Deschiderea ofertelor se va face la sediul 
autoritatii contractante:  
SOCIETATEA NATIONALA DE 
RADIOCOMUNICATII,  
Şos. Olteniţei nr.103, 041303, sector 4,      
Bucuresti, sala Amfiteatru (demisol),  
  telefon: 021 307.30.01;   fax: 021 314.97.98.  
  La deschiderea ofertelor sunt autorizaţi să 
participe reprezentanţii operatorilor economici.  
  Acestia vor prezenta împuternicirea, semnată 
de reprezentantul legal al operatorului 
economic, prin care sunt autorizati să participe 
la şedinţa de deschidere, precum şi un 
document de identitate.  

 
 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  

VII.1) Preţul cel mai scăzut                                                                  ■    

VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic      □ 

 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

VIII.1 Ajustarea  preţului contractului  
          DA  □                             NU  ■ 

Preţul unitar al poliţelor de asigurare este 
ferm pe toată durata contractului. 

VIII.2. Garanţia de bună execuţie a 
contractului           

Garantia de buna executie a contractului 
este 5% din valoarea contractului fără TVA. 
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          DA  ■                             NU  □ Garanţia de bună execuţie se constituie 
printr-un instrument de garantare emis de o 
societate bancară sau de o societate de 
asigurări, care devine anexă la contract. Se 
va utiliza un model similar cu cel din 
Formularul nr. 9.  
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Formularul nr. 1 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

D E C L A R A Ţ I E 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... 
(denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ 
susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în 
acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în 
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti 
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi/sau spălare de bani. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. 
(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ 
susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează 
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la 
data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), 
declar pe propria răspundere că: 

a)  nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de 
un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu 
cele anterioare, reglementată prin lege; 

b)  nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre 
situaţiile prevăzute la lit. a); 

c)  mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit 
pana la data solicitată; 

d)  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs 
grave prejudicii beneficiarilor; 

e)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea 
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Data completării 
 

Operator economic, 
................................. 
 (semnătură autorizată) 
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Formularul nr. 2 
  Operator economic 
 .................................. 
  (denumirea/numele) 
 

 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

5. Adresa  postala completa de transmitere a corespondentei pe  
    parcusul  derularii  procedurii:  .............................................. 
 
    Telefon de contact pe parcusul derularii procedurii:...................;  
     Fax de contact pe parcusul derularii procedurii: ........................;  
     E-mail de contact pe parcusul derularii procedurii:..................... 
 

 
6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 

(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 
7. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 

 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
      8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
4._______________________________________________________ 
9. Principala piaţă a afacerilor : 
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 
 

 
Anul 

Cifra de afaceri 
anuală (la 31 dec.) 

lei 

Cifra de afaceri anuală (la 
31 dec.) 

echivalent euro 

1..............   
2.............   
3..............   
Media anuală 
: 

  

 
 
 
 

Operator economic, 
.................................. 

(semnătură autorizată) 
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Formularul nr.3 
      Operator economic 
    _________________ 
     (denumirea/numele) 
 

 
 
 

 
 
 

 
DECLARAŢIE  

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate 
în tabelul anexat sunt reale. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 

bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

    Operator economic, 
.................................. 

(semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/nume 
beneficiar/client 

Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*)  

 
Preţ 
total 

contract 

 
Procent 
îndeplinit 

de 
prestator 

(%) 

 
Perioadă 
derulare 
contract 
**) 

1        

2        

...        

 
 
 
 
 

Operator economic,  
(semnătură autorizată) 

 
*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; 
subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. 
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Formularul nr.4  
 
  Operator economic 
 _________________ 
  (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 
 

LISTĂ  
CU SUBCONTRACTANŢII  

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 

 
Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant 

împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de 
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 
 
 

Nr
crt 

Denumire /nume 
subcontractant 

 

Datele de 
recunoaştere ale 
subcontractanţilor 

 

Specializare  Partea/părţile din 
contract ce 

urmează a fi 
subcontractate 

     

     

     

     

     

 
 
 

Operator economic 
(semnătură autorizată) 
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   Formularul nr. 5 

 
 BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURARE 
    ______________ 
        (denumirea) 
 
 
 
 
 

 
GARANŢIE de participare  

 la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 
 
 
 
 
                Către,  
         SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA 
         Şos. Olteniţei, nr.103, cod 041303, sector 4, Bucureşti  
                    Tel. 021 307 3001, Fax 021 314 97 98           
 
     Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de prestare servicii de 
asigurare de răspundere civilă auto, Cod CPV: 66516100-1, noi ________ (denumirea 
băncii/societăţii de asigurări), avand sediul înregistrat la _______ (adresa bancii/societăţii 
de asigurări), ne obligăm faţă de SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII 
S.A., să plătim suma de ___________ (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără 
ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa 
autoritatea contractantă să specifice ca suma cerută de ea si datorată ei este din cauza 
existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile urmatoare: 
    a) ofertantul __________ (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de 
valabilitate a acesteia; 
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ____________ (denumirea/numele) nu 
a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________ (denumirea/numele) a 
refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
 
 
    Prezenta garanţie este irevocabilă şi valabilă până la data de _______________ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Parafata de Banca/Societatea de asigurări __(semnatura autorizata) in ziua __ luna __ anul ____. 
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     Formularul nr. 6 

   .................................................... 
  (denumirea/numele ofertantului) 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către .................................................................................................... 
  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea 
serviciului) pentru suma de ..................................lei(suma în litere şi în cifre), platibilă după 
recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............................. lei(suma în 
litere şi în cifre). 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica 
anexa la formular) 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie 
pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 

 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice 
ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 
 

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Anexă la FORMULARUL DE OFERTĂ 
 
 
........................................................ 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 
 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 pentru servicii 

 
Anexă la ofertă 

 
 
 

Nr.  
crt 

Tip Polita 
 

Cantitatea Preţul 
unitar 

 
 

Preţul  
 total 

TVA 

   Lei Euro Lei 
 
(col 2x col 3) 

Euro 
 

(col 2 x col 4) 

Lei 

0  2 3 4 5 6 7 

1        

2        

....        

        

 TOTAL       

 
 

TOTAL    Lei: 
        
                Euro: 

........ % asociaţi        lei: 
........ % subcontractanţi     lei: 

........ % asociati        euro: 
........ % subcontractanti     euro: 

 
 

 
............................................. 

(semnătura autorizată) 
L.S. 
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Formularul nr. 7 
 
 

OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 

(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     
nr._________data___________ora_____ 

 
 
 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 
 Catre  

 SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA 
 Şos. Olteniţei, nr.103, sector 4, Bucureşti  

             Tel. 021 307 3001, Fax 021 314 97 98           
 

 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, 

privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru 

atribuirea contractului _________________(denumirea contractului de achiziţie publică), 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului 

economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind 

garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin 

documentaţia de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un 

număr de ________ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

c) mostre, schiţe după caz. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completării ___________    Cu stimă, 

     Operator economic, 
         ................................... 

          (semnătura autorizată ) 
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Formularul nr. 8  

 
 

DECLARAŢIE 
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

 
  I. Date de identificare a întreprinderii 
  Denumirea întreprinderii 
............................................................................ 
  Adresa sediului social 
............................................................................ 
  Cod unic de înregistrare 
............................................................................ 
  Numele şi funcţia 
............................................................................ 
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 
           
  II. Tipul întreprinderii 
  Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
  - Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din 
situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără 
anexa nr. 2. 
  - Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie 
  - Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie 
           
  III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 
.......................................................................... 
Exerciţiul financiar de referinţă‚                                         
...........................................................................´ 
Numărul mediu anual de          Cifra de afaceri anuală netă            Active totale   
         salariaţi                                      (mii lei/mii €)                            (mii lei/mii €) 
................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul                                      Nu 
financiar anterior, datele financiare au                                              Da (în acest caz se 
înregistrat modificări care determină încadrarea                             va completa şi se va 
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv                                    ataşa o declaraţie 
microîntreprindere, întreprindere mică,                                           referitoare la exerciţiul   
mijlocie sau mare).                                                                          financiar anterior) 
 
 
                                                                                                                   
  Semnătura .......................................................... 
            (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte 
                               întreprinderea) 
           
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea. 
          
  Data întocmirii ...................... 
  Semnătura ............................ 
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Formularul nr.9 

 
Banca/Societatea de asigurări 
    ________________ 
           (denumirea) 
 
 
 

 GARANTIE  DE BUNĂ EXECUTIE 
 
 
 
 
     Către, 
  SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA 
  Şos. Olteniţei, nr.103, 041303, sector 4, Bucureşti  
             Tel. 021 307 3001, Fax 021 314 97 98           
               
 
 
     Cu privire la contractul de achizitie publică de servicii de asigurare de răspundere 
civilă auto, prin cerere de oferte - încheiat între _______________, în calitate de 
contractant, si SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA cu sediul în 
Şos.Olteniţei, nr.103, sector 4, Bucuresti, în calitate de asigurat, ne obligam prin prezenta 
să plătim în favoarea asiguratului, până la concurenţa sumei de _______, reprezentand 
_______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa 
cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin 
contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai 
sus mentionat. 
     Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nicio alta formalitate 
suplimentara din partea asiguratului sau a contractantului. 
     Prezenta garantie este irevocabilă şi valabilă până la data de ____________. 
     In cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de 
valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra 
angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar, prezenta 
scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea. 
 
 
 
 
 
 Parafata de Banca/Societatea de asigurări____ în ziua ____luna ________anul _____. 
 
(semnatura autorizată) 
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CAIETUL DE SARCINI 
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Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor minime obligatorii pe baza cărora se 
elaborează de către ofertant propunerea tehnică şi care influenţează elementele principale 
ale propunerii financiare.. 
 
Riscuri acoperite: Asigurarea RCA, care se va încheia în baza contractului, va acoperi 
riscurile obligatorii pentru acest tip de asigurare, prevăzute în următoarele acte normative: 
- ORDIN Nr. 21 din 19 noiembrie 2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de 
vehicule publicat în: Monitorul Oficial Nr. 812 din 27 noiembrie 2009 
- NORME privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin 
accidente de vehicule publicate în: Monitorul Oficial Nr. 812 din 27 noiembrie 2009 
 
Modalitati de plata:. 
Plata se va face după primirea poliţelor, în perioada cuprinsă între 24 şi 31 a lunii numai 
dacă poliţele au fost primite de către asigurat până în data de 23 a lunii respective. 
Dacă poliţele se predau asiguratului după data de 23 a lunii, plata se va face în perioada 
24 şi 31 a lunii următoare. 
 
Termen de emitere a politelor: Politele vor fi emise în functie de data expirarii politei 
actuale, cu exceptia politelor care expira în luna decembrie si ianuarie, acestea urmând a 
fi emise şi distribuite la sediul central din Bucuresti, precum şi la sediile sucursalelor 
achizitorului (Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara) în cel mult 2 zile de la intrarea în vigoare a 
contractului. 
 
Perioada de asigurare: 12 luni, în functie de perioada de expirare a poliţelor, conform 
tabelului de mai jos – Anexa nr. 1 „R.C.A. SEDIUL CENTRAL  şi  SUCURSALE 2010”. 
 
Intrarea în vigoare a poliţelor de asigurare: La încheierea contractului de asigurare se 
va avea în vedere faptul că poliţele care expiră la sfărşitul anului 2009 trebuie să intre în 
vigoare la momentul expirării, astfel încât să nu existe perioade de timp neacoperite de 
asigurare.   
  
Numărul poliţelor de asigurare, care se vor încheia în baza contractului, va putea fi 
modificat, în sensul creşterii sau reducerii, în funcţie de modificările survenite în cadrul 
parcului auto al autorităţii contractante, respectiv noi achiziţii sau radieri din circulaţie.  
 
 
 
 
 

 



R.C.A. SEDIUL CENTRAL  şi  SUCURSALE  - 2010 

Nr 
crt 

Felul 
autoturismului 

Marca 
autoturism 

Tipul 
autoturism 

Nr 
Inmatricul

are  

An 
Fabricat

ie 
Numar identificare                         

(serie sasiu) 

Cap. 
Cilin
drica 

Putere 
motor 

Nr. 
Lo 
cu 
ri 

Masa 
tot 

maxim 
autoriz 

Valabilitate 
Rovigneta 

Prime 
asigu 
rare 

1 
Autoturism de 

teren Mitsubishi Pajero B 01 RTV 2002 JMBLYV75W2J000126 3497 149 7 2760 31.12.2009 
  

2 Turism Dacia Solenza B 04 RTV 2004 UU1R5A71543401237 1390 55 5 1450 31.12.2009   

3 
Autoturism de 

teren Mitsubishi Pajero B 05 RTV 2003 JMBLYV78W3J002533 3200 118 7 2810 31.12.2009 
  

4 Turism Daewoo Cielo B 12 RTV 2000 KLATF19V14D047668 1498 63 5 1510 19.03.2010   

5 Turism Nissan  Primera B 28 RTV 2002 SJNBBAP12U0095082 1769 85 5 1810 31.12.2009   

6 Turism Nissan  Primera B 29 RTV 2002 SJNBBAP12U0096759 1769 85 5 1810 31.12.2009   

7 
Autoturism de 

teren Mitsubishi Pajero B 31 RTV 2003 JMBLYV78W3J002486 3200 118 7 2810 31.12.2009 
  

8 Turism Dacia Solenza B 53 RTV 2004 UU1R5A71543401238 1390 55 5 1450 31.12.2009   

9 Turism Daewoo Matiz B 58 RTV 2004 UU6MF48415D063580 796 38 5 1210 31.12.2009   

10 Turism Daewoo Leganza B 90 RTV 1999 KLAVF69ZEXB176641 1998 98 5 1830     

11 Turism Daewoo Cielo B 94 RTV 2001 KLATF19V11D050483 1498 63 5 1530 31.12.2009   

12 Turism Daewoo Cielo B 10 RTW 2004 KLATF19Y14D065558 1498 58,9 5 1510 31.12.2009   

13 Turism Daewoo Cielo B 12 RTW 2004 KLATF19Y14D065559 1498 58,9 5 1510 31.12.2009   

14 
Autoturism de 

teren Mitsubishi Outlander B 37 VTC 2003 JMBXNCU2W3U007991 1997 100 5 2070 31.12.2009 
  

15 Turism DAEWOO CIELO TM 03 RTV  2004 KLATF19Y14D067968 1498 58,9 5 1510 31.12.2009   

16 Turism DAEWOO CIELO TM 50 RTV 2004 KLATF19Y14D065568 1498 58,9 5 151 31.12.2009   

17 Turism DAEWOO TICO B 24 VNV 2000 KLA3S11BDYC6 796 31 5 1070 18.04.2010   

18 Turism DAEWOO TICO B 24 VNY 2000 KLA3S11BDYC672471 796 31 5 1070 18.04.2010   

19 Turism AUDI A4 B 24 WRX 2005 WAUZZZ8E55A407683 2967 150 5 2205 31.12.2009   

20 Turism SKODA SUPERB B 70 WRX 2005 TMBBT63U069109550 2771 142 5 2078 31.12.2009   

21 Turism VW  Touran B 49 YHR 2003 WVGZZZ1TZ3W030294 1968 100 5 2210 28.03.2010   

22 Turism VW  Touran B 49 YHT 2003 WVGZZZ1TZ3W030517 1968 100 5 2260 28.03.2010   

23 Turism VW  Touran B 49 YHY 2003 WVGZZZ1TZ3W003480 1968 100 5 2210 28.03.2010   

24 Turism Nissan  Primera B 34 VNR 2001 SJNFCAP12U0127256 1998 103 5 1910 31.12.2009   

25 Turism Daewoo Cielo B 38 DRB 2004 KLATF19V16D076977 1498 63 5 1530 31.12.2009   
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26 Microbuz VW LT 35 B 33 CSR 1999 WV1ZZZ2DZXH007887 2461 75 12 3500 31.12.2009   

27 Autoutilitara Renault Kangoo B 42 YFH 2001 VFIFCOJBF25653933 1870 47 2 1885 31.12.2009   

28 Microbuz VW  LT 46 B 98 CSR 2004 
     

WV1ZZZ2DZ5HO13255 
2461 75 17 

2800 
31.12.2009 

  

29 Turism VW GOLF SB 13 SNR 2002 WVWZZZ1JZ2W373966 1896 50 5 1710 28.06.2010   

30 Turism OPEL AGILA SB 15 SNR 2002 WOLOHAF682G035421 973 43 5 1325 28.06.2010   

31 Turism VW GOLF SB 16 SNR 2002 WVWZZZ1JZ2W410510 1896 50 5 1710 28.06.2010  

32 Turism OPEL AGILA SB 18 SNR 2002 WOLOHAF682G036233 973 43 5 1325 28.06.2010   

33 Turism OPEL AGILA SB 21 SNR 2002 WOLOHAF682G036052 973 43 5 1325 28.06.2010   

34 AUTOTURISM DACIA 1310 B 60 RTV 2000 UU1R11711Y2960206 1397 45,58 5 1360 30.12.2009   

35 AUTOTURISM DACIA 1310 B 61 RTV 2000 UU1R11711Y2955565 1397 45,58 5 1360 30.12.2009   

36 AUTOTURISM DACIA NOVA B 26 SSB 2000 UU1R52319Y2924310 1557 63 5 1385 30.12.2009   

37 AUTOTURISM DACIA 1310 CLI B 01 LFO 2002 UU1R1331123052631 1397 45,5 5 1380 30.12.2009   

38 AUTOTURISM DACIA 1310 CLI B 25 SSU 2003 UU1R133113338828 1397 45,5 5 1380 30.12.2009   

39 AUTOTURISM SKODA OCTAVIA B 70 RTV 1998 TMB2221U9W2109413 1595 74 5 1700 30.12.2009   

40 
AUTOMOBIL 

MIXT DACIA 1307 B 71 RTV 1998 UU1D2F19W2765181 1557 52,6 5 2230 03.04.2010   

41 
AUTOMOBIL 

MIXT DACIA 1307 B 72 RTV 1998 UU1D1F719W2773914 1557 52,6 5 1730 30.12.2009   

42 
AUTOMOBIL 

MIXT DACIA 1307 B 73 RTV 1998 UU1D2F719X2828812 1557 50 5 2060 30.12.2009   

43 
AUTOMOBIL 

MIXT DACIA 1307 B 89 RTV 2000 UU1D1F719Y2930723 1557 50 5 1730 30.12.2009   

44 
AUTOMOBIL 

MIXT DACIA 1307 B 15 RTV 2002 UU1D1F71923301499 1557 50 5 1730 30.12.2009   

45 
AUTOMOBIL 

MIXT DACIA 1307 B 34 UGX 2003 UU1D4F76X43375172 1870 45 5 2060 30.12.2009   

46 
AUTOMOBIL 

MIXT DACIA 1307 B 34 WJI 2003 UU1D4F76X43380555 1870 45 5 2060 30.12.2009   

47 AUTOTURISM ARO 243 B 38 RTV 1997 UU3APO8D3V1226812 2495 63 8 2450 30.12.2009   

48 AUTOTURISM ARO 243 B 43 RTV 1998 UU3AP08D3W1228991 2495 63 8 2450 30.12.2009   

49 AUTOTURISM ARO 244 B 22 RTV 1996 UU3APO8D4T1226197 2495 63 5 2450 30.12.2009   

50 
AUTOMOBIL 

MIXT ARO 324 B 69 RTV 2000 UU3ASO8E4X1230620 2495 62,5 5 3100 30.12.2009   

51 
AUTOMOBIL 

MIXT ARO 324 B 41 RTV 1997 UU3ASO8E4V1228532 2495 62,5 5 3100 30.12.2009   

52 AUTOUTILITARA ARO 320 B 42 RTV 1998 UU3ASO8FOW1228862 2495 63 2 3010 30.12.2009   
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53 
AUTOTURISM 

TEREN ARO 244TD B 27 RTV 2001 UU3APOND411233504 2446 66 5 2515 30.12.2009   

54 MICROBUZ WV LT46 B 62 RTV 2000 WV12222D21H012394 2461 66 16 4600 30.12.2009   

55 AUTOUTILITARA ROMAN 16230 B 66 RTV 1998 UU4940037W0090058 
1034

4 171 2 16000 30.12.2009   

56 AUTOTURISM LADA NIVA B 57 LFK 2004 XTA21214041762531 1690 59,5 4 1610 30.12.2009   

57 AUTOTURISM LADA NIVA B 57 LFJ 2004 XTA21214041762641 1690 59,5 4 1610 30.12.2009   

58 
AUTOMOBIL 

MIXT DACIA 1307 4 WD B 83 ARB 2004 UU1D4F76943407966 1557 50 5 2060 30.12.2009   

59 
AUTOMOBIL 

MIXT DACIA 1308 4 WD B 02 TEK 2004 UU1D4F76943402538 1557 50 5 2060 30.12.2009   

60 
AUTOMOBIL 

MIXT DACIA 1307 D B 34 WJH 2003 UU1D4F76X43369010 1870 45 5 2060 30.12.2009   

61 AUTOTURISM DACIA SOLENZA B 02 RTW 2004 UU1R5A71543396986 1390 55 5 1450 30.12.2009   

62 AUTOTURISM DACIA 1310 CLI B 40 RTW 2004 UU1R1331143404840 1397 45,5 5 1380 30.12.2009   

63 AUTOUTILITARA ARO 330 ANT-M B 30 DRC 2004 UU3AVORF031235980 2417 63,5 2 3300 30.12.2009   

64 
AUTOUTILITARA 

N1G NISSAN NAVARA B 49 YIR 2002 JN1CPUD22U0771343 2488 98 5 2860 30.12.2009   

65 
AUTOUTILITARA 

N1G NISSAN NAVARA B 49 YIM 2002 JN1CPUD22U0770956 2488 98 5 2860 30.12.2009   

66 
AUTOUTILITARA 

N1G NISSAN NAVARA B 49 YHU 2002 JN1CPUD22U0085055 2488 98 5 2860 30.12.2009   

67 AUTOTURISM DAEWOO MATIZ B 27 KNB 2002 UU6MF48412D019335 796 37,5 5 1210 30.12.2009   

68 AUTOTURISM DACIA 1307 CJ 95 RTV 2003 UU1D4F76943363330 1557 50 5 2060 30.12.2009   

69 
AUTOSPECIAL 

N2 
MERCEDES 

BENZ 940.6 4X4 B 79 RTV 2005 WDB9046121R848009 2151 95 2 4600 30.12.2009   

70 AUTOSPECIALA LAND ROVER   B 93 VHE 2007 SALLDHMS87A742087 2402 90 5 2165 30.12.2009   

71 AUTOTURISM MITSUBISHI 
OUTLANDE

R B 95 RTV 2003 JMBXNCU2W3U007809 1997 100 5 2070 30.12.2009   

72 AUTOTURISM DAEWOO MATIZ B 93 SNR 2001 UU6MF48411D013259 796 37,5 5 1210 19.12.2009   

73 
AUTOUTILITARA 

N1G NISSAN NAVARA B 49 YIB 2002 JN1CPUD22U0773279 2488 98 5 2860 12.04.2010   

74 AUTOTURISM DAEWOO NUBIRA B 87 RTV 2000 UU6JF69611D003309 1598 78 5 1720 15.09.2010   

75 AUTOTURISM DAEWOO CIELO B 91 RTV 2000 KLASF19V1YD048405 1498 63 5 1350 21.01.2010   

76 AUTOTURISM DAEWOO MATIZ B 92 SNR 2001 UU6MF48411D013656 796 37,5 5 1210 18.04.2010   

77 AUTOTURISM DAEWOO MATIZ B 92 RTV 2001 UU6MF48411D013659 796 37,5 5 1210 18.04.2010   
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78 AUTOTURISM DAEWOO MATIZ B 98 SNR 2001 UU6MF48411D0132567 796 37,5 5 1210 18.04.2010   

79 Turism VW Passat SB 14 SNR 2003 WVWZZZ3BZ3P112259 1595 75 5 1890 28.06.2010   

80 AUTOTURISM OPEL AGILA SB 19 SNR 2002 WOLOHAF682G035886 973 43 4 1325 28.06.2010   

81 autoturism RENAULT 
SCENIC  

RX4 
IS-19-RTV 

2002 
VF1JAB30E27697065 1998 

101.50/ 
5500 5 1990 30.12.2009   

82 autoturism DAEWOO 
TF19Y 
CIELO 

IS 27 RTV 
1999 

KLATF19Y1XDO43310 
1498 

55.00/ 
5400 5 1460 30.12.2009   

83 autoturism DAEWOO 
TF19Y 
CIELO 

IS-43-RTV 
2004 

KLATF19Y14DO67036 
1498 

58.90/ 
5600 5 1510 30.12.2009   

84 automobil mixt DACIA 
1307 PICK- 

UP  T IS 11 RTV 
1997 

UU1D2F719V2665325 
1557 

52.60/ 
5000 5 2230 30.12.2009   

85 automobil mixt DACIA 

1307 
D4F769/ 
4WD RI IS-41-RTV 

2004 
UU1D4F76943439874 

1557 

50.00/ 
5000 

5 2250 30.12.2009   

86 automobil mixt DACIA 

1307 
D4F769/ 
4WD RI IS-42-RTV 

2004 
UU1D4F76943439875 1557 50.00/ 

5000 
5 

2250 30.12.2009   

87 automobil mixt DACIA 

1308 
D4F769/ 
4WD RI IS-45-RTV 

2004 
UU1D4F76943443371 1557 50.00/ 

5001 
5 

2250 30.12.2009   

88 automobil mixt DACIA 

1307 
D4F769/ 
4WD RI IS-44-RTV 

2004 
UU1D4F76943445206 1557 50.00/ 

5000 
5 

2250 30.12.2009   

89 autoturism DACIA 
SUPER 
NOVA IS 08 RTV 

2002 
UU1R5231523039417 1390 

55.00/ 
5250 5 1385 30.12.2009   

90 autoturism DACIA 
R5A715 

SOLENTZA IS-40-RTV 
2004 

UU1R5A71543439858 1390 
55.00/ 
5250 5 1450 30.12.2009   

91 tractor rutier UTB 650 M IS 23 RTV  
1993 

65246045 4760 
47.80/ 
1800 1 5060 30.12.2009   

92 tractor rutier UTB U 650 M.R IS 06 SNR 1985 65141213 4760 47/1800 1 5560 30.12.2009   

93 microbuz 

VOLKSWAGE
N 

LT 46 5.5 TDI 
B 58 SNR 

2000 WV1ZZZ2DZYHO33007 2461 80.00/ 
3500 17 4600 30.12.2009   

94 autoutilitara NISSAN 
NAVARA 

2.5TDI 4X4 B 49 YIC 
2002 

JN1CPUD22UO765224 2488 98/4000 5 2860 03.05.2010   

95 autoutilitara N1G NISSAN 
NAVARA / 
CPUD22 B 49 YIN 

2002 
JN1CPUD22UOO76234 2488 98/4000 5 2680 28.03.2010   

96 autoutilitara  NISSAN 

NAVARA 
PICK-UP 

B 49 YHW 
2002 

JN1CPUD22UO767473 2488 98/4000 

5 2860 28.03.2010   

97 autoutilitara  NISSAN NAVARA  B 49 YHX 2003 JN1CPUD22UO793482 2488 98/4000 5 2860 28.03.2010   
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 2.5TDI 4X4 

98 autoutilitara  RENAULT MASTER B 49 YIW 2003 VF1FDCUH528808767 2463 84/3500 3 3500 03.05.2010   

99 remorca BASCULANTA RM 23/3 IS-25-RTV 1986 UDNT1300119209       6948 11.01.2010   

100 remorca CISTERNA RC 3,6 IS-26-RTV 1989 35449       5770 11.01.2010   

101 autoturism DACIA  solenza IS-46-RTV 2004 UU1R5A71543439857 1390 55/5250 5 1450 30.12.2009   

102 autoturism DAEWOO cielo IS-04-RTV 1996 KLATF19Y1TD005492 1498 55/5400 5 1460 30.12.2009   

103 

autoturism VOLSKWAGE
N 

VW-GOLF SB-09-
SNR 2002 

WWWZZZ1J22W12453
8 

1896 50/4200 

5 1710 27.06.2010   

104 
autoturism DAEWOOO TICO CJ-O7-

RTV 
1999 

KLY3S11BDXC622435 796 35/5500 
5 1040 12.04.2010   

105 

autoturism OPEL AGILA SB-17-
SNR 2002 

WOLOHAF682GO35367 973 43/5600 

4 325 27.12.2009   

106 

autoturism OPEL AGILA SB-20-
SNR 2002 

WOLOHAF682G035370 973 43/5600 

4 1325 27.12.2009   

107 automobil mixt ARO ARO 10.9 IS-10-RTV 1997 UU3AROAD941070584 1397 46/5000 5 2350 30.12.2009   

108 autoturism NISSAN Primera B-30-RNG 2001 SJNBEAP11UO577399 1769 84/5600 5 1740 31.12.2009   

109 

Autoturism de 
teren Nissan 
TANT30/X-Trail 

NISSAN 
TANT 30/X-

TRAIL 
Cj 05 RTV 2003 JN1TANT30U0025973 1998 103 5 2000 30.12.2009   

110 

Autoturism Aro 
243 D 

ARO 243 D Cj 11 RTV 1989 UU3AP03D3Y1231702 3119 50 8 2515 24.09.2010   

111 

Autoturism 3 
volume berlina 4 
usi 

DAEWOO 
JF696NUBIR

A 
Cj 14 RTV 2005 UU6JF69615D006644 1598 78 5 1720 30.12.2009   

112 

Autoturisn 2 
volume Berlina 
4+1 usi Daewoo 
Matiz 

DAEWOO MF484/Matiz CJ 25 RTV 2002 UU6MF48412D026287 796 
37.50/ 
5900 

5 1210 24.09.2010   

113 

Autoturisn 2 
volume Berlina 
4+1 usi Daewoo 
Matiz 

DAEWOO MF484/Matiz CJ 27 RTV 2002 UU6MF48412D026289 796 
37.50/ 
5900 

5 1210 24.09.2010   

114 

Autoturisn 2 
volume Berlina 
4+1 usi Daewoo 
Matiz 

DAEWOO Matiz CJ 30 RTV 2002 UU6MF48412D026290 796 
37.50/ 
5900 

5 1210 24.09.2010   
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115 

Autoturism Dacia 
LSDAB 

DACIA LSDAB CJ 51 RTV 2005 UU1LSDABH33004693 1598 64 5 1540 30.12.2009   

116 

Automobil Mixt 
Furgon, Cab 
Retr. Dubla, 4+1 
usi Dacia 1307RI 

DACIA 
D 1307 PU-
EURO RI - 

4WD 
CJ 83 RTV 2002 UU1D4F76923303206 1557 50 5 2060 30.12.2009   

117 

Automobil Mixt 
Furgon, Cab 
Retr. Dubla, 4+1 
usi Dacia 1307RI 

DACIA 
D 1307 PU-
EURO RI - 

4WD 
CJ 84 RTV 2002 UU1D4F76923303207 1557 50 5 2060 30.12.2009   

118 

Automobil Mixt 
Furgon, Cab 
Retr. Dubla, 4+1 
usi Dacia 1307RI 

DACIA 
D 1307 PU-
EURO RI - 

4WD 
Cj 85 RTV 2002 UU1D4F76923302694 1557 50 5 2060 30.12.2009   

119 

Automobil Mixt 
Furgon, Cab 
Retr. Dubla, 4+1 
usi Dacia 1307RI 

DACIA 
D 1307 PU-
EURO RI - 

4WD 
CJ 87 RTV 2002 UU1D4F76923303213 1557 50 5 2060 30.12.2009   

120 

Automobil Mixt 
Furgon, Cab Retr. 
Dubla, 4+1 usi 
Dacia 1307RI 

DACIA 
D 1307 PU-
EURO RI - 

4WD 
CJ 89 RTV 2004 UU1D4F76943363328 1557 50 5 2060 30.12.2009 

 

121 

Automobil Mixt 
Furgon, Cab 
Retr. Dubla, 4+1 
usi Dacia 1307RI 

DACIA 
D 1307 PU-
EURO RI - 

4WD 
CJ 90 RTV 2004 UU1D4F76943363335 1557 50 5 2060 30.12.2009   

122 

Automobil Mixt 
Furgon, Cab 
Retr. Dubla, 4+1 
usi Dacia 1307RI 

DACIA 
D 1307 PU-
EURO RI - 

4WD 
CJ 91 RTV 2004 UU1D4F76943363334 1557 50 5 2060 30.12.2009   

123 

Automobil Mixt 
Furgon, Cab 
Retr. Dubla, 4+1 
usi Dacia 1307RI 

DACIA 
D 1307 PU-
EURO RI - 

4WD 
CJ 92 RTV 2004 UU1D4F76943363333 1557 50 5 2060 30.12.2009   
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124 

Automobil Mixt 
Furgon, Cab 
Retr. Dubla, 4+1 
usi Dacia 1307RI 

DACIA 
D 1307 PU-
EURO RI - 

4WD 
CJ 93 RTV 2004 UU1D4F76943363332 1557 50 5 2060 30.12.2009   

125 

Automobil Mixt 
Furgon, Cab 
Retr. Dubla, 4+1 
usi Dacia 1307RI 

DACIA 
D 1307 PU-
EURO RI - 

4WD 
CJ 94 RTV 2004 UU1D4F76943363331 1557 50 5 2060 30.12.2009   

126 

Automobil Mixt 
Furgon, Cab 
Retr. Dubla, 4+1 
usi Dacia 1307RI 

DACIA 
D 1307 PU-
EURO RI - 

4WD 
CJ 96 RTV 2004 UU1D4F76943363329 1557 50 5 2060 30.12.2009   

127 

Autoturism 3 vol 
berlina. 4 usi 
Daewoo Cielo 

DAEWOO CIELO CJ 98 RTV 1997 KLATF19Y1VD024382 1498 55/5400 5 1460 30.12.2009   

128 

Automobil Mixt 
Furgon, Cab 
Retr. Dub 

NISSAN 
NAVARA 2,5 

TDI 4X4 
B 49 YIE 2002 JN1CPUD22U0770643 2488 98/4000 5 2860 19.04.2010   

129 

Automobil Mixt 
Furgon, Cab 
Retr. Dub 

NISSAN 
NAVARA 2,5 

TDI 4X4 
B 49 YIK 2002 JNICPUD22U0771275 2488 98/4000 5 2860 19.04.2010   

130 

Automobil Mixt 
Furgon, Cab 
Retr. Dub 

NISSAN 
NAVARA 2,5 

TDI 4X4 
B 49 YIX 2002 JN1CPUD22U0765269 2488 98/4000 5 2860 03.05.2010   

131 

Automobil Mixt 
Furgon, Cab 
Retr. Dub 

NISSAN 
NAVARA 2,5 

TDI 4X4 
B 51 DNZ 2002 JN1CPUD22U0076008 2488 98 5 2860 12.04.2010   

132 
Autoturism OPEL  Agila 1.01 SB 08 SNR 2002 WOLOHAF682G035422 973 43/5600 4 1325 27.12.2009   

133 
Autoturism OPEL  Agila 1.01 SB 12 SNR 2002 WOLOHAF682GO36059 973 43/5600 4 1325 27.12.2009   

134 
Autoturism OPEL  Agila 1.02 SB 22 SNR 2002 WOLOHAF682GO36180 973 43/5600 4 1325 06.01.2010   

135 Automobil Mixt  Dacia  1307 L TM 09 RTV 1994 UU1D2F701R0005361 1397 42,6 5 2230 31.12.2009   

136 Autoturism Dacia  1310 L TM 11 RTV 1998 UUR11711W2721677 1397 40 5 1380 31.12.2009   

137 Autoturism Aro 243 D 243 D TM 14 RTV 1991 O190678 2495 63 8 2450 31.12.2009   
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138 Autoturism Dacia  Solenza TM 15 RTV 2004 UU1R5A7154339781 1390 55 5 1450 31.12.2009   

139 Autoturism Aro 244 TM 16 RTV 1979 A0AR120017I9210 2495 63 8 2450 31.12.2009   

140 Autoturism  Dacia  1310 TM 17 RTV 1989 UU1R133K0065175 1289 40 5 1380 31.12.2009   

141 Automobil Mixt  Dacia  1307 L TM 20 RTV 1994 UU1D2F701R0005109 1397 42,65 5 2230 31.12.2009   

142 Autoutilitara  ROMAN 10215 TM 21 RTV 1996 UU4201463T0103606 
1034

4 158 2 16000 31.12.2009   

143 Autoturism  Aro 246 TM 24 RTV 1994 217117 2495 63 7 2515 31.12.2009   

144 Autoturism  Dacia  1310 CL TM 27 RTV 1996 UU1R13333120319 1397 45 5 1380 31.12.2009   

145 Automobil Mixt  Dacia  1307 T TM 29 RTV 1997 UU1D2F719V2667538 1557 52,6 5 2230 31.12.2009   

146 Automobil Mixt  Dacia  1307 E TM 31 RTV 1997 UU1D2F711V2665454 1397 45 5 1380 31.12.2009   

147 Automobil Mixt  Dacia  1307 T TM 33 RTV 1998 UU1D2F719W2756748 1557 52,6 5 2230 31.12.2009   

148 Automobil Mixt  Dacia  1307 T TM 34 RTV 1998 UU1D2F719W2756784 1557 52,6 5 2230 31.12.2009   

149 Autoturism Dacia  1310 TM 35 RTV 1999 UU1R13311Y2907862 1397 40 5 1380 31.12.2009   

150 Automobil Mixt  Dacia  1307 PU TM 37 RTV 2002 UU1D4F76923046343 1557 50 5 2250 31.12.2009   

151 Automobil Mixt  Aro  324 TM 38 RTV 2002 UU3AS0SE421234656 2660 64 5 3100 31.12.2009   

152 Automobil Mixt  Dacia  1307 PU TM 39 RTV 2002 UU1D4F76923054141 1557 50 5 2250 31.12.2009   

153 Autoturism Dacia  Super Nova TM 40 RTV 2002 UU1R5231523054998 1390 55 5 1385 31.12.2009   

154 Autoturism  Dacia  Super Nova TM 41 RTV 2002 UU1R5231523054992 1390 55 5 1385 31.12.2009   

155 Automobil Mixt  Dacia  1307 PU TM 42 RTV 2002 UU1D4F76923055824 1557 50 5 2250 31.12.2009   

156 Autoturism  Daewoo  Cielo TM 43 RTV 1996 KlATF19Y1TD001472 1498 55 5 1460 31.12.2009   

157 Autoutilitara  Dacia  1307 PU TM 47 RTV 2005 UU1D4F76753468670 1870 45 5 2250 31.12.2009   

158 Autoutilitara  Dacia  1307 PU TM 48 RTV 2005 UU1D4F76753468671 1870 45 5 2250 31.12.2009   

159 Autoturism  Dacia  LSD AB TM 75 RTV 2005 UU1RSDABH33234296 1598 64 5 1540 31.12.2009   

160 Autoturism  Dacia  Super Nova TM 90 RTV 2002 UU1R5231523049003 1390 55 5 1385 31.12.2009   

161 Autoutilitara  Nissan  

Navara Pick 
UP 4 x 4  2,5 

TD B 49 YIF 2003 JN1CPUD22U0081486 2488 98 5 2860 31.12.2009   

162 Autoutilitara  Nissan  Navara N1G B 49 YIP 2002 JN1CPUD22U0767026 2488 98 5 2860 31.12.2009   

163 Autoutilitara  Nissan  Navara N1G B 49 YIA 2002 JN1CPUD22U0766344 2488 98 5 2860 31.12.2009   

164 Autoutilitara  Nissan  
Navara 2,5 
TDI  4 x 4 B 49 YIV 2003 JN1CPUD22U0084387 2488 98 5 2860 31.12.2009   

165 Autoutilitara  Renault  Master B 49 YJA 2003 VF1FDCUH528843715 2463 84 3 3500 31.12.2009   

166 Autoturism VW Golf SB 11 SNR 2003 WVWZZZ1JZ2W596837 1896 50 5 1710 27.06.2010   

Număr autoturisme 166 buc. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUZE 
CONTRACTUALE  
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CONTRACT DE SERVICII 
nr.______________data_______________ 

 
1. Părţile contractante 

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele prevăzute în 
O.U.G. nr. 72/2009 şi publicată în M.Of. nr. 426/23.06.2009, s-a încheiat prezentul 
contract de prestare de servicii,  

 
între 

......................................................................... (denumirea autorităţii contractante) 
adresă.............................................................telefon/fax ............................................. 
număr de înmatriculare................................................cod fiscal ................................... cont 
trezorerie ....................................................reprezentată prin............................. (denumirea 
conducătorului), funcţia ................................. în calitate de achizitor, denumit în 
continuare asigurat, pe de o parte, 
 

şi  
........................... ……………. (denumirea operatorului economic) adresă 
....................................telefon/fax........................................... număr de înmatriculare 
.........................cod fiscal................................... cont (trezorerie, bancă) 
..........................................reprezentată prin ............................................ (denumirea 
conducătorului), funcţia ..................................... în calitate de prestator, denumit în 
continuare asigurator, pe de altă parte. 

 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - prezentul act şi toate anexele sale; 
b)asigurat şi asigurator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c) preţul contractului - suma de bani plătibila asiguratorului de către asigurat, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate 
prin contract; 
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri 
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care asiguratorul are obligaţia de a le 
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se 
datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat 
forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
h) proprietar/coproprietar al vehiculului - persoana fizică sau juridică înscrisă în 
documentele de identitate ale vehiculului sau în alte înscrisuri doveditoare ale dreptului de 
proprietate; 
i). utilizator al vehiculului - persoana fizică sau juridică căreia, în baza unui contract 
încheiat cu proprietarul/coproprietarul, i s-a atribuit pe o anumită perioadă dreptul de 
folosinţă a unui vehicul; 
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j) poliţă de asigurare RCA - forma scrisă a contractului de asigurare obligatorie de 
răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule; 
k) vignetă - autocolantul care se aplică pe parbrizul vehiculului în loc vizibil din exterior, 
eliberat împreună cu poliţa de asigurare RCA. 
h) autovehicul - vehicul cu propulsie proprie, inclusiv remorci, semiremorci sau ataşe 
tractate ori netractate. 
l) persoană păgubită - persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul 
suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de 
răspundere civilă; 
m) prejudiciu - efectul negativ suferit de persoana păgubită prin producerea unui risc 
acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă; 
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit. 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 
4.1 (1)Asiguratorul se obligă să presteze servicii de asigurare obligatorie de răspundere 
civilă pentru prejudicii produse terţilor de către asigurat prin accidente de vehicule, în 
limitele  teritoriale ale României,  servicii care sunt denumite în continuare asigurare 
obligatorie de răspundere civilă auto sau asigurare obligatorie RCA, în perioada 
convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
 (2) La încheierea asigurării obligatorii RCA, asigurătorul este obligat să emită 
asiguratului poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor, denumită în 
continuare poliţa de asigurare RCA, împreună cu vigneta.  
           (3) Poliţa de asigurare obligatorie RCA garantează că asiguratorul acordă 
despăgubiri, în perioada de valabilitate înscrisă şi în limitele teritoriale ale României, 
pentru prejudiciile produse prin accidente de vehicule, de care asiguratul răspunde 
delictual faţă de terţe persoane precum si pentru cheltuielile facute de asigurat în procesul 
civil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 136/ 1995 cu modificarile si completările 
ulterioare si ale Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de 
raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, emise de 
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in vigoare la data producerii accidentului.  
4.2. - Asiguratul se obligă să plătească asiguratorului preţul convenit in prezentul contract 
pentru indeplinirea la timp si conform prevederilor contractuale a obligatiilor asumate de 
asigurator.. 
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv suma primelor de 
asigurare, plătibile asiguratorului de către asigurat, este de ........... lei, conform propunerii 
financiare a asiguratorului, anexă la prezentul contract. 
 
5. Modalitatea de plată 
5.1 Plata se va face prin ordin de plată, în contul asiguratorului sau în alt cont indicat 
expres de acesta.  
5.2 Plata se va face după primirea poliţelor, în perioada cuprinsă între 24 şi 31 a lunii 
numai dacă poliţele au fost primite de către asigurat până în data de 23 a lunii respective. 
5.3. Dacă poliţele se predau asiguratului după data de 23 a lunii, plata se va face în 
perioada 24 şi 31 a lunii următoare. 
5.4. Obligatia de plata se consideră efectuată si asiguratul eliberat de aceasta obligatie in 
momentul debitarii contului sau. 
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6. Durata  şi executarea contractului 
6.1 – Durata contractului este de 12 luni de la semnarea acestuia de către ambele părţi 
contractante. 
6.2 - Executarea contractului începe de la data constituirii de către asigurator a garanţiei 
de bună executie, conform prevederilor art. 11  la prezentul contract. 
6.3 – Durata unei poliţe de asigurare este de regulă de 12 luni şi începe de la data înscrisă 
în poliţa de asigurare.  
 
7. Documentele contractului 
 Documentele contractului sunt: 

1. propunerea tehnică;  
2. propunerea financiară; 
3. lista autovehiculelor asiguratului; 
4. garanţia de bună execuţie; 
5. poliţele de asigurare;  

 6. caietul de sarcini; 
 7. acte adiţionale, dacă este cazul. 
 
8. Obligaţiile principale ale asiguratorului 
8.1 - Asiguratorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate şi sa respecte  
prevederile Legii nr. 136/1995 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Normelor 
privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru 
pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, emise de Comisia de 
Supraveghere a Asigurarilor, in vigoare la data producerii accidentului. 
8.2. - Asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile 
suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit 
pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă.  
8.3 - Răspunderea asigurătorului RCA începe din momentul eliberării documentului de 
asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a asigurării, înscrisă în document,            
8.4 - Răspunderea asigurătorului RCA încetează la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate 
înscrise în poliţa de asigurare RCA sau anterior acestei date în momentul radierii din 
evidenţa circulaţiei.         . 
8.5 - Pentru vehiculele care se radiază din circulaţie sau pentru care asiguratul nu mai are 
calitatea de titular al înmatriculării/înregistrării în perioada de asigurare, prima de asigurare 
aferentă perioadei cuprinse între data începerii şi data încetării răspunderii asigurătorului 
RCA se returnează asiguratului.  
8.6 - Asigurătorul este obligat să îl informeze pe asigurat despre consecinţele neplăţii 
primei la termenul de plată prevăzut în prezentul contract şi să prevadă aceste consecinţe 
în contractul de asigurare. 
8.7 - Asigurătorul are dreptul de a compensa primele care i se datorează până la sfârşitul 
anului de asigurare, în temeiul contractului, cu orice indemnizaţie cuvenită asiguratului in 
baza prezentului contract referitor la serviciile prestate de catre asigurator. 
8.8 - Asiguratorul are obligatia să emită si remită achizitorului politele de asigurare în 
funcţie de data expirarii politei actuale pentru fiecare autovehicul care face obiectul 
contractului cu exceptia politelor care expira în luna decembrie si ianuarie şi care vor fi 
emise si distribuite la sediul central din Bucuresti precum si la sediile sucursalelor 
achizitorului (Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara) în cel mult 2 zile de la intrarea în vigoare a 
contractului, la adresele comunicate de asigurat. 
 
9. Obligaţiile principale ale asiguratului 
9.1 – Asiguratul se obligă să plătească preţul convenit, respectiv primele de asigurare 
stabilite în prezentul contract pentru serviciile prestate, prevăzute la art.4.3.  
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9.2 - Asiguratul se obligă să plătească primele de asigurare către asigurator în termenul 
convenit la art. 5.2.  
 
 
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1 - În cazul în care asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 
prezentul contract sau le îndeplineşte cu întârziere, asiguratul are dreptul de a percepe 
penalităţi în sumă de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea serviciilor neefectuate.  
10.2 - În cazul în care asiguratul nu efectuează plata în termen de 28 de zile de la 
expirarea perioadei convenite la art.5.2, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 
0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere. 
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept 
şi de a pretinde plata de daune-interese. 
10.4 - Asiguratul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisă adresată asiguratorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment. 
În acest caz, asiguratorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
     

11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
11.1 - (1) Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 
termen de 3(trei) zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părţi 
contractante. 
          (2) Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui sub formă de scrisoare 
de garanţie, emisă în favoarea S.N. Radiocomunicaţii, în valoare de ………lei, respectiv 
5% din valoarea contractului, fără TVA. 
 (3) Garanţia de bună execuţie a contractului va fi valabilă pe toată durata 
contractului.  
11.2 - Asiguratul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă asiguratorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, asiguratul are obligaţia de a notifica acest 
lucru asiguratorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  
11.3 - Asiguratul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la 
îndeplinirea obligaţiilor asumate. 
 
12. Incetarea contractului   
Prezentul contract inceteaza prin: 
     - ajungerea la termen; 
     - înainte de termen prin acordul de vointa al partilor contractante; 
     - denunţarea contractului de asigurare de către asigurat, caz în care se notifică 
asiguratorul cu cel putin 20 de zile înainte de data preconizată pentru încetarea 
contractului; 
     - rezilierea de plin drept a contractului fără interventia instantei, punerea în întirziere a 
părţii în culpă si îndeplinirea unei alte formalitati în situatia în care oricare dintre parti nu isi 
executa sau executa necorespunzator ori cu intirziere oricare din obligatiile asumate prin 
prezentul contract. Contractul inceteaza in termen de 10 zile lucratoare de la primirea 
notificarii de catre partea care este în culpă; 
    - în conditiile expres prevazute în contract. 
 

13. Subcontractanţi 
13.1 - Asiguratorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu asiguratul. 
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13.2 - (1) Asiguratorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
13.3 - (1) Asiguratorul este pe deplin răspunzător faţă de asigurat de modul în care 
îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de asigurator de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Asiguratorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia 
nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 
13.4 - Asiguratorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul 
contractului şi va fi notificată asiguratului. 
 
14. Amendamente 
 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. 
 
15. Cesiunea 
15.1 Asiguratorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 
prin contract, fără să obţină în prealabil acordul prealabil si scris al asiguratului. 
15.2 Cesiunea nu va exonera asiguratorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract, pana la momentul intervenirii cesiunii sau si dupa 
cesiune daca asiguratul nu si-a dat acordul scris cu privire la aceasta. 
 
16. Forţa majoră 
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
16.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
16.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, în termen de 48 de ore de la producere, evenimentul de forţă majoră şi să facă 
dovada prin certificatul emis de autoritatea competenta în termen de 10 zile de la 
notificarea evenimentului de forţă majoră, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai 
invoca evenimentul de forta majora notificat.  
16.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
16.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare 
de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
17. Soluţionarea litigiilor 
17.1 - Asiguratul şi asiguratorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, asiguratul şi asiguratorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, competenţa de soluţionare 
revine instanţelor judecătoreşti în a căror rază teritorială se află sediul asiguratului. 
 
18. Limba care guvernează contractul 
 Limba care guvernează contractul este limba română. 
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19. Comunicări 
19.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail la adresele 
convenite cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
20. Legea aplicabilă contractului 
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 
 Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte.  
 
    
 
 
 
  Asigurat,         Asigurator, 

............................       .............................. 
 (semnătură autorizată)      (semnătură autorizată)
  LS          LS 
      
 

 


