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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 
                           Gina TĂNĂSUICĂ 

Telefon: 021 307 3029/021 307 3011 
Fax: 021 307 3666 

E-mail: ligia.mihaiu@radiocom.ro
            
gina.tanasuica@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

 
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: 04.10.2010/ ora limită: 16.00.                
      Adresa: Şos.Olteniţei nr.103, sector 4, cod postal 041303, Bucuresti,  Romania. 
Data limită de transmitere a răspunsului de clarificări: 06.10.2010. 

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.  
yDenumire: 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 
Denumirea instanţei competente: Curtea de apel Bucuresti 
Adresă: Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 4 
Localitate: Bucuresti                                            Cod poştal: 050091        Ţara:Romania 
E-mail: infocabuc@just.ro                                   Telefon: 021 319.51.81 
Adresă internet: www.cabuc.ro                            Fax: 021 319.51.83 
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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 asigurari. 

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: 
Bucureşti 
 
Cod  CPV: 66515200-5 
Cod  CPV: 66511000-5 
Cod  CPV: 66514110-0 

II.1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică:  □                       
Încheierea unui acord cadru:  ■  
II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică:  
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: 2 ani.  
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 ■ 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1 Scopul contractului: asigurarea de bunuri, respectiv: clădiri şi conţinutul acestora, 
piloni, echipamente de comunicaţii; asigurarea autovehiculelor pentru avarii, distrugere, 
furt şi alte evenimente; asigurarea de viata de grup pentru angajaţii autorităţii 
contractante. 
        Valoarea maximă de asigurat pentru bunuri este 586.320.363,82 lei 
        Valoarea minimă anuală de asigurat pentru bunuri este 410.424.254.67 lei. 
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        Numărul maxim de autovehicule de asigurat este 60. 
        Numărul minim de autovehicule de asigurat este 42. 
        Numărul maxim de persoane de asigurat este 1970. 
        Numărul minim de persoane de asigurat este 1170.  
II.2.2) Opţiuni (dacă există)                         Da □                                                NU ■ 
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:  
 
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.2)  IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA □                                 NU  ■  

IV.3.) Legislaţia aplicată:  
  - OUG 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.76/2010 şi publicată în M.Of.nr.453/02.07.2010;  
 - 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, inclusiv cele 
prevăzute în H.G. nr.834/2009 şi publicată în M.Of. nr.515/27.07.2009. 
 - Manual operaţional pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică -ANRMAP 2009; 
- Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
V.1 Situaţia personală a operatorului economic 
Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art.180 şi art.181 din 
ordonanţă 
Solicitat   ■                     Nesolicitat  □ 

   1)Cerinţă obligatorie: se va prezenta o 
declaraţie pe proprie răspundere conform cu 
Formularul nr.1, prezentat în sectiunea 
„Formulare şi modele”. 
   2)Cerinţă obligatorie: prezentare certificate 
constatatoare, în original sau copie legalizată, 
privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
taxelor si impozitelor la bugetul general 
consolidat (bugetul de stat si local), emise cu 
cel mult 30 zile înainte de data limită de 
depunere a ofertei sau echivalent pentru 
operatorii economici străini. 
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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 certificat 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, 
din care rezultă existenţa în obiectul de 
activitate şi autorizarea activităţilor specifice 
pentru realizarea obiectului contractului care 
va fi atribuit în urma prezentei proceduri.   
2) Se solicită certificat de înregistrare la Oficiul 
Registrului Comertului, în copie. 
3) Certificat de înmatriculare în Registrul 
Asigurătorilor, în copie; 

 4) Autorizaţie CSA de desfăşurare a activităţii 
în domeniul asigurărilor, în termen de 
valabilitate, în copie legalizată;  
  Retragerea autorizaţiei CSA atrage după 
sine excluderea ofertantului din procedură. 
 

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

Fisa de informatii 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  □ 

1) Se solicită bilanţurile contabile 2007, 2008, 
2009, în copie, depuse şi întregistrate la 
organele competente. 
2) Ofertantul trebuie să facă dovada că 
începând cu ianuarie 2005 şi până în prezent 
nu s-a aflat sub incidenta Legii 503/2004, 
privind redresarea financiară si falimentul 
societăţilor de asigurare, prin adresă 
certificată de către Comisia de Supraveghere 
a Asigurărilor si nu i-a fost interzisă temporar, 
total sau parţial, exercitarea activităţii de 
asigurare în ultimii 5 ani 
 3) Ofertantul trebuie să prezinte o declaraţie 
din care să rezulte cifra medie de afaceri in 
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domeniul de activitate de asigurări generale. 
Cerinţa minimă: cifra de afaceri din ultimul an 
să nu fie mai mică de 1.000.000 lei - din 
sectiunea „Formulare si modele” completat 
corespunzător. 

 
V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Informaţii privind capacitatea 
tehnică 

Solicitat ■                   Nesolicitat  □ 

Se solicită completarea şi prezentarea 
următoarelor documente: 
1) Lista principalelor contracte de servicii de 
asigurare în ultimii 3 ani (Formularul nr. 3).  
2) Declaraţie pe proprie răspundere privind 
resursele umane pe care se obligă să le 
angajeze pentru îndeplinirea contractelor 
subsecvente acordului-cadru din prezenta 
procedură de achiziţie.  
 (Formularul nr. 4). 
 
   Cerinţe minime:  

) a)Încheierea şi îndeplinirea în ultimii trei ani 
a 1(unui)/mai multe contracte de asigurare 
pentru fiecare din categoriile de mai jos: 
   - servicii de asigurare pentru echipamente 
de comunicaţii, cuprinzând şi echipamente 
electronice, cu o valoare asigurată de minim 
400.000.000 lei sau echivalent;  
   - servicii de asigurare pentru incendiu si alte 
riscuri cu o valoare asigurată de minim 
140.000.000 lei sau echivalent;  
    - servicii de asigurare casco pentru 
autovehicule cu o valoare asigurată de 
minimum 3.600.000 lei sau echivalent;  
    - servicii de asigurare pentru angajaţi cu o 
valoare asigurată 120.000.000 lei sau 
echivalent.  
Ofertantul va face dovada experienţei similare 
cu copii ale poliţelor de asigurare sau 
confirmări din partea beneficiarilor cu privire 
la suma asigurată.  
    b)Cel puţin două recomandări de la 
contractanţii prezentanţi în lista cu prestări de 
servicii similare din ultimii trei ani. 
  

V.5.) Standarde de asigurare a 
calităţii 
Solicitat ■                       Nesolicitat □ 

Se solicită prezentarea Certificatului, în 
termen de valabilitate, care atestă 
implementarea sistemului de calitate ISO 
9001:2009 sau echivalent, în copie semnată si 
stampilată de ofertant. 

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 
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trebuie să 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 autorităţii contractante şi traducerea 
în limba română. 
Documentele care dovedesc criteriile de 
calificare de la Capitolul V, emise în altă limbă 
decât limba română, 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 30.12.2010 
Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta 
valabilă pe toată perioada de valabilitate 
menţionată anterior. 

VI.3) Garanţie de participare 
Solicitat  ■                        Nesolicitat □  

Se solicită garanţie de participare în sumă de: 
11.400 lei. 
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare va fi egală cu perioada de 
valabilitate a ofertei.  
 Forma de constituire a garanţiei de 
participare este orice instrument de garantare 
emis în condiţiile legii de o societate bancară 
sau de asigurări, exprimată în lei, emisă în 
favoarea autorităţii contractante, irevocabilă şi 
valabilă până în data de 30.12.2010. 
 In cazul utilizării scrisorii de garanţie, aceasta 
va fi redactată conform 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 anexa 
acestui formular,  completate corespunzator.  
Preţul contractului va fi exprimat în lei.  
Cursul de referinţă leu/euro va fi cursul de 
schimb BNR, valabil în data de 11.10.2010.   

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

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

     Oferta trebuie să fie tipărită sau scrisă cu 
cerneală neradiabilă, semnate şi ştampilate pe 
fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii 
autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul în 
procedura de atribuire a contractului. 
     Orice stersătură, adăugire, interliniere sau 
scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă 
sunt vizate de către persoana/persoanele 
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autorizată/autorizate să semneze oferta. 
     Paginile conţinute în fiecare plic vor fi 
numerotate şi fiecare plic trebuie să contină 
un OPIS al documentelor, inclusiv cu numărul 
paginii de referinţă. 
      Documentele de calificare, propunerea 
tehnică, propunerea financiară, în original, se 
vor prezenta fiecare în plicuri distincte, 
sigilate, marcate corespunzător, care se vor 
introduce la rândul 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 urmatorul 
text:  
   «S. N. RADIOCOMUNICATII S.A.,  
    Bucuresti, Şos. Olteniţei, nr. 103,  
          cod 041303, Sector 4.  

Pentru procedura de licitaţie deschisă 
       „Servicii de asigurare”  

     A NU SE DESCHIDE INAINTE DE  
            13.10.2010  ora 13.00» 
     Alături de plicul în care se află oferta, se 
vor prezenta separat următoarele documente:  
 1)Scrisoare de înaintare (Formularul nr.7); 
2)Garanţia de participare, în original; 
3)Imputernicire pentru participare la şedinţa 
de deschidere a ofertelor. 
 

VI.7) Data limită de depunere a 
ofertelor 

Data limită de depunere a ofertelor:  
            13.10.2010, ora 11.00. 

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. 
 

VI.8) 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, 
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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.9) Deschiderea ofertelor  Deschiderea ofertelor se va face la sediul 
autorităţii contractante, menţionat la secţiunea 
VI.7), sala Amfiteatru (demisol), în data de: 
              13.10.2010, ora 13.00. 

 
   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      ■ 
 

Factori de evaluare Pondere(%) 
1. Preţul ofertei (punctaj financiar) 60 
2. Caracteristici tehnice (punctaj tehnic) 40 

TOTAL 100 
                     DETALII PRIVIND APLICAREA ALGORITMULUI DE CALCUL: 
 
      Punctajul total acordat pentru fiecare ofertă se calculează pe baza formulei: 
P(total) = P(financiar)*F% + P(tehnic)*T%, în care: 
      F%  reprezintă ponderea corespunzătoare punctajului financiar = 60% 
      T%  reprezintă ponderea corespunzătoare punctajului tehnic = 40% 
 
A. Punctajul financiar se acordă astfel: 

a) pentru cel mai scăzut preţ dintre preţurile ofertelor se acordă 100 puncte, 
b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit a), punctajul se acordă astfel: 

           Pn (financiar) = (pret minim/pretn)*100. 
 
B. Punctajul tehnic se acordă pentru următorii factori de evaluare după cum urmează: 
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     1. Riscuri suplimentare faţă de cele solicitate, inclusiv bonusuri, cuprinse în 
poliţa de asigurare – 10 puncte. 

a)    pentru cel mai mai mare număr de riscuri suplimentare se acordă 10 puncte, 
b) pentru celelalte se acordă punctajul astfel: 

             Pn = (Nr max/Nr n)*10 
    2. Limita maximă de despăgubire pe eveniment şi agregat anual - 30 puncte. 
      a)  pentru cea mai mare limită de despăgubire se acordă 30 puncte, 
      b)  pentru celelalte se acordă punctajul astfel: 
             Pn = (L max/Ln)*30  
    3. Nivelul franşizei pe eveniment - 30 puncte. 
      a)  pentru cea mai mică franşiză se acordă 30 puncte, 
      b)  pentru celelalte se acordă punctajul astfel: 
                Pn = (Fmin/Fn)*30 
    4. Reţeaua teritorială a asiguratorului -  5 puncte. 
      a)  pentru cea mai mare reţea teritorială se acordă 5 puncte, 
      b)  pentru celelalte se acordă punctajul astfel: 
                Pn = (Rtmax/Rtn)*5 
    5. Reduceri acordate la reînnoirea poliţelor – 10 puncte. 
      a) pentru cele mai mari reduceri se acordă 10 puncte. 
      b) pentru celelalte se acordă punctajul astfel: 
                Pn = (Red max/Rtn)*10 
    6. Termenul de despăgubire considerat de la data depunerii dosarului – 5 
puncte. 
      a) pentru cel mai mic termen se acordă 5 puncte. 
      b) pentru termene mai mari se acordă punctajul astfel: 
                Pn = (Tmin/Tn)*5  
    7. Rating-ul leader-lui de contract de reasigurare - 5 puncte. 
      a) pentru cel mai bun rating se acordă 5 puncte. 
      b) pentru rating-uri mai putin bune se acordă punctajul astfel: 
                Pn = (R max /R n)*5  
    8. Frecvenţa de plată a primelor de asigurare – 5 puncte. 
      a) pentru un număr mai mare de rate se acordă 5 puncte. 
      b) pentru rate mai puţine se acordă punctajul astfel: 
                Pn = (Ratemax/Raten)*5  
 
    Punctajul total al fiecărei oferte se calculează astfel:  
             P(total) = P(financiar)*60%+ P(tehnic)*40%  
S.N. Radiocomunicaţii S.A. 
 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU 
VIII.1) Ajustarea  preţului contractului  
          da ■                           nu □    

Preţul contractului se ajustează la reînnoirea 
poliţelor şi, dacă este cazul, conform 
prevederilor art.97, aliniatul 2, litera a) din H.G. 
nr.925/2006, şi anume: „au avut loc modificări 
legislative, modificări ale normelor tehnice sau 
au fost emise de către autorităţile locale acte 
administrative care au ca obiect instituirea, 
modificarea sau renunţarea la anumite 
taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în 
creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora 
s-a fundamentat preţul contractului”, precum şi  
în urma aplicării prevederilor H.G. nr.456/2010, 
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privind aprobarea Programului de modernizare, 
reorganizare şi reducere a cheltuielilor Societăţii 
Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A. 
 

VIII.2) Garanţia de bună execuţie a 
contractului           
          da ■                          nu □ 

Garanţia de bună execuţie a contractului este 
5% din valoarea contractului subsecvent, fără 
TVA şi se constituie sub forma unui instrument 
de garantare emis în conditiile legii.  
In cazul utilizării scrisorii de garanţie, aceasta 
va fi redactată conform Formularul nr.8. 
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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 ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător 
al 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 ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător 
al ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea serviciului), 
codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea 
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 

a)  nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-
sindic; 

b) 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; 

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

d)  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; 

e) nu prezint informaţii false şi prezint informaţiile solicitate de către autoritatea 
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.  

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. 

Înţeleg că 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 
2007   
2008   
2009   
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 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. 
 

     
 
 

 
N. 
crt. 

 
 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
Cod 
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) 

 
 
 
  
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND RESURSELE UMANE ANGAJATE  

ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTELOR  
 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 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. 

 
 Anul 1 Anul 2 
Personal angajat   
Din care personal responsabil 
de îndeplinirea contractelor 

  

 
Dacă va fi cazul, la solicitarea autorităţii contractante, se vor anexa la prezenta 
declaraţie CV-urile personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică. 

 
 
 

Data completării         
 
 
                 Operator 
economic, 
                           
................................. 

(semnătură autorizată 
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Formularul nr. 5 

 
  BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI 
      ______________ 
           (denumirea) 
 
 
 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE  
pentru participare cu ofertă 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 încheierea acordului-cadru de servicii de asigurare, 
Cod CPV: 66515200-5; 66511000-5; 66514110-0, noi ________ (denumirea bancii), 
avand sediul înregistrat la _______ (adresa bancii, societatii de asigurări), ne obligăm 
faţă de SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA să plătim suma de 
___________ (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisă si fără ca aceasta să aibă 
obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea 
contractantă să specifice că suma cerută de ea si datorată ei este din cauza existenţei 
uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 
    a) ofertantul __________ (denumirea/numele) si-a retras oferta în perioada de 
valabilitate a acesteia; 
    b) oferta sa fiind stabilită căştigătoare, ofertantul ____________ (denumirea/numele) 
nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
    c) oferta sa fiind stabilită căştigătoare, ofertantul _________ (denumirea/numele) a 
refuzat să semneze contractul de achizitie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
 
    Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de _______________ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Parafată de Banca /Societatea de asigurări____ (semnatura autorizată) în ziua __ luna _ 
anul___. 
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     Formularul nr. 6 
.............................................. 
(denumirea/numele ofertant) 

 
 
 

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 menţionată, să prestăm ............................................................. (denumirea 
serviciilor) pentru suma de ....................................................lei(suma în litere şi în cifre), 
platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de 
................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 

 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile în graficul de timp anexat. 

 
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),  

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Anexă la Formularul nr.6 

 
 
 
.......................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 
 
 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 pentru servicii 

 
Anexă la ofertă 

 
 
 

Nr.  
crt 

Serviciul Cantitatea Preţul 
unitar 

 
 

Preţul  
 total 

   Lei Euro Lei 
 
(col 2x col 3) 

Euro 
 

(col 2 x col 4) 
0 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

....       

       

 TOTAL      

 
 

 
 
 
 

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

(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 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 

 
 Banca/Societatea de asigurări 
    ________________ 
           (denumirea) 
 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA 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 bunuri, 
autovehicule şi de viaţă , Cod CPV: 66515200-5; 66514110-0; 66511000-5, prin licitaţie 
deschisă - 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 achizitor, ne obligam prin prezenta să plătim în favoarea 
achizitorului, 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 în termenul mentionat în cerere, fără nicio altă formalitate 
suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. 
     Prezenta garantie este irevocabilă si valabilă până la data de ____________. 
     In cazul în care partile contractante sunt de acord să prelungească perioada de 
valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte 
asupra angajamentului bancii/societăţii de asigurări, se va obtine acordul nostru 
prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garantie îşi pierde valabilitatea. 
 
 
 
 
 
Parafata de Banca/Societatea de asigurări______ în ziua ___luna ___anul ________. 
 
(semnatura autorizata) 
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CAIETUL DE SARCINI 
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Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie 
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 
tehnică. 
 Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă 
prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare 
numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 

ţelor minimale din caietul de sarcini.  superior cerin  
 
 I.CERINŢE PRIVIND PREZENTAREA OFERTEI: 

- să prezinte toate riscurile care pot fi acoperite prin poliţele de asigurare 
care se vor încheia cu autoritatea contractantă; 

- să prezinte eventualele clauze suplimentare/facilitati care se pot acorda 
cu titlu gratuit faţă de pachetul de asigurări propus contra cost. 

 
Oferta va cuprinde propunerea tehnică şi propunerea  financiară. 
 Propunerea tehnică va trebui să cuprindă următoarele elemente: 
                     -     toate riscurile care pot fi acoperite prin poliţa de asigurare; 

- riscuri excluse din asigurare; 
- franşize; 
- limita de despăgubire pe eveniment; 
- termenul de plată a despăgubirilor din momentul avizării daunei de 

către asigurat; 
- frecvenţa de plată a primelor de asigurare; 
- reţeaua teritorială a asiguratorului (lista sucursalelor şi agenţiilor 

răspândite pe întreg teritoriul ţării); 
- descrierea plasamentului în reasigurare. 

Condiţiile generale şi cele specifice vor corespunde cerinţelor din caietul de 
sarcini. 
 
 Propunerea financiară va trebui să cuprindă primele de asigurare pentru fiecare 
categorie de bunuri de asigurat şi prima totală anuală; 
 Prima de asigurare anuală totală va constitui preţul ofertei şi implicit valoarea 
contractului de asigurare. 
 
 II. ALTE CERINŢE 

- Constatarea şi evaluarea pagubelor se va face de către reprezentanţii societăţii de 
asigurare sau împuterniciţii acesteia, inclusiv prin experţi neutri, dacă asiguratorul a făcut 
o solicitare scrisă în acest sens. 

-  Despăgubirea se plăteşte în lei la nivelul pagubelor suferite de asigurat. 
Plata despăgubirilor se va face în maximum 15 zile lucrătoare de la depunerea de către 
asigurat a ultimului document solicitat pentru soluţionarea dosarului de daună. 

- Plata primelor de asigurare se va face în lei si în rate. 
- Descrierea plasamentului în reasigurare, pentru serviciile de asigurare care fac obiectul 

acestui acord-cadru.  
 
III. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE DE SERVICII 

Obiectul achizitiei publice îl constituie serviciile de asigurări pentru: 
- bunuri, respectiv: clădiri şi conţinutul acestora, piloni, echipamente de comunicaţii;  
- auto: CASCO ;  
- de viaţă de grup pentru angajaţii autorităţii contractante (inclusiv accidente de 
muncă şi boli profesionale). 
 

A. ASIGURARE DE BUNURI 
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I. Obiectul asigurării  
 Se vor asigura:  
  - Clădirile şi conţinutul acestora; 
  - Pilonii;  
  - Echipamentele de comunicaţii (aflate în interiorul clădirilor si în afara 
clădirilor). 
 Datele de identificare a bunurilor (număr de inventar, denumire, data punerii in 
functiune, valoare, locaţie) sunt cuprinse în Anexele la caietul de sarcini.             
 Asiguratorul va acorda despăgubiri în limitele sumelor asigurate propuse de 
asigurat şi acceptate de asigurator.  
 
II.Sumă de asigurat                                                                   586.320.363,82 lei 
      din care:                                                           
Cladiri:                                        144.569.257,73 lei 
Piloni:              13.220.397,19 lei 
Echipamente tip A (vechime mai mică de 7ani):        47.807.439,23 lei 
Echipamente tip B (vechime mai mică de 10 ani):                      379.642.750,37lei 
Echipamente Telecentre:                                                                   660.519,30 lei 
Cheltuieli cu invervenţia pompierilor:                          80.000,00 lei 
Cheltuieli cu expertiza daunei:                                           40.000,00 lei 
Cheltuieli pentru curatare sau demolare a locului daunei:            300.000,00 lei 
 
III. Limite de despagubire pentru clădiri şi piloni: 150.000.000 lei/eveniment si 
200.000.000 lei agregat anual. 
 
IV. Franşiza pentru clădiri şi piloni:10% din dauna de minim 30.000 lei/eveniment. 
 
V. Riscuri acoperite:  
Asigurarea echipamentelor va cuprinde acordarea de despăgubiri în cazul pagubelor 
materiale provocate de următoarele evenimente neprevăzute: 
    1 - incendiu, inclusiv pagube materiale directe produse bunurilor asigurate de 
incendiu prin: 
        - carbonizare totală sau parţială şi topire cu şi fără flacără; 
 - pagube produse de incendiu instalaţiilor electrice, de apă, canalizare sau 
 încălzire centrală aferente clădirilor; 
 - pagube apărute ca urmare a operaţiunilor de stingere a incendiilor, curăţire şi 
eliberare a spaţiilor în caz de incendiu;  
 - degajare de fum, gaz sau vapori ca urmare a incendiului. 
    2 - trăsnet, respectiv descărcare electrică atmosferică directă asupra clădirii/ 
construcţiei asigurate sau direct asupra bunurilor asigurate aflate sub cerul liber; 
    3 - explozie, (urmată sau nu de incendiu) chiar dacă a avut loc în afara clădirii, fără 
însă a fi acuzată de dispozitive explozive (substanţe, materii sau materiale de uz 
pirotehnic); 
    4 - căderea aparatelor de zbor, a unor părţi ale acestora sau a obiectelor 
transportate, sau impactul cu acestea; 
    5 - cutremur de pământ;  
    6 - inundaţii (inclusiv prin spargerea conductelor de apă) şi aluviuni provenind din 
revărsarea apelor de suprafaţă (curgătoare sau stătătoare) precum şi din precipitaţii 
atmosferice temporare, inclusiv din topirea zăpezii ori gheţii; 
    7 - furtună, uragan, vijelie, tornade; 
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    8 - efecte directe ale ploii torenţiale, inclusiv cele cauzate de pătrunderea apei prin 
spărturile şi rupturile provocate acoperişului, pereţilor, uşilor şi ferestrelor, prin 
manifestarea violentă a fenomenelor atmosferice enumerate la punctul 7; 
    9 – grindină, efectele directe; 
    10 - furtul prin efracţie şi/sau acte de tâlhărie;  
    11 - vandalism prin efracţie sau tâlhărie; 
    12 - prăbuşire şi/sau alunecare de teren din cauze naturale;  
    13 - greutatea zăpezii şi/sau a gheţii;  
    14 - izbirea din exterior de către autovehicule a clădirii asigurate sau adăpostind 
bunurile asigurate sau direct a bunurilor asigurate aflate sub cerul liber;  
    15 - undă de şoc provocată de avioane (boom sonic); 
    16 - avalanşe de zăpadă; 
    17 - cădere accidentală de corpuri care nu sunt parte a bunului asigurat (stânci, 
copaci, stălpi, etc); 
    18 - greve, revolte, tulburări civile şi acţiuni ale unor grupuri rău voitoare, terorism. 
     
VI. Destinatie cladiri, echipamente, piloni: Realizarea obiectului principal de activitate 
al autorităţii contractante. 
 
VII. ASIGURARE PENTRU ECHIPAMENTELE ELECTRONICE: 
Asigurarea pentru echipamentele electronice, respectiv echipamente tip A, tip B şi 
telecentre, va acoperi în plus faţă de situaţiile menţionate anterior la secţiunea ”V. 
Riscuri acoperite”  şi daunele produse din următoarele cauze: 
     1. neglijenţă, erori în operare, neinstruire sau manipulare necorespunzătoare;  
     2. acte rău intenţionate din partea terţilor;  
      3. condens, abur, coroziune, umezeală, îngheţ;  
     4. supratensiune, inducţie, efectul indirect al trăznetului; 
  5. acţiunea dăunătorilor (insecte, rozătoare, etc.; 
  6. mucegăire (acţiunea ciupercilor de mucegai).  
 
Limite de despăgubire: 

a) pentru echipamentele tip A: 20.000.000 lei pe eveniment şi agregat anual. 
b) pentru echipamentele tip B: 180.000.000 lei pe eveniment si agregat anual. 
c) pentru echipamentele din telecentre: 700.000 lei pe eveniment si agregat anual. 

  
Franşiza: 

a)pentru echipamentele tip A: 2% din dauna de minimum 5.000 lei pe eveniment. 
b)pentru echipamentele tip B: 2% din dauna de minimum 5.000 lei pe eveniment. 
c)pentru echipamentele din telecentre: 2% din dauna de minim 700 lei pe 

eveniment. 
 
 
VIII. ANEXE  
Bunurile de asigurat sunt cuprinse în următoarele anexe: 
 a) Clădiri - Anexa nr.1; 
 b) Piloni - Anexa nr.2 
 c) Echipamentele electronice cu o vechime mai mică de 7 ani, denumite  
echipamente tip A - Anexa nr.3; 
 d) Echipamentele electronice cu o vechime mai mică de 10 ani, denumite  
echipamente tip B - Anexa nr.4; 
 e) Echipamentele din telecentre - Anexa nr.5. 
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B. ASIGURARE PENTRU AUTOVEHICULE 
 

I.1. Obiectul asigurării: 
Autoritatea contractantă va achizitiona servicii de asigurări pentru autovehiculele 

din parcul său auto, după cum urmează: 
 - servicii de asigurare CASCO, pentru avarii, distrugere, furt şi alte evenimente; 
Lista autovehiculelor din dotarea S.N. Radiocomunicatii, cuprinzând şi  elementele 

de identificare pentru fiecare autovehicul,  sunt prezentate în Anexa nr 6. 
 

I.2.  Riscuri acoperite prin poliţa de asigurare CASCO: 

a) Se vor acorda despăgubiri pentru pagubele produse prin avarierea sau distrugerea 
autovehiculelor asigurate, provocate de: 
 1. ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu orice alte corpuri mobile sau 
imobile aflate în afara ori în interiorul autovehiculului asigurat;  

2.  zgârieri accidentale,  
3. căderi(căderea unor corpuri pe autovehicul, căderea în prăpastie, cădere în apă 

cu prilejul transbordării, cădere din cauza ruperii podului), derapări, răsturnări; 
  4. incendiu, explozie (inclusiv pătări, afumări, consecinţă a exploziei),  

5. trăznet,  
6. ploaie torenţială (inclusiv efectele indirecte ale acesteia),  
7.grindina,  
8. inundaţie,  
9.furtună, uragan;  
10. cutremur de pământ, prăbuşire sau alunecare de teren;  
11. greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă, avalanşe de zăpadă,  

inclusiv efectele directe ale fenomenelor de la nr. 5-11, ca de exemplu: prăbuşirea unui 
copac lovit de trăsnet, acţiunea mecanică a obiectelor purtate de furtună sau uragan, 
dărâmarea acoperişurilor sau construcţiilor din cauza greutăţii stratului de zăpadă sau de 
gheaţă ori a avalanşelor de zăpadă, a cutremurelor de pământ, a prăbuşirilor sau 
alunecărilor de teren. 
 
b) Se vor acorda despăgubiri pentru: 
 1. cheltuielile de transport al autovehiculului avariat la atelierul de reparaţii, cel mai 
apropriat de locul accidentului, care poate face reparaţia sau o reparaţie parţială cu scopul 
de a-l repune în circulaţie prin forţă proprie sau la locul cel mai apropiat de adăpostire al 
autovehiculului (dacă acesta nu poate fi deplasat prin forţă proprie);  
 
 2. cheltuielile efctuate pentru limitarea pagubelor rezultate în urma unor riscuri 
cuprinse în asigurare, dacă acestea sunt necesare; 

 3. pagubele, produse autovehicului asigurat, prilejuite de măsurile luate în timpul 
procedurii evenimentului asigurat, pentru salvarea autovehiculului sau a construcţiei în care 
se află acesta, precum şi pentru salvarea persoanelor imobilizate în acesta 
(ex.descarcerarea);  

 4. pagubele produse echipamentelor cu care au fost dotate din fabricaţie, de 
producător, autovehiculele cu destinaţie specială, dacă avariile sau distrugerile au fost 
produse din orice cauză cuprinsă în asigurare, chiar dacă însuşi corpului autovehiculului nu i 
s-au produs asemenea pagube; 
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 5. pagubele produse dotărilor de serie, dacă acestea erau montate la autovehicul iar 
avarierile ori distrugerile s-au întâmplat odată cu cele produse din orice cauză cuprinsă în 
asigurare, însuşi corpului autovehiculului.  

c) La asigurarea de furt se vor acorda despăgubiri pentru: 
 1. furtul autovehiculului; 
 2. furtul unor părţi componente ori piese ale autovehiculului; 
 3. avariile produse autovehiculului ca urmare a furtului sau a tentativei de furt; 
 4. cheltuielile efectuate de către asigurat în vederea înlocuirii setului de închidere 
şi/sau contactului de pornire a autovehiculului asigurat, şi în cazul avarierii numai a uneia 
dintre acestea, ca urmare a furtului sau tentativei de furt; 
 5. furtul sau distrugerea ca urmare a tentativei de furt a dotărilor suplimentare, dacă 
au fost cuprinse în asigurare pentru riscul de furt şi dacă erau montate la autovehicul; 
 6. alte dotări suplimentare, montate la autovehicul la data încheierii contractului de 
asigurare. 
   
I.3. Valoare de inventar:  3.608.141,19 lei.   
Numărul de autovehicule de asigurat: 60. 
 
I.4.  Franşiza: 2% daună totală.  
 
I.5.  Cerinţe de natură tehnică : 

In scopul efectuării reparaţiilor datorate producerii unor eventuale evenimente, se 
solicită existenţa convenţiilor de service pentru a permite intervenţia mai uşoara si mai 
promptă, precum şi decontarea directă a cheltuielilor.   

I.6. Alte cerinţe 
      - Extinderea automată a asigurării pentru avarii şi furt, tip CASCO, pe teritoriul tarilor 
Europene, pentru autovehiculele care se deplasează în afara graniţelor Romaniei; 

 - Valoarea asigurată va fi valoarea reală determinată de asigurator conform cataloagelor 
specializate.  
      - O poliţă de asigurare distinctă pentru autovehiculele MERCEDES B 79 RTV şi ROVER 
B 93 VHE, care sunt folosite ocazional dar care sunt dotate cu echipamente electronice de 
înaltă tehnologie. 

II. Autoritatea contractantă va achizitiona servicii de asigurare de accidente a 
persoanelor care vor fi transportate cu următoarele autovehicule asigurate: 

- microbuz VOLKSWAGEN   LT 46, nr. înmatriculare: B 62 RTV 
- micobuz VOLKSWAGEN   LT 46 5.5 TDI, nr. înmatriculare: B 58 SNR 
- micobuz VOLKSWAGEN   LT 35, nr. înmatriculare: B 33 CSR 
- micobuz VOLKSWAGEN   LT 46, nr. înmatriculare: B 98 CSR 

 
 Asigurarea persoanelor transportate cu autovehiculele asigurate menţionate, trebuie 
să acopere următoarele riscuri: 

1. invaliditate permanentă totală sau parţială din accident; 
2. invaliditate temporară din accident; 
3. decesul din accident; 
4. avarierea, distrugerea sau pierderea bagajelor; 
5. cheltuielile medicale (diagnosticare, spitalizare, medicamente,  

intervenţii chirurgicale, prim ajutor sau transport cu ambulanţa, etc.); 
            Riscurile vor fi acoperite permanent, 24 din 24 ore.  
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C. ASIGURĂRI DE VIAŢĂ DE GRUP 
 
 

I. Tipul asigurării: Asigurare de viaţă de grup sau similar, a personalului angajat al 
S.N. Radiocomunicaţii S.A., respectiv  1.970 persoane, inclusiv accidente de muncă 
şi boli profesionale. 
 
II. Riscuri acoperite şi sume asigurate: 
 

Categoria 1:  
Personal de conducere 
(Director general, Directori executivi, Şefi de Unităţi de Management)  
Persoane asigurate: 10.  

Riscuri acoperite Sume asigurate 
Afecţiuni medicale grave, invaliditate permanentă totală sau 
parţială şi deces din orice cauză 100.000 lei
Spitalizare ca urmare a unui accident sau a unei boli 200 lei/zi
Perioadă minimă de indemnizare pe asigurat 50 zile
Intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident sau a unei boli 10.000 lei
Incapacitate temporară de muncă din accident 200 lei/zi
Transport special pentru persoanele accidentate 5000 lei/eveniment

 
 

Categoria 2:  
   Personal de executie 

Persoane asigurate:  1.960. 
Riscuri acoperite Sume asigurate 

Afecţiuni medicale grave, invaliditate permanentă totală sau 
parţială şi deces din orice cauză 50.000 lei
Spitalizare ca urmare a unui accident 50 lei/zi
Perioadă minimă de indemnizare pe asigurat 50 zile
Intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident  5.000 lei
Incapacitate temporară de muncă din accident 30 lei/zi
Transport special pentru persoanele accidentate 5000 lei/eveniment
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Acord – cadru de servicii de asigurare 
nr.______________data_______________ 

 
 
1.Părţile acordului-cadru 
 
În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
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, a intervenit prezentul acord-cadru,  

 
între 

 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ RADIOCOMUNICAŢII S.A., cu sediul în Bucuresti, Sos. 
Oltenitei nr. 103, sector 4, cod 041303, telefon: 021 3073007, fax: 021 3149798, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/7677/1998, CIF 
RO10881986, cont IBAN nr. RO32BTRL04301202882794xx, deschis la Banca 
Transilvania - Sucursala Unirii, capital social subscris şi vărsat la data de 31.12.2009 de 
148.102.006,78 lei lei, reprezentată prin Marius POPENŢIU - Director General, în calitate 
de  promitent-achizitor, 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 promitent-prestator, pe de altă parte. 
 
2. Scopul acordului cadru  
2.1 – Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care 
vor guverna contractele de prestări servicii care urmează a fi atribuite pe durata derulării 
prezentului acord. 
2.2 – Contractele care urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea următoarelor 
categorii de servicii: 
     a) servicii de asigurare a bunurilor (cod CPV 66515200 – 5) pentru o sumă anuală 
totală de asigurat, estimată la ..............lei; 

- servicii de asigurare CASCO a autovehiculelor, inclusiv asigurari de accidente a 
persoanelor si bagajelor aflate în autovehicule (cod CPV 66514110 – 0), pentru o sumă 
anuală totală de asigurat, estimată la .................. lei 

- servicii de asigurare de viaţă de grup a personalului angajat, inclusiv accidente 
de muncă şi boli (Cod CPV 66511000 – 5), pentru sumele de asigurat, specificate în 
Caietul de sarcini şi în oferta promitentuilui-prestator.  
 
3. Durata acordului - cadru 
3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de 24 luni de la data semnării acestuia de 
către ambele părţi.  
3.2 - Prevederile prezentului acord-cadru nu produc efecte în lipsa unui contract 
subsecvent în vigoare. 
 
4. Preţul unitar al serviciilor  
4 .1 –  Cotele de primă de asigurare, precizate în anexa nr. ...la prezentul acord-cadru, 
precum şi în propunerea financiară, se vor menţine constante pe toată perioada de 
derulare a prezentului acord cadru. 
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5. Ajustarea preţului  
5.1 – (1)Preţul se poate ajusta la reînnoirea poliţelor şi, dacă este cazul, conform 
prevederilor art.97, aliniatul 2, litera a) din H.G. nr.925/2006, în care modificări 
legislative, modificări ale normelor tehnice sau emiterea de către autorităţile locale a unor 
acte administrative au ca efect creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat preţul contractului. 
 (2) Preţul se poate ajusta în urma aplicării prevederilor H.G. nr.456/2010, privind 
aprobarea Programului de modernizare, reorganizare şi reducere a cheltuielilor Societăţii 
Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A. 
            (3)Orice ajustare a preţului contractului trebuie să evidenţieze influenţa corectă 
pe care o exercită situaţia care justifică eventuala ajustare. 
5.2 – Ajustarea preţului se va face prin înscrisuri semnate de către ambele părţi. 
 
6. Cantitatea previzionată  
6.1 - Cantitatea previzionată de servicii de asigurare, care vor fi prestate în baza 
contractelor subsecvente, este în strictă concordanţă cu valoarea de asigurat a activelor 
din patrimoniul achizitorului.  
6.2 - Cantitatea previzionata de servicii care urmează a fi prestate în baza contractelor 
subsecvente este prevăzută în anexa............ la prezentul acord-cadru. 
6.3. – In perioada de derulare a acordului-cadru, cantitatea previzionată de servicii de 
asigurare care urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente poate fi diminuată 
sau majorată, în functie de necesitătile sale si în functie de existenta resurselor 
financiare. 
  
7. Obligaţiile promitentului- prestator  
7.1 - Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea 
prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru. 
7.2 - Promitentul-prestator se obligă să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în 
acordul – cadru, ori de câte ori autoritatea solicită acest lucru. 
7.3 – Promitentul-prestator se obligă să despăgubească promitentul-achizitor împotriva 
oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, care rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), în legatură cu serviciile prestate, şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 
7.4 - Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate 
prin prezentul acord-cadru. 
7.5 – Dacă pe parcursul derulării prezentului acord-cadru se vor înregistra reduceri ale 
preţurilor în legătură cu serviciile care fac obiectul acordului-cadru, promitentul-prestator 
se obligă să notifice achizitorul, părţile urmând a conveni ajustarea preţului iniţial.  
 
8. Obligaţiile promitentului–achizitor  
8.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în 
termen de maximum 60 zile de la data emiterii facturii, în perioada 24-31 a lunii, conform    
art.36 din OUG nr. 34/2009, actualizată. 
8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o 
nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac 
obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul-prestator 
declară că nu mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor. 
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9. Comunicări 
9.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii. 
9.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 

 
10. Documentele acordului-cadru: 

a) propunerea tehnică 
b) propunerea financiară 
c) caietul de sarcini 
d) alte anexe, după caz.  
 

11. Încetarea acordului cadru 
11.1 - (1) Prezentul acord-cadru încetează de drept prin ajungerea la termen. 
          (2) Acordul-cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: 

- prin acordul de voinţă al părţilor ; 
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 

necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă 
parte, cu notificare prealabilă de 20 zile a părţii în culpă. 
 
12. Litigii 

Litigiile care pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor 
prezentului acord - cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă. 

 
 
Părţile au convenit să încheie prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte. 
 
 
 

Promitent-achizitor, Promitent-prestator, 
 

semnături autorizate) 
 

............................ 
LS 

 
(semnături autorizate) 

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

LS 
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CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII DE ASIGURARE 

nr.______________data_______________ 
 
 
1. Părţile contractului subsecvent 

În temeiul acordului-cadru nr....................din data de ...................., a intervenit 
prezentul contract subsecvent, încheiat  

 
între 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ RADIOCOMUNICAŢII S.A., cu sediul în Bucuresti, Sos. 
Oltenitei nr. 103, sector 4, cod 041303, telefon: 021 3073007, fax: 021 3149798, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/7677/1998, CIF 
RO10881986, cont IBAN nr. RO32BTRL04301202882794xx, deschis la Banca 
Transilvania - Sucursala Unirii, capital social subscris şi vărsat la data de 31.12.2009 de 
148.102.006,78 lei, reprezentată prin Marius POPENŢIU - Director General, în calitate  
de achizitor, denumită 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, denumită în 
continuare asigurator, 
pe de altă parte. 

 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract de asigurări - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două 
părţi încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de asigurat, şi un Asiguratorde 
servicii, în calitate de asigurator; 
b) asigurat şi asigurator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în 
prezentul contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, 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 prestatorul 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) asiguratul - persoana care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc 
privind persoane, bunuri, produse, echipamente şi se obligă faţă de asigurător să 
plătească prima de asigurare; 
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i) autovehicul - vehicul cu propulsie proprie, inclusiv remorci, semiremorci sau ataşe 
tractate ori netractate, după caz; 
j)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; 
k) prejudiciu - efectul negativ suferit de persoana păgubită prin producerea unui risc 
acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă; 
l) franşiză - partea din prejudiciu suportată de persoana păgubită, stabilită ca valoare 
fixă sau procent din despăgubirea totală prevăzută în contractul de asigurare. 
m) Carte Verde - document internaţional de asigurare emis în numele biroului naţional, 
în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul 
de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei 
Economice pentru Europa a ONU 
 
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.- Asiguratorul se obligă să presteze următoarele servicii în perioadele convenite şi în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract: 

- servicii de asigurare a bunurilor: clădiri şi conţinutul acestora, piloni, 
echipamente de tip A, echipamente de tip B, echipamente telecentre; cod CPV: 
66515200-5; 

- servicii de asigurare a autovehiculelor, cod CPV: 66514110-0; 
- servicii de asigurare de viaţă de grup, cod CPV: 66511000-5. 

4.2. - Asiguratul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de servicii menţionate la art. 4.1.                                               
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor de 
asigurare prestate, plătibil Asiguratorului de către Asigurat, este de ........... lei.  
 
5. Durata contractului 
5.1 - Durata prezentului contract este de ….. luni, de la semnarea acestuia de către 
ambele părţi contractante. 
 
6. Executarea contractului  
6.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, 
specificată la art.11.  
 
7. Documentele contractului 
7.1 - Documentele contractului sunt: 

1. propunerea tehnică, 
2. propunerea financiară, 
3. caietul de sarcini, 
4. garanţia de bună execuţie, 

 5. alte anexe. 
 
8. Obligaţiile principale ale Asiguratorului 
8.1- Asiguratorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în 
perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
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8.2- Asiguratorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.  
8.3 – Asiguratorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu termenele de 
prestare prezentate în propunerea tehnică. 
8.4 – Asiguratorul se obligă să despăgubească asiguratul împotriva oricăror: 

i)  reclamaţii şi acţiuni în justiţie (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), care rezultă 
din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu serviciile 
prestate şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 

situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit 
de către asigurat. 
8.5 - Asiguratorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
propunerea sa tehnică. 
8.6  - Asiguratorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 
umane, materialele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute 
de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  
8.7 – Asiguratorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate 
cu obligaţiile asumate în prezentul contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa 
tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului 
folosit pe toată durata contractului.  
 
9. Obligaţiile principale ale Asiguratului 
9.1 – Asiguratul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru 
serviciile prestate.  
9.2 - Asiguratul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
9.3 - Asiguratul se obligă să plătească preţul către asigurator în termen de maximum 60 
zile de la data emiterii facturii, în perioada 24-31 a lunii, conform art.36 din OUG nr. 
34/2009, actualizată. 
9.4 - Asiguratul se obligă să pună la dispoziţia asiguratorului orice facilităţi şi/sau 
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră 
necesare îndeplinirii contractului. 
 
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1 În cazul în care una dintre părţi nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate 
prin contract sau le îndeplineste cu întârziere, cealaltă parte are dreptul de a percepe o 
penalitate de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea serviciilor neefectuate, nu mai mult 
decât valoarea asupra cărora se calculează.  
 
11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
11.1. (1) Asiguratorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a 
contractului, în cuantum de ...... lei, reprezentând 5% din valoarea contractului 
subsecvent, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la semnarea contractului, sub 
sancţiunea lipsirii de efecte juridice a acestuia. 
           (2) Asiguratul are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare numai după ce 
asiguratorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
11.2. Garantia de buna executie se constituie sub formă de scrisoare de garanţie, în 
favoarea SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE RADIOCOMUNICAŢII SA., după modelul indicat 
în Documentaţia de atribuire şi devine anexa nr.... la prezentul contract. Garantia de 
buna executie este valabilă pe toată durata contractului. 
11.3. Asiguratul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă asiguratorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 
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prezentul contract sau le îndeplineste in mod necorespunzator ori cu întârziere faţă de 
termenele convenite 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. 
11.4.Asiguratul are obligatia de a restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de 
la data indeplinirii integrale de catre asigurator a obligatiilor asumate prin contract . 
 
12. Amendamente 
12.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului prin act adiţional.  
 
13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
13.1. (1) Asiguratorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la ordinul de începere 
a contractului dat de asigurat dar nu mai târziu de ............. 
          (2) În cazul în care asiguratorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri 
suplimentare, datorate în exclusivitate asiguratulului, părţile vor stabili de comun acord: 
                   a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
                     b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul 
contractului. Aceste cheltuieli vor fi temeinic justificate si fundamentate. 
13.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie să fie terminate conform 
termenilor contractuali. 
          (2) În cazul în care: 
                      a) orice motive de întârziere care nu se datorează asiguratorului; sau               
           b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin 
încălcarea contractului de către asigurator îndreptăţesc asiguratorul să solicite 
prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor 
revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 
13.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, asiguratorul nu respectă termenele 
prevăzute în oferta sa, privind executarea obligatiilor, acesta are obligaţia de a notifica 
acest lucru, în timp util, asiguratului. Modificarea acestor termene de prestare, asumate 
în prezentul contract, se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.  
13.4. Cu excepţia prevederilor art. 17 şi în afara cazului în care asiguratul este de acord 
cu o prelungire conform art. 13.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 
asiguratului de a solicita penalităţi asiguratorului potrivit prevederilor art. 10. 
 
14. Ajustarea preţului contractului 
14.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Asigurat prestatorului sunt cotele de 
primă declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
14.2 - (1) Preţul contractului se ajustează la reînnoirea poliţelor şi, dacă este cazul, 
conform prevederilor art.97, aliniatul 2, litera a) din H.G. nr.925/2006, în care modificări 
legislative, modificări ale normelor tehnice sau emiterea de către autorităţile locale a unor 
acte administrative au ca efect creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat preţul contractului. 
          (2)Orice ajustare a preţului contractului trebuie să evidenţieze influenţa corectă pe 
care o exercită situaţia care justifică eventuala ajustare. 
14.3 - Ajustarea preţului se va face prin înscrisuri semnate de către ambele părţi. 
 
15. Incetarea contractului 
15.1. Prezentul contract încetează prin: 

a) ajungerea la termen;  
b) înainte de termen prin acordul de voinţă al părţilor contractante.  
c) rezilierea de plin drept a contractului fara interventia instantei, punerea în 

întârziere a partii în culpă si îndeplinirea unei alte formalitati în situaţia în care 
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oricare dintre părţi nu îşi execută sau execută necorespunzător ori cu întârziere 
oricare din obligaţiile asumate prin prezentul contract. Contractul încetează în 
termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării de către partea care este în 
culpă; 

d) dizolvarea, lichidarea, falimentul oricarei părţi contractante; 
15.2. Pentru situaţiile descrise la art. 15.1, literele b), c) şi d),  asiguratorul se obligă să 
restituie asiguratului contravaloarea primelor de asigurare aferente părţii de contract 
rămase de îndeplinit şi numai în cazurile în care nu s-au plătit sau nu se datorează 
despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a poliţelor de 
asigurare. 
 
16. Cesiunea 
16.1. Părţile au obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile asumate prin 
contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al celeilalte parti. 
16.2. Cesiunea nu va exonera vreuna din părţi de nici o responsabilitate privind garanţia 
sau orice alte obligaţii asumate prin contract, până la momentul intervenirii cesiunii sau si 
după cesiune, daca cealaltă parte nu si-a dat acordul scris cu privire la aceasta. 
 
17. Forţa majoră 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile care li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
17.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a proba producerea ei în 
termen de 5 zile lucratoare de la notificarea evenimentului de forţă majoră şi de a 
transmite certificatul emis de autoritatea competentă în acest sens, în termen de 10 zile 
lucratoare de la notificarea cazului de forţă majoră. 
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 10 zile de la încetare. 
17.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 6(şase) luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte părţi 
daune-interese. 
 
20. Soluţionarea litigiilor 
20.1 Asiguratul şi asiguratorul vor face 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. 
20.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asiguratul şi 
asiguratorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, competenţa 
aparţine înstanţelor judecătoreşti competente, în a căror rază teritorială îşi are sediul 
asiguratul. 
 
21. Limba care guvernează contractul 
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
 
22. Comunicări 
22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
23. Legea aplicabilă contractului 
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 
 Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.  
 
 
 
 
         Asigurat,        Asigurator, 
(semnătură autorizată)      (semnătură autorizată) 
 LS         LS 
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