
Direcția de Asistență Socială Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Panselelor nr.23, tel:368-

469995, fax. 0368-464083, vă invită să depuneți ofertă până în data de 18.03.2021, ora 14, în vederea 

achiziției directe de servicii de - Asigurare RCA- obligatorie şi Asigurare de tip CASCO (avarii şi furt) 

conform cerinţelor prevăzute în  caietul de sarcini, anexat prezentei invitaţii.  

Preţul va rămâne neschimbat pe tot parcursul derulării contractului.  

Criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut/total achiziţie.  

Va fi declarată câştigătoare oferta care are preţul cel mai scăzut/total achiziţie. 

Achiziţia se va finaliza prin încheierea unui contract valabil până la data de 31.12.2021. Autoritatea 

contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta serviciile pentru perioada ianuarie-aprilie 2022, în funcție 

de existența resurselor financiare. 

În situaţia în care operatorul economic desemnat câştigător este înscris în SEAP, autoritatea 

contractantă va accesa oferta în catalogul electronic. 

Plata se va face în baza unui decont de prime de asigurări, în cont deschis la Trezorerie.   

Oferta semnată poate fi transmisă prin email: achizitii@dasbv.ro.  

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0746-217984. 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  BRAŞOV 

DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ  SOCIALĂ BRAȘOV 

Str. Panselelor, nr. 23, Braşov, cod postal 500419  

Tel+40-368-469995, +40-368-465415,+40-368-464081, Fax. 0368-464083 

www.dasbv.ro,  dasbv@dasbv.ro 

Operator de date cu caracter personal nr. 10326 

Biroul Achiziții Publice, Aprovizionare                                                                         Ind. dos.:3B                       

                                                                                                           Nr. înreg:22893 Data:08.03.2021  

CAIET DE SARCINI 
 

Cap.1. Obiectul contractului 

Art.1 Achiziția directă va avea loc pentru selectarea în condiţii de concurenţă a unui contractant, 

persoană juridică, şi are ca obiect achiziţionare de servicii de asigurare de răspundere civilă auto (RCA) 

şi servicii de asigurare facultativă a autovehiculelor (CASCO) pentru parcul auto al Direcţiei de Asistență 

Socială Brașov.  

 Cap.2. Scopul contractului 

Art.2 Firma contractantă are obligaţia să presteze serviciile enumerate la art.1, pentru funcţionarea în 

condiţii de legalitate şi siguranţă a parcului auto al Direcţiei de Asistență Socială Brașov, conform 

cerințelor prevăzute în prezentul caiet de sarcini. 

Cap.3  Obligaţiile prestatorului – condiţii obligatorii 

Art.3 Firma contractantă se obligă să presteze serviciile enumerate la art.1 pentru autovehiculele din 

următorul tabel: 

 

Nr 

crt 

Nr. de înmatriculare / 

tip auto / marca   

Serie şasiu / 

 an fabricaţie 

Cilin- 

dree 

(cmc ) 

Motor / 

carburant  

Data valabilitate 

RCA/CASCO  

1 
BV-24-PMB 

 Dacia Logan Prestige/1 

UU14SDMC4592

28586/2017 

 

999 

cmc 

Motor B4D-B4 

- serie R046238 

Benzină 

01.04.2022/ 

26.12.2021 

2 

BV-37-PMB  

Autoutilitară  N1Ford   

JN8 SFCD 1W 

WF0WXXTACW

GC41023 

fabricaţie 2016 

1870 

cmc 

Motor SFCD – 

serie GC4102 

benzina 

13.01.2022/ 

14.01.2022 

3 
BV-38-PMB  

Dacia Logan  Prestige/1 

UU14SDMC4589

36009/2017 

 

999 

cmc 

Motor B4D-B4 

- serie R041526 

Benzină 

01.04.2022/ 

26.12.2021 

4 

BV-41-PMB / 

 Dacia Logan Laureate / 

1,2  

UU14SDE335358

8948     fabricaţie  

2015 

1149 

cmc 

Motor D4F-F7, 

serie F373929 

Benzină 

25.10.2021/ 

25.10.2021 

5 

BV-62-PMB  

AC Break – DACIA SD 

/ KSDOM /LOGAN 

UU1KSDOM537

764283   

fabricatie 2007 

1598 

cmc 

Motor K4M-A6, 

serie R002217 

Benzină 

30.05.2021/ 

01.09.2021 

6 

BV-78-PMB  

BB Furgon–IVECO/ 35 

S14/DYPM94/DAILY 

ZCFC35A400564

3845 

Fabricaţie 2006  

2286 

cmc 

Motor 

F1AE0481M, 

serie 0439184 

Motorină 

30.05.2021/ 

01.09.2021 

7 

BV-08-GXY  

Dacia Logan Laureate / 

1,2 

UU14SDE335358

8948      fabricaţie  

2015 

1149 

cmc 

Motor D4F-F7, 

serie F373931 

Benzină  

25.10.2021/ 

25.10.2021 

Art.4. Cerinţe privind încheierea asigurărilor: 



A) Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de 

autovehicule (RCA). 

        – Asigurările vor fi încheiate în conformitate cu prevederile Legii nr.132/2017 privind asigurarea 

obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de 

vehicule și de tranvaie, cu modificările și completările ulterioare. 

       -Limitele maxime ale despăgubirilor acordate de asigurator vor fi în conformitate cu normele 

adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. 

       - Asiguratorul va acorda despăgubiri pentru prejudiciile pentru care asiguratul răspunde în faţa legii, 

faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de autovehicule, precum şi pentru cheltuielile făcute de 

asigurat în procesul civil. 

      - În cazul scoaterii din funcţiune prin vânzare (înstrăinare) sau casare, a unui autovehicul asigurat, 

poliţa de asigurare se reziliază de drept de la data vânzării, respectiv, radierii autovehiculului din 

circulaţie, în baza actelor doveditoare (contract vânzare-cumpărare, respectiv certificat de radiere). 

Primele încasate aferente perioadei ulterioare rezilierii se vor restitui de către asigurator conform legilor 

în vigoare. 

      - Poliţele de asigurare RCA vor avea valabilitatea de 1 an,  şi vor fi încheiate în funcţie de data 

expirării acestora. 

B) Asigurarea de avarii şi furt a autovehiculelor (CASCO). 

       - Varianta de asigurare va fi pentru “ Asigurare de avarii şi furt „ cu valabilitate pe teritoriul 

României. 

       - Asiguratorul va asigura autovehiculele împreună cu piesele de rezervă şi accesoriile montate de 

producător. 

       - Asiguratorul va acorda despăgubiri în cazul avarierii sau distrugerii autovehiculului asigurat pentru: 

     a) incendiu (inclusiv prin afumare, pătare, carbonizare ca urmare a incendiului), trăznet, furtună, 

grindină, inundaţie (urmare unor fenomene naturale), greutatea stratului de zăpadă, căderi de corpuri pe 

autovehicul (copaci loviţi de furtună, obiecte angrenate de furtună, bolovani etc), prăbuşirea clădirii peste 

autovehicul. 

     b) impactul autovehiculului cu corpuri mobile sau imobile prin ciocniri, loviri, izbiri, derapări, 

răsturnări. 

     c)  căderea autovehiculului în apă, prăpastie, căderi de pe pod. 

       -  Asiguratorul va acorda protecţie prin asigurare pentru riscul de furt, acordându-se despăgubiri în 

cazul: 

      a) furtul autovehiculului, furtul prin efracţie a părţilor componente, accesoriile din dotarea de serie. 

      b) avarierii sau distrugerii autovehiculului sau a unor părţi componente ca urmare a furtului sau 

tentativei de furt a autovehiculului. 

        - Asiguratorul va acorda protecţie prin asigurare fără a percepe o taxă suplimentară în cazurile în 

care autovehiculul asigurat este condus de o altă persoană, decât asiguratul, condiţionat de 

consimţământul acestuia. 

        - Răspunderea asiguratorului începe de la data precizată în contract. 

        - Constatarea şi evaluarea pagubelor se face de către reprezentanţii asiguratorului, înpreună cu 

asiguratul, iar în situaţii deosebite prin experţi. 

        - Despăgubirile se vor plăti beneficiarului înscris în poliţa de asigurare, asiguratului sau prestatorului 

de service pe baza documentelor justificative. 

        - Cuantumul despăgubirilor va fi egal cu costul reparaţiilor, înlocuirii pieselor avariate şi eventual 

al transportului autovehiculului avariat la cel mai apropiat service auto. 

        - Costul reparaţiilor se va stabilii pe baza actelor eliberate de unităţile de service ce au efectuat 

lucrările respective. 

        - În cazul în care cu ocazia demontării autovehiculului avariat în vederea efectuării reparaţiilor se 

constată şi alte pagube produse de accident ce nu au putut fi constatate iniţial, se va efectua o constatare 

suplimentară a daunei de către asigurator. 

        - După efectuarea reparaţiilor, asiguratul poate solicita asiguratorului reîntregirea sumei asigurate. 



        - Asiguratorul va prezenta o listă cu unităţile de service agreate din Braşov. 

        - Toate contractele vor fi fără fransiză.         

Cap.4. Oferta financiară și plata serviciilor 

             Art.5  Operatorul economic va indica în ofertă,  pentru fiecare autovehicul din tabel:   

        a) preţul poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA),         

        b) preţul poliţei de asigurarea de avarii şi furt a autovehiculelor (CASCO).        

La stabilirea valorii totale a achiziţiei, se va avea în vedere suma aritmetică a preţului tuturor poliţelor de 

asigurare de raspundere civilă şi de avarii şi furt.  

Art.6 Preţul va fi exprimat în lei fără TVA, şi va rămâne neschimbat pe durata contractului.  

Criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut/total achiziţie. Va fi declarată câştigătoare oferta care are 

preţul cel mai scăzut/total achiziţie.  

Art.7 Achiziţia se va finaliza prin încheierea unui contract de achiziţie publică ce se va derula până la 

sfârşitul anului 2021. Direcția de Asistență Socială Brașov își rezervă dreptul de a suplimenta serviciile 

de asigurare de răspundere civilă auto (RCA) şi servicii de asigurare facultativă a autovehiculelor 

(CASCO) pentru perioada ianuarie-aprilie 2022, în funcție de existența resurselor financiare. 

Oferta desemnată câştigătoare va fi accesată în  catalogul electronic SEAP.  

Plata serviciilor se va face în baza unui decont de prime de asigurare, în cont deschis la Trezorerie. 

Art.8 Mențiuni speciale 

      Achiziția directă este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea 

contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această 

destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea 

cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în 

vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016 cu modificările 

și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu 

ofertantul câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin 

alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, din diferite motive, creditele 

bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării  cu privire la 

neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care 

nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit.c) teza 2 din 

Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind inposibilă încheierea contractului 

de achiziție publică.  

     Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi 

considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, 

indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra 

existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea 

condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întrega răspundere în raport cu 

eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. 

   

                 Aprobat                                              

   Director General Adjunct  

    Luana Mădălina Crăciun 

 

                                                                                                        

   Verificat Șef Birou 

   Roxana Puchianu  

                                                                                   

                                                                                                    

Comisia de elaborare a prezentului caiet de sarcini: 

1. Alexandru Grigoruţ – consilier achiziții publice 

2. Nicolae Mereţ – consilier achiziții publice  

3. Bogdan Daniela – inspector  


