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Necesităţi minime obligatorii pentru 
„Servicii de asigurare a autovehiculelor” (CASCO)

Cod CPV 66514110-0

A. GENERALITĂŢI: 
Necesităţile minime obligatorii fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi  
prezentarea ofertel i şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de 
către fiecare ofertant (prestator) propunerea financiară (oferta de preţ). 

B.  DATE  DE  IDENTIFICARE  A  PRODUSELOR:  „Servicii  de  asigurare  a 
autovehiculelor” 
Cod CPV 66514110-0 
În cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Harghita organizam  programe  și  proiecte  de  conservare  și  promovare  a  culturii 
tradiționale Harghitene. 
Pentru  derularea  activității  folosim  mașina  aflată  în  proprietatea  instituției  și  pentru 
siguranța  noastră  se va  achiziționa „Servicii  de asigurare  a autovehiculelor”  Cod CPV 
66514110-0

C. CARACTERISTICILE PRODUSELOR NECESARE: 
Asigurat:  Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Harghita, Având CUI: 19217400, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita, Str. 
1 Dec. 1918, nr.9, etaj 2, tel.0266214440 

Descriere autovehicul:  
Marca: Dacia, Model: Logan, Nr. Înmatriculare: HR22JUD, nr. De identificare(serie șasiu): 
UU1KSDOM537747627,  An  fabricație  2007,  Data  primei  Înmatriculări  01-08-2007,  nr. 
Locuri:  7,  Capacitate  cilindrică(cmc):  1598,  Masa  maximă  autorizată(kg):  1770, 
putere(Kw): 78.288, Culoare: Albastru, tip combustibil: benzină.

Durata asigurării: 12 luni cu posibilitatea de reînnoire.
Bugetul maxim aprobat: 2800 lei/an

Acoperiri obligatorii minime achizitionate: Asigurare casco “Avarii”+ “Furt” + “Vandalism, 
Autori necunoscuti si Animale” +clauza pentru protectia primei de asigurare la reînnoire + 
clauza de asistență rutieră basic + clauza privind acoperirea daunelor produse exclusiv 
elementelor  vitrate  +  clauza  privind  acoperirea  daunelor  produse  exclusiv  jantelor  și 
anvelopelor + Fără franșiză
D. CERINŢE:
Ofertantul va elabora propunerea financiară și tehnică astfel încât aceasta să furnizeze 
toate informațiile solicitate cu privire la caracteristicile obiectului.

E: Modalități de plată:
Plata produselor se va face trimestrial, în lei,  la contul de Trezorerie al furnizorului, cu 
ordin de plată, în termen de maxim 30 de zile de la recepția facturii.

Depunerea ofertei înseamnă acceptarea condițiilor menționate în prezentul document.

Manager 
Lőrincz Ildikó

Odorheiu Secuiesc, la  05.09.2016 


