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Necesități minime obligatorii 
pentru achiziţia publică de servicii de asigurare pentru autovehicule 

I. Generalități: Consiliul Județean Harghita cu sediul în Piața Libertății, nr. 5, Miercurea-Ciuc are 
în vedere achiziționarea de servicii de asigurare pentru autoutilitară nouă aparținând Consiliului 
Judeţean Harghita pentru care solicită ofertă de preț. 

II. Tip contract: servicii. 

III. Durata asigurării: 12 luni de la emitere. 

IV. Obiectul achiziției: Servicii de asigurare de răspundere civilă auto (RCA) respectiv servicii de 
asigurare facultativă de autovehicule (CASCO). 
Datele de identificare ale autoutilitarei: - DUSTER COMFORT BLUE DCI115 4X4VU 
 serie șasiu - VF1HJD40467329221 
 putere motor - 85KW, 115 CP 
 capacitate cilindrică - 1450 cmc 
 masa totală max. autorizată - 1950 kg 
 culoare - alb 
 an fabricație - 2021 

V. Modalitatea de atribuire: achiziție directă. 

VI. Criteriul de atribuire: oferta cu prețul total cel mai mic rezultat din suma primelor de 
asigurare RCA și CASCO, conformă cu cerințele tehnice obligatorii. 

VII: Valoarea estimată: 2.300 lei fără TVA. 

VIII. Propunerea financiară: constă în prețul primelor de asigurare și care se vor evidenția 
separat pe autovehicule și tip de asigurare. 

IX. Propunerea tehnică: pentru elaborarea şi prezentarea uniformă a ofertelor, precum şi în 
vederea facilitării evaluării acestora propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât informațiile 
din aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu cerințele tehnice obligatorii, 
acestea precizându-se în mod clar și în aceeași ordine. 

X. Modul de prezentare al ofertei: Documentele vor fi prezentate conform indicațiilor din 
Solicitarea de ofertă. 

Cerințele prevăzute în continuare sunt cerințe minim obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc 
în totalitate aceste cerințe vor fi respinse ca neconforme. 

XI. Cerințe tehnice obligatorii 

XI.1. Cerințe tehnice generale: 
A.) Ofertantul este obligat să asigure autovehiculul prezentat în Anexa nr. 1, fiind necesară 

depunerea de ofertă atât pentru RCA cât și pentru CASCO, iar ofertele prezentate vor fi 
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obligatoriu de la aceeași societate de asigurări. 
B.) Ofertantul declarat câştigător al procedurii de achiziţie, care va avea calitatea de 

asigurător al autovehiculului, răspunde în totalitate de calculul valorii sumei asigurate, 
astfel încât aceasta să nu fie inferioară sau superioară valorii reale a acestuia, beneficiarul 
neadmiţând pe parcurs, invocarea de către asigurator a clauzelor de subasigurare sau 
supraasigurare aplicate la calculul despăgubirilor, mai ales la calculul despăgubirilor 
parţiale; 

C.) Asiguratorul răspunde pentru despăgubirile datorate pentru daunele materiale şi/sau 
vătămările corporale suferite de terţi în urma unui accident produs din vina 
conducătorului auto asigurat; 

D.) Sarcinile legate de constatarea daunelor este datoria exclusivă a asigurătorului. 
Asigurătorul are obligaţia să facă constatarea şi evaluarea pagubelor - la sediul 
achizitorului, a asigurătorului sau în altă locaţie unde se află bunul asigurat avariat - în 
maxim 48 de ore de la anunţarea daunei. După efectuarea constatării şi evaluării 
pagubelor autovehiculului avariat se introduce imediat, fără întârziere în reparaţie. 

E.) Sarcinile legate de plata reparaţiilor este datoria exclusivă a asigurătorului. Reparaţiile se 
vor efectua în unităţile service agreate de asigurat sau asigurător, urmând ca plata să se 
facă direct către unitatea reparatoare. 

F.) Polițele se emit prin grija asigurătorului, fără cererea expresă a autorității contractante 
înainte de datele specificate în anexă, aceste date fiind și datele de începere a valabilităţii 
poliţelor de asigurare indiferent dacă primele de asigurare sunt achitate sau nu; 

G.) Primele de asigurare se vor achita în termen de maxim 20 zile de la data începerii 
perioadei de asigurare şi a valabilității poliţelor de asigurare într-o singură rată. Începerea 
perioadei de asigurare şi de valabilitate a poliţelor sunt indicate în anexă; 

H.) Enumerarea în continuare a condiţiilor generale de mai jos nu exclude acordarea 
despăgubirilor cuvenite pentru riscurile asigurate incluse în oferta standard a 
asigurătorului, ci, în cazul în care acestea nu sunt incluse deja în oferta standard, o vor 
completa. 

XI.2. Cerinţe tehnice specifice: 
I.) Servicii de asigurare de răspundere civilă auto (RCA) 

- Asigurătorul răspunde pentru despăgubirile datorate pentru prejudicii şi/sau vătămări 
corporale suferite de terţi, produse prin accidente de vehicule din vina conducătorului 
auto asigurat; 

- Se asigură maxim de operativitate la acordarea despăgubirilor pentru evitarea 
conflictelor dintre unitatea asigurată şi terţi; 

J.) Servicii de asigurare facultativă de autovehicule (CASCO) 
1.) Asigurătorul va acorda despăgubiri pentru furt, avarii sau distrugeri produse 

autovehiculului asigurat cuprinse în anexa nr. 1, oricare ar fi persoana care a condus 
autovehiculul, autorizată sau nu de proprietar, pe drumurile publice sau în afara lor, în 
mers sau în staţionare pentru toate riscurile; 

2.) Vehiculul se asigură la valoarea reală a acestora exprimată în lei, stabilită de 
asigurător şi ea nu se modifică pe parcursul perioadei de asigurare; 

3.) În cazul în care cuantumul pagubei este mai mare sau egală cu suma asigurată 
(daună totală), asigurătorul despăgubeşte asiguratul la valoarea sumei asigurate, 
autovehiculul avariat (epava)rămânând în proprietatea asigurătorului; 

4.) Prima de asigurare nu va conţine franşiză. 
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5.) Principalele riscuri asigurate: 
a) avarii: 
- provocate de ciocniri, loviri, izbiri, zgârieri (inclusiv cele provocate prin 

vandalism), căderi, căderi de corpuri pe autovehicul, derapări, răsturnări; 
- produse de incendiu, trăsnet, explozie (inclusiv din cauze tehnice); 
- produse de calamităţi naturale (inundații, furtuni, cutremur, alunecări de 

teren, etc.); 
- provocate ca urmare a unui accident rutier din culpa exclusivă a unor terțe 

persoane aflate în afara autovehiculului asigurat și asigurate RCA; 
b) furt: furtul autovehiculului sau al unor părţi componente ori piese ale acestuia, 

precum şi avariile produse acestuia ca urmare a furtului sau tentativei de furt. 
c) daune: 
- produse exclusiv jantelor și anvelopelor, a elementelor vitrate (fără 

avarierea altor elemente ale autovehiculului); 
- produse de acțiunea persoanelor care iau parte la acte de vandalism, 

tulburări/mișcări civile, mitinguri spontane, revolte; 
- produse de autori necunoscuți, de substanțe chimice sau corozive; 
- produse de animale în timpul staționării autovehiculului. 

În aceste cazuri nu se va solicita avizului organelor de cercetare. 
d) cheltuieli pentru transportarea autovehiculului avariat; 
e) accidente de persoane din autovehiculul asigurat (şofer, pasageri): 
- în caz de invaliditate pentru suma de 5.000 lei/persoană, 
- în caz de deces pentru suma de 2.500 lei/persoană. 

Serviciul administrativ gospodăresc Întocmit, 
Ambrus Imre Baricz Gergely 
şef serviciu referent 

Miercurea-Ciuc, 7 decembrie 2021 
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