CONTRACT D E SERV ICII
pentru asigurarea de răsp u n d ere civilă obligatorie auto

Nr....^

I, P ărţile contractante:
A

In conformitate cu prevederile Normei 23/06.11.2014 emisa de către Autoritatea de Supraveghere
Financiară privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru

prejudicii produse prin

accidente de vehicule,
Potrivit Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi
completările ulterioare,
A

In temeiul Ordonanţei 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, s-a încheiat prezentul contract de prestare de
servicii,

GARDA NAŢIONALA DE M EDIU - C om isariatul General cu sediul în Bucureşti, B-dul
Unirii nr. 78, Bl J2, sector 3, telefon/fax 021/326.89.71, cod
-

Trezoreria

fiscal 15378153,

cont

operativa sector 3 Bucureşti, reprezentata prin

domnul Comisar General Florin Diaconu, în calitate de Asigurat,

Şi
SC E uroins R om ania A sigurare R easigurare SA cu sediul în Sos. Bucureşti Nord, nr. 10, Global
City Business Park, Clădirea 023, etaj 4, com. Voluntari, jud. Ilfov, 077190, 021 317 07 11, 021 317
07 1 2, Fax: 021 317 07 1, ONRC: J23/2823/2011, cod de înregistrare Fiscala: R05328123, cont la
trezorerie Sector 2, nr. Cont
, reprezentata prin domnul Mihnea
Tobescu, Director General, în calitate de A sigurător,
a intervenit prezentul contract.

2. Definiţii:
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
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c) preţul contractului - preţul plătibil asigurătorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) seiyicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e) poliţă de asigurare RCA - forma scrisă a contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă
pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule;
f) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care asigurătorul are obligaţia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
g) 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;

h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare:
3.1 - In 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 “z f ’sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.

4. Obiectul contractului :
4.1. - Asigurătorul se obligă să întocmească poliţele de asigurare obligatorie tip RCA AUTO, în
perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract (Anexa nr. 1 din
caietul de sarcini ).
4.2. - Asiguratul se obligă să plătească asigurătorului preţurile prevăzute în Centralizatorul de preturi,
Anexa la prezentul contract.
4.3. - Preţul total ce va fi plătit pentru îndeplinirea contractului este de 51.232,21 lei TVA inclus.
4.4. - Datele necesare completării poliţelor RCA - auto se regăsesc în Anexa 1 din caietul de sarcini
si anexa la prezentul contract.
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5. Durata contractului:
5.1. Prezentul contract este valabil de la data semnării pana la data expirării poliţelor.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini si anexa nr.l a acestuia;
b) oferta financiară —anexa nr. 2

7. Obligaţiile asigurătorului:
7.1. Asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde
în baza legii faţă de terţele persoane păgubite şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil.
7.2. Asigurătorul are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma
accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretenţiilor formulate în cererea de
despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă. Fără a se depăşi limitele de despăgubire prevăzute
în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de
valabilitate a poliţei de asigurare RCA, se acordă despăgubiri în formă bănească pentru:
a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
b) pagube materiale;
c) pagube reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;
d) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată.
7.3.Indiferent de locul în care s-a produs accidentul de vehicul - pe drumuri publice, pe drumuri care
nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri, atât în timpul deplasării, cât şi în
timpul staţionării vehiculului asigurat, asigurătorul acordă despăgubiri până la limita de despăgubire
prevăzută în poliţa de asigurare RCA pentru:
a) prejudiciul produs de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv
pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii ori a
ataşului tractat de vehicul;
b) prejudiciul produs din culpa conducătorului vehiculului asigurat, inclusiv în cazurile în care
la data accidentului conducătorul vehiculului:
- a condus vehiculul fără consimţământul explicit sau implicit al asiguratului;
- nu este titularul unui permis care să îi dea dreptul să conducă vehiculul respectiv;
- nu a respectat obligaţiile legale de ordin tehnic cu privire la starea şi siguranţa vehiculului
respectiv;
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c) prejudiciul produs prin fapta lucrului, când prejudiciul îşi are cauza în însuşirile, acţiunea
sau inacţiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin
scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanţelor, materialelor sau a obiectelor
transportate;
7.4. Asigurătorul se obligă să despăgubească asiguratului împotriva oricăror prejudicii de care
asiguraţii răspund, în baza legii, faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de autovehicule,
precum şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil.

8. Obligaţiile Asiguratului:
8.1. Asiguratul este obligat să înştiinţeze, în cel mai scurt timp, asigurătorul RCA cu privire la
producerea evenimentului şi să precizeze împrejurările cu privire la acest eveniment, iar pe parcursul
investigaţiilor referitoare la acest eveniment să procedeze în conformitate cu instrucţiunile primite de
la asigurător.
8.2. Asiguratul este obligat să înştiinţeze, în cel mai scurt timp, asigurătorul RCA, în scris, cu privire
la faptul că:
a) partea prejudiciată a solicitat despăgubirea de la acesta;
b) procedurile penale sau administrative au fost îndreptate împotriva lui în legătură cu
evenimentul produs şi să informeze asigurătorul RCA imediat cu privire la demersul acestor
proceduri, precum şi la rezultatul acestora;
c) partea prejudiciată şi-a exercitat dreptul de a fi despăgubită prin înaintarea unei cereri către
o instanţă judecătorească sau către o altă autoritate, în situaţia în care asiguratul află despre
acest lucru;
d) infonnaţiile înscrise în poliţa de asigurare RCA au suferit modificări intervenite în timpul
valabilităţii asigurării.
8.3. Asiguratul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.4. Asiguratul se obligă să recepţioneze serviciile efectiv prestate în termen de maxim 3 zile în baza
unui proces-verbal de recepţie, avizat de compartimentul de specialitate.
8.5. Asiguratul se obligă să plătească preţul serviciilor către asigurător, la data primirii decontului
pentru plata primelor iniţiale/suplimentelor şi înregistrării acesteia la sediul instituţiei, prin Ordin de
plată, din Trezoreria Municipiului Bucureşti, în contul asigurătorului si as a cum este prevăzut in
caietul de sarcini
8.6 - Dacă asiguratul nu onorează plata primelor de asigurare în termen de 30 zile de la expirarea
perioadei prevăzute la art. 8.5, prestatorul are dreptul de a sista perioda de valabilitate a poliţelor de
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asigurare obligatorie. Imediat ce asiguratul onorează primele de asigurare, asigurătorul va repune în
drept poliţele de asiguare, în cel mai scurt timp posibil.

9. Recepţia si acceptarea serviciilor:
9.1. - Asiguratul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din normele RCA-AUTO.
9.2. - Verificările vor fi efectuate în confonnitate cu prevederile din prezentul contract. Asiguratul are
obligaţia de a notifica în scris asigurătorul cu identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru
acest scop.
9.3. - Asiguratul are obligaţia să recepţioneze poliţele de asigurare RCA, în baza unui proces-verbal
de recepţie şi a deconturilor pentru plata primelor iniţiale/suplimentelor de primă.

10. Modalitati de plata
10.1. - Asiguratul are obligaţia de a efectua plata către asigurător pe baza procesului verbal de
recepţie şi a deconturilor în care se vor menţiona numerele poliţelor care fac obiectul plăţii şi contul
de trezorerie al asigurătorului.
10.2 —Plata primelor anuale la asigurarea obligatorie RCA AUTO se va face după cum urmeaza:
Ordin de Plata, in termen de maxim 30 zile de la emitere si in doua tranşe după cum urmează:
a) Pentru poliţele tip RCA care se emit in intervalul 01.01.2015 - 28.02.2015 plata se va face
in maxim 30 zile de la data de la data intrării in vigoare a primei polite emise ce aparţine
acestui interval de timp, pentru toate poliţele emise acestei perioade.
b) Pentru poliţele tip RCA care intra in vigoare in intervalul 01.03.2015 - 31.05.2015 plata se va
face la data in maxim 30 zile de la data intrării in vigoare a primei polite emise ce aparţine
acestui interval de timp, pentru toate poliţele emise acestei perioade.
10.3. - In cazul neplăţii sumei menţionate in decontul pentru plata primelor iniţiale/suplimentelor de
prima, la termenul si in cuantumul stabilit prin prezentul contract, poliţa de asigurare isi suspenda
automat efectele juridice, iar răspunderea asigurătorului inceteaza, fara nici o notificare (in scris), sau
alta formalitate prealabila din partea sa.
10.4. - Preţurile unitare, perioadele şi sumele asigurate, precum şi valoarea fiecărei poliţe se regăsesc
în Centralizatorul de preturi, anexa la prezentul contract

11. Actualizarea preţului contractului:
11.1 - Pe parcursul derulării contractului nu se admite actualizarea preturilor serviciilor.
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12. Rezilierea contractului
12.1. - Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe
judecătoreşti, în cazul în care una dintre parti:
- nu îşi îndeplineşte una dintre obligaţiile esenţiale din prezentul contract;
- este declarata în stare de incapacitate de plaţi sau a fost declansata procedura de lichidare
(faliment) Înainte de inceperea executării prezentului contract;
- cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fara acordul celeilalte
parti;
- îşi incalca vreuna din obligaţiile sale, după ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa, ca o
noua nerespectare a acestora duce la rezilierea prezetului contract.
12.2. - Partea care invoca o cauza de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte parti cu cel puţin 10 zile Înainte de data la care incetarea urmeaza sa-şi producă efectele.
12.3. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente intre
părţile contractante.
12.4. - Prevederile prezentului capitol, nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat
încetarea contractului.

13. Clauze de confidenţialitate:
13.1. - Părţile contractante se obligă să păstreze caracterul confidenţial al contractului, anexelor şi
actelor adiţionale.
O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi în afara acelor
persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţii şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare
a contractului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
13.2. - Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va
face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare îndeplinirii contractului.
13.3. - O parte contractantă este exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare
la contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de ia cealaltă
parte contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
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c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

14. Forţa majoră :
14.1. - Nici una din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea
în mod necorespunzator - total sau partial - a oricărei obligaţii care ii revine în baza prezentului
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiei respective a fost cauzata de
forţa majora asa cum e definita de lege.
14.2 - Partea care invoca forţa majora este obligata sa notifice celeilalte parti, în termen de 24 de ore,
producerea evenimentului şi sa ia toate masurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
14.3. - Daca în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, părţile au
dreptul sa-şi notifice Încetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna din ele sa pretindă
daune - interese.

15. Notificări:
15.1. - In accepţiunea pârtilor contractante orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte
este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa / sediul prevăzut în partea introductiva a acestui
contract.
15.2. - în cazul în care notificarea se face pe cale poştala, ea va fi transmisa prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire şi se considera primita de destinatar la data menţionata de
oficiul postai primitor pe aceasta confinnare.
15.3. - Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita în prima zi lucratoare
după cea în care a fost expediata.
15.4. - Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
16. L itigii:
16.1. - Asiguratul şi asigurătorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neînţelegeri sau dispute care se pot ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
16.2. - Daca după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale asiguratul şi asigurătorul nu
reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Romania.
17. Clauze finale:
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V-

S

17.1— Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional incheiat intre părţile
contractante .
17.2. - Prezentul contract, impreuna cu documentele anexate care fac parte integranta din cuprinsul
sau, reprezintă voinţa pârtilor şi inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui.
17.3. - Prezentul contract a fost incheiat azi ................................. , intr-un număr de 2 (doua)
exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi putere juridică.

GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU

SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare

Comisariatul General

SA

Manager Produs
Valentin STANCIU
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