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CAIET DE SARCINI  

 
1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

Instituția Prefectului Județul Galați îşi propune achiziţionarea de Servicii de asigurari 

obligatorii de raspundere civila auto - RCA, asigurari facultative a autovehiculelor - CASCO, fără 

franșiză, pentru autovehicule Prefecturii Galați  pentru o perioadă de 12 luni: 29.12.2022-

28.12.2023. 

 

2. CERINŢE GENERALE 

Caietul de Sarcini – face parte din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul 

cerinţelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care 

propunerea tehnică şi de calitate se înscrie în limitele cerinţelor din Caietul de Sarcini. Ofertarea cu 

caracteristici care nu răspund cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini atrage descalificarea ofertantului. 

Prevederile şi cerintele Caietului de Sarcini au caracter obligatoriu şi nu vor exonera 

ofertantul câştigător de răspunderea de a asigura calitatea serviciilor prestate, prin efectuarea verificărilor 

necesare sau care sunt prevăzute în standardele şi normale în vigoare, privind testarea calităţii serviciilor. 



Se interzice indicarea in documentație a unor specificații tehnice care desemneaza procedee 

speciale ce pot duce la favorizarea sau eliminarea unuia sau mai multor ofertanti. O astfel de indicație va fi 

admisa numai cu mențiunea “sau echivalent”. 

In aceste condiții se vor indica doar caracteristici tehnice ale lucrarilor sau serviciilor ce 

urmeaza a fi prestate. 

Toate caracteristicile tehnice solicitate în caietul de sarcini sunt obligatorii. 

Nerespectarea în totalitate a acestor caracteristici tehnice va conduce la declararea ofertei ca fiind 

neconformă. 

 

3. TERMEN DE PRESTARE/EXECUŢIE 

Asigurarile vor fi incheiate pentru o perioada de 12 luni (conform anexei), dupa expirarea 

asigurarilor aflate in vigoare. 

 

4. CERINTE MINIMALE ȘI DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 

 Autovehiculele/autoutilitarele pentru care se dorește încheierea de polițe de asigurare (RCA / 

CASCO) sunt precizate în ultimele două coloane ale tabelului din anexă. 

 

4.1. Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, RCA (cod CPV 66516100-1) 

La incheierea contractelor de asigurare obligatorie RCA asiguratorul este obligat sa emita 

entitatii contractante polița de asigurare RCA și documentul international de asigurare - Carte verde. 

Termenul de valabilitate actual al poliței de asigurare obligatorie RCA pentru fiecare 

autovehicul in parte este menționat in tabelul din anexa. 

Se vor acorda despagubiri pentru avarii sau distrugeri produse de mijloacele auto asigurate, 

apartinând Instituției Prefectului – JUDEȚUL GALAȚI, in limitele teritoriale de acoperire ale asigurarii, 

oricare ar fi persoana care a condus autovehiculul pe drumurile publice, autorizata sau nu de catre 

proprietar. 

Se vor acorda despagubiri pentru avarii sau distrugeri produse de mijloacele auto asigurate, 

apartinand Instituției Prefectului – JUDEȚUL GALAȚI in limitele teritoriale de acoperire ale asigurarii, 

oricare ar fi persoana care a condus autovehiculul, autorizata sau nu de proprietar, in mers sau in staționare, 

in cazul utilizarii in afara drumurilor publice, respectiv pe drumuri sau sectoare de drum de utilitate privata 

- drumuri destinate satisfacerii cerinfelor proprii de transport rutier spre obiective specifice activitatii 

entitatii contractante. 

Prețurile pentru asigurarile obligatorii RCA trebuie sa fie aprobate de catre organismele 

abilitate. 

Asigurarile auto obligatorii (RCA) se vor incheia pentru o perioada de 12 luni, dupa 

expirarea asigurarilor aflate in vigoare. 



 

4.2. Asigurarea facultativa a autovehiculelor CASCO, fara fransiza (cod CPV 66514110-0) 

Termenul de valabilitate a poliței de asigurare facultativa CASCO pentru fiecare autovehicul 

in parte este menționat in tabelul din anexa. 

Toate riscurile ce urmeaza a fi menționate in continuare vor fi asigurate pe teritoriul 

Romaniei. 

Se vor acorda despagubiri pentru avarii sau distrugeri produse autovehiculului asigurat 

(inclusiv dotarile specifice modelului asigurat), in limitele teritoriale de acoperire ale asigurarii, oricare ar 

fi persoana care a condus autovehiculul pe drumurile publice, autorizata sau nu de proprietar, in mers sau 

in staționare. 

Se vor acorda despagubiri pentru avarii sau distrugeri produse autovehiculului asigurat 

(inclusiv dotarile specifice modelului asigurat), in limitele teritoriale de acoperire ale asigurarii, oricare ar 

fi persoana care a condus autovehiculul, autorizata sau nu de proprietar, in mers sau in staționare, in cazul 

utilizarii in afara drumurilor publice, respectiv pe drumuri sau sectoare de drum de utilitate privata - 

drumuri destinate satisfacerii cerințelor proprii de transport rutier spre obiective specifice activitatii entitatii 

contractante. 

Riscuri asigurate: 

a) ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu orice alte corpuri mobile sau imobile aflate in afara 

ori in interiorul autovehiculului asigurat, zgarieri, derapari, rastumari, contacte cu animate salbatice sau 

domestice ori cu oameni care produc avarii autovehiculelor asigurate; 

b) caderi (cadere in prapastie, cadere in apa prin parasirea carosabilului, cadere in apa cu prilejul 

transbordarii, cadere din cauza ruperii podului sau a malului), cadere pe autovehicul a unor corpuri 

(bolovani, pietre, blocuri de gheața sau de zapada sau segmente din acestea, copaci, caramizi, grinzi, 

betoane și altele asemenea); 

c) incendiu - pentru pagubele produse prin afumare, patare, carbonizare sau alte diverse distrugeri; 

d) trasnet și explozie (inclusiv explozia rezervorului de carburant, a rezervorului de aer comprimat sau 

a unei anvelope) chiar daca trasnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu, precum și atunci cand 

acestea s-au produs la distanta de autovehiculul respectiv; 

e) ploaie torențiala, inclusiv efectele directe și indirecte ale acesteia, grindina, inundate, furtuna, 

uragan, cutremur de pamant, prabușire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zapada sau de 

gheafa, avalanșe de zapada, caderea unor corpuri pe cladirea in care se afla autovehiculul; 

f) in caz de inundatie, pentru pagubele produse ca urmare a acoperirii locului unde se afla 

autovehiculul asigurat cu un strat de apa provenit din orice cauza, precum și pentru pagubele produse de 

acțiunea mecanica a apelor curgatoare sau a obiectelor purtate de ape; 

g) in cazurile de trasnet, furtuna, uragan, cutremur de pamant, prabușire sau alunecare de teren, 

greutatea stratului de zapada sau gheaja, avalanșe de zapada, se acorda despagubiri și pentru pagubele 



produse autovehiculului prin efectele indirecte ale acestor fenomene, ca de exemplu: prabușirea unui 

copac lovit de trasnet, acțiunea mecanica a obiectelor purtate de furtuna sau uragan, daramarea 

acoperișurilor sau construcțiilor din cauza greutalii stratului de zapada sau de gheaja, ori a avalanșelor 

de zapada, a cutremurelor de pamant, a prabușirilor sau alunecarilor de teren; 

h) in caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice a drumului public sau a 

semnalizarii necorespunzatoare a obstacolelor sau a lucrarilor care se executa pe acesta; 

i) avarii provocate ca urmare a unui accident rutier din culpa exclusiva a unor terțe persoane aflate in 

afara autovehiculului asigurat si asigurate RCA; 

j) daune produse de aspirarea apei la motor; 

k) daune produse exclusiv elementelor vitrate; 

1) daune produse exclusiv jantelor și anvelopelor (inclusiv celor de rezerva), 

precum și capacelor de roți; 

m) pagube produse autovehiculelor prin vandalism, avarii datorate unor autori 

necunoscuți in parcare, substanțe chimice sau corozive, pagube produse prin acțunea individuală a unor 

persoane cu ocazia demonstraților, mitingurilor și manifestațiilor, etc. 

n) pagubele produse autovehiculului asigurat de avarieri sau distrugeri prilejuite de masurile luate in 

timpul producerii evenimentului asigurat, pentru salvarea autovehiculului sau a construcției in care se 

afla acesta; 

o) limitarea pagubelor, daca aceste cheltuieli sunt necesare in urma producerii unor pagube cauzate de 

riscuri cuprinse in asigurare; 

p) despagubirea persoanelor vatamate aflate in autovehiculul avariat, in limita sumei asigurate, in caz 

de ranire, traumatisme, spitalizare, invaliditate sau deces (prima de asigurare pentru persoanele aflate in 

autoturism va fi gratuita sau va fi inclusa in valoarea primei de asigurare pentru autoturism); 

r) pagube produse dotarilor suplimentare, daca avariile ori distrugerile s-au intamplat odata cu cele 

produse din orice cauza, cuprinse in asigurare, insup corpului autovehiculului: radio, CD, GPS, bare 

suplimentare, hardtop, etc. care sunt menponate la efectuarea inspecpei de rise; 

s) furtul (total sau parțial) sau distrugerea autovehiculului ca urmare a tentativei de furt; 

t) furtul (total sau parțial) sau distrugerea ca urmare a tentativei de furt, a dotarilor suplimentare, daca 

acestea au fost cuprinse in asigurare pentru riscul de furt, si care au fost mențonate la efectuarea 

inspecției de risc. 

 

Constatarea și evaluarea pagubelor - polițe Casco 

Constatarea și evaluarea pagubelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputemiciți, 

impreuna cu entitatea contractanta sau imputemiciții săi, inclusiv prin experți neutri.  

Asiguratorul se va prezenta la constatare, direct sau prin imputerniciți, in termen de 24 ore de 

la anunțarea producerii evenimentului asigurat de catre entitatea contractanta. Pentru restul cazurilor 



asiguratorul trebuie sa prezinte, daca exista, lista service-urilor agreate și acceptate sa execute constatarea 

daunelor in numele său. 

Termenul maxim de intocmire, aprobare a dosarului de dauna și introducere in reparație nu va 

fi in niciun caz mai mare de 3 zile. In cazul in care vor aparea lucrari suplimentare față de cele consemnate 

la deschiderea dosarului de dauna, acestea se vor include in lista de reparații in maxim 3 (trei) zile 

lucratoare de la anunțarea unitații service, de catre asigurator. 

Repararea autovehiculelor asigurate se va efectua in atelierele specializate, autorizate R.A.R., 

agreate de producatorul autovehiculelor și de entitatea contractanta. In cazul in care, din punct de vedere 

tehnic nu exista aceasta posibilitate, entitatea contractanta va efectua reparațiile la alte unitați specializate și 

autorizate R.A.R.  

Cuantumul pagubei este egal cu costul reparației părților componente ori a pieselor avariate, 

sau costul de inlocuire al acestora (inclusiv cheltuielile pentru materiale și pentru demontare-montare, 

aferente reparațiilor și inlocuirilor necesare) ca urmare a pagubelor produse de riscurile asigurate, inclusiv 

TVA. Valoarea pagubei astfel stabilite nu poate depași valoarea reala (suma asigurata) a autovehiculului 

asigurat din momentul producerii evenimentului asigurat. 

In cazul unui eveniment produs atunci cand autovehiculul era parcat achizitorul va desemna o 

persoana care va participa la intocmirea dosarului de dauna, fara a mai fi nevoie de prezența persoanei care 

utilizeaza vehiculul. 

In cazul unui eveniment produs in timp ce autovehiculul era condus, persoana care utiliza 

vehiculul la momentul incidentului va participa la intocmirea dosarului de dauna. 

Asiguratorul trebuie sa efectueze toate formalitățile astfel incat, dupa efectuarea reparației 

intr-o unitate unde exista convenție de colaborare cu asiguratorul, sa emita acceptul de plata in termen de 

maxim 3 (trei) zile lucratoare de la solicitarea unitapi reparatoare, astfel ca asiguratul (entitatea 

contractanta) sa poata prelua imediat autovehiculul din unitatea service, fara a fi condiționat de achitarea 

devizului de catre asigurator. 

In cazul in care reparația se efectueaza in unitați service reparatoare, fara a exista convenție de 

colaborare cu asiguratorul, acceptul de plata se va emite de catre asigurator la solicitarea asiguratului 

(achizitorului), in același termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la solicitare. 

 

5. PLATA SERVICIILOR 

Polițele vor fi predate asiguratului cu cel puțin 2 zile lucrătoare inainte de intrarea in vigoare a 

acestora, in conformitate cu datele fumizate de catre achizitor. 

Livrarea polițelor se va efectua in Galați, strada Domneasca nr. 56, in prezența personalului 

desemnat de catre entitatea contractanta. Cheltuielile efectuate cu livrarea polițelor la sediul autorității 

contractante vor fi suportate de catre ofertant. 



Plata polițelor RCA si politelor CASCO se va face in termen de maximum 15 zile de la data 

înregistrării decontului de primă la achizitor. 

Intrarea in vigoare a polițelor se va face la termenul prevazut, indiferent de momentul 

efectuarii plății (in conformitate cu termenele prevazute in contract), cu excepția cazurilor in care 

achizitorul nu iși respecta obligatia de plata convenita. 

Asiguratorul este obligat sa depuna toate diligentele, astfel incat achizitorul sa poata sa isi 

indeplineasca obligația de plata la termen, conform prevederilor contractuale, iar polițele de asigurare sa 

produca efectele legale incepand cu data prevazuta in anexa caietului de sarcini. In caz contrar, achizitorul 

nu va putea utiliza mijloacele auto, ca urmare a culpei asiguratorului, acesta din urma raspunzand pentru 

prejudiciul creat. 

Nivelul primelor de asigurare pentru anul 2022-2023 stabilite prin oferta sa nu faca obiectul 

niciunei majorari pe perioda de valabilitate a contractului, cu excepția situațiilor impuse de lege. 
 

 

 

Şef serviciu, 

Florentina Munteanu 
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Anexa nr. 1 

 

NR. 
CRT. 

Fel, Tip, 
Marca, 
Model 

Vehicul: 

Data 
primei 

înmatric. 
Nr. Inmatr. Nr. identificare-                                               

Serie CIV 

Capacitate 
cilindrica 

(cmc) 
Putere kW 

Nr.locuri / 
masa totala 

max. 
autorizata: 

Combustibil 
Km la 
30.11. 
2022 

PERIOADA 
actuala asig. 

RCA 

PERIOADA 
actuala asig. 

CASCO 

RCA 
necesar 

29.12.2022-
28.12.2023 

CASCO 
necesar 

29.12.2022-
28.12.2023 

1  DACIA 
DUSTER 

8/2018 MAI 47011 / 
GL.11.XEC 

VF1HJD40661383185 
N249141 

1461 / 80 5 / 1899 motorina 31723 29.12.2021 - 
28.12.2022 

29.12.2021 - 
28.12.2022 DA 

 
2  DACIA 

DUSTER 12/2016 MAI 44600 / 
GL.11.XYZ 

UU1HSDCVG56815096 - 
L532208 1598 / 84 5 / 1804 benzina 19950 29.12.2021 - 

28.12.2022 - DA - 

3 
 DACIA 

DUSTER 11/2014 
MAI 36760 / 

GL.09.ZYC 
UU1HSDC5G51989789 - 

K419510 1598 / 77 5 / 1800 benzina 63215 29.12.2021 - 
28.12.2022 - DA - 

4 VW 
TOUAREG 

11/2006 MAI 22616 
GL.99.WMA 

WVGZZZ7LZ7D021493 - 
F417224 

2461 / 128 5/2850 motorina 227465 29.12.2021 - 
28.12.2022 - DA - 

5  DACIA 
DUSTER 10/2020 MAI 56128/ 

GL .13.PNJ 
VF1HJD40566040385 

0550675 1332 / 96 5 / 1845 benzina 8331 29.12.2021 - 
28.12.2022 

29.12.2021 - 
28.12.2022 DA DA 

6 
 DACIA 

DUSTER 9/2020 
MAI 55092 / 
GL.13.EHN 

VF1HJD40466041673  
0548858 1461 / 85 5 / 1487 motorina 15510 29.12.2021 - 

28.12.2022 
29.12.2021 - 
28.12.2022 DA DA 



7  DACIA 
LOGAN 

9/2015 MAI 40661 UU14SDAG453610619  
k744607 

1149 / 55 5 / 1505 benzina 43228 29.12.2021 - 
28.12.2022 - DA - 

8  DACIA 
LOGAN 10/2020 MAI 56134 UU1L5220866042329  

0527821 898 / 66 5/1533 benzina 17822 29.12.2021 - 
28.12.2022 

29.12.2021 - 
28.12.2022 DA 

 
9  DACIA 

LOGAN 
12/2015 MAI 41756 UU14SDE3453974447  

K860654 
1149 / 54 5 / 1505 benzina 79367 29.12.2021 - 

28.12.2022 - DA - 

10  DACIA 
LOGAN 10/2020 MAI 56207 UU1L5220566042918 

0527810 898 / 66 5/1533 benzina 21591 29.12.2021 - 
28.12.2022 

29.12.2021 - 
28.12.2022 DA 

  

 

 

 

 

Şef serviciu, 

Florentina Munteanu 

 
 

 

 

Întocmit,  

Compartiment Administrativ - Burloiu Daniel 

 

 


