CONTRACT DE PRESTARE
”Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente
de vehicule si de tramvaie, denumite in continuare R.C.A.”;
Art. 1. Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ale H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,
între
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “PETRODAVA” AL JUDETULUI
NEAMT, adresa sediu: str. Cuiejdi nr. 34 , localitatea P. NEAMT, telefon 0233/216815, fax 0233/211666, cod
fiscal 2613460 cont trezorerie RO15TREZ23A610500203003X, deschis la Trezoreria Piatra Neamt reprezentata
prin inspector sef col. MITREA MIHAI, în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
S.C. INTER BROKER DE ASIGURARE S.R.L. cu sediul în Oradea, str. Nojoridului, nr. 270, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J05/1228/2011, cod fiscal 28647300, cont trezorerie RO
58TREZ0765069XXX012686, deschis la Trezoreria ORADEA, reprezentată prin d-na CARMEN COTRĂU –
director general, în calitate de prestator, pe de altă parte
Art. 2. Definiţii
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract – contractul semnat între achizitor şi prestator pentru prestarea de ”Servicii de asigurare obligatorie
de răspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule si de tramvaie,
denumite in continuare R.C.A.”;
b) act adiţional – documentul semnat de părţi prin care se modifică termenii şi condiţiile din oricare document ce
face parte din prezentul contract;
c) destinaţie finală – locul unde prestatorul are obligaţia de a presta si furniza polițele (sediul autorității
contractante);
d) documentele contractului – toate documentele la care se face referire în contract, accesibile părţilor
contractante, chiar dacă nu sunt efectiv anexate acestuia;
e) achizitor şi prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în contract;
f) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
g) servicii – servicii privind emiterea polițelor RCA(continind carte verde si vignete), asigurarea, serviciile
specifice perioadei de garanţie etc.;
h) 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 obligaţiilor asumate prin contract. Sunt considerate
asemenea evenimente de forţă majoră: războaiele, revoluţiile, incendiile, inundaţiile sau orice alte catastrofe
naturale, restricţiile apărute ca urmare a unei carantine, embargourile, 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, doar face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
i) zi: zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;
j) an – 365 zile.
Art. 3. Interpretare
3.1 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod
diferit.
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3.2 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
Art. 4. Obiectul contractului
4.1. Obiectul contractului de prestări servicii îl reprezintă prestarea ”Serviciilor de asigurare obligatorie de
răspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule si de tramvaie, denumite
in continuare R.C.A.”;
4.2. Prestatorul se obligă să asigure parcul de autovehicule al Achizitorului cuprins în anexa la contract;
4.3. Achizitorul se obligă să achiziționeze serviciile ce fac obiectul prezentului contract, să recepționeze și să
plătească preţul convenit în prezentul contract în conformitate cu obligațiile asumate.
Art. 5. Preţul contractului
5.1 Valoarea convenită pentru îndeplinirea contractului, plătibilă prestatorului de către achizitor, este de
128.456,70 lei, reprezentând contravaloarea polițelor de asigurare pentru un număr de 81 autovehicule, conform
anexei şi va fi achitată în maxim 30 de zile de la emiterea facturii fiscale.
5.2. La încheierea contractului s-au avut în vedere şi următoarele prevederi legale:
a) Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civila auto pentru prejudicii produse terților
prin accidente de vehicule si tramvaie cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
c) NORMA ASF 20/2017 privind asigurările auto din Romania.
d) Norma ASF nr. 22/2017 privind metodologia de calcul al tarifelor de referință pentru asigurarea obligatorie de
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule si tramvaie
e) Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
5.3. Preţul unitar rămâne ferm pe toată perioada de valabilitate a prezentului contract.
Art. 6. Durata contractului
6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți contractante şi este valabil
până la data de 31.07.2022.
Art. 7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului începe după semnarea contractului de ambele părţi contractante.
Art. 8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
a) Oferta S.C. INTER BROKER DE ASIGURARE S.R.L. nr. 1723460/13.04.2022;
b) Documente care atestă recepția;
c) Actele adiționale, dacă este cazul;
Art. 9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1. Obligaţiile prestatorului sunt cele prevăzute în oferta depusă şi în actele normative privind asigurările auto.
9.2. Prestatorul se obligă:
9.2.1. Să asigure parcul de autovehicule al achizitorului cuprins în anexa la prezentul contract şi să elibereze poliţe
de asigurare pentru fiecare dintre autovehiculele din anexă.
9.2.2 Pentru autovehiculele, a căror poliţe RCA expiră în perioada de valabilitate a contractului, să emită altele cu
cel puţin 48 ore înaintea expirării celor existente, la cererea achizitorului.
9.2.3 Să elibereze poliţele de asigurare pe baza datelor de identificare transmise de achizitor (marca, tip
autovehicul, tip motor, capacitate cilindrică, serie motor, serie şasiu, an de fabricaţie, culoare – cu numere de
înregistrare);
9.2.4 Să returneze, în condiţiile prevăzute de ordinele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) în
vigoare, primele de asigurare plătite pentru autovehiculele achizitorului care se radiază din circulaţie;
9.3. Prestatorul va acorda achizitorului asistenţă juridică în relaţiile cu alte societăţi, pe linie de asigurări şi
lichidare a daunelor;
9.4. Prestatorul acordă despăgubiri şi pentru:
a) acoperirea cheltuielilor făcute în vederea limitării pagubelor, dacă au fost necesare ca urmare a accidentului şi
sunt probate cu documente doveditoare;
b) în cazul autovehiculelor avariate care nu se mai pot deplasa prin forţă proprie acoperirea cheltuielilor de
transport al autovehiculului (cu excepţia cazurilor de daună totală) la unitatea de specialitate din România, cea mai
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apropiată de locul accidentului, care poate face reparaţia, sau la locul cel mai apropiat de adăpostire a
autovehiculului;
c) cheltuielile de transport al mărfurilor aflate în autovehicul, inclusiv remorca/semiremorca tractată de acesta,
până la destinaţie;
9.5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor.
9.6. Plăţile de despăgubiri la autovehicule vor fi efectuate direct în contul unităţii reparatoare, fără implicarea
financiară a achizitorului.
9.7. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume,
mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură
cu produsele achiziţionate, şi
b) daune – interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea legislației.
9.8. Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul contract;
Art. 10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul are următoarele obligaţii:
a) să achite valoarea contractului, în conformitate cu prevederile prezentului contract;
b) să completeze Tabelul cu autovehiculele şi vehiculele asigurate RCA, care vor constitui anexa la prezentul
contract, în termenul stabilit de prestator, cu toate datele cerute de formular;
Art. 11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1. În cazul în care, din vina exclusivă, părţile nu-şi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contract, acestea au
dreptul de a percepe, ca penalităţi, pentru fiecare zi de întârziere, o suma echivalentă cu 0,06% din valoarea
contractului, până la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor.
11.2 Părțile au obligaţia de a achita factura de penalităţi, în maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.
11.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisa, adresata
prestatorului, fără nici o compensație, daca acesta din urma da faliment, cu condiția ca aceasta anulare sa nu
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul
de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita pana la data denunțării unilaterale
a contractului.
Art. 12. Alte responsabilităţi ale prestatorului
12.1 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat.
12.2 Neemiterea poliţelor de asigurare din vina exclusivă a prestatorului nu îl exonerează de răspundere în ceea ce
priveşte asigurarea autovehiculelor menţionate în anexa la prezentul contract.
Art. 13. Alte responsabilităţi ale achizitorului
13.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
Art. 14. Recepţie şi verificări
14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din contract.
14.2 Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu
prevederile din prezentul contract.
14.3 Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest
scop.
Art. 15. Facturarea și plată
15.1.Termenul de plată este conform art. 6 alin (1) din Legea nr. 72 / 2013 privind măsurile pentru combaterea
întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între
profesioniști și între aceștia și autorități contractante de 30 de zile de la data primirii facturii.
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15.2. Plata se va efectua în baza facturii, pe care se vor menționa toate elementele obligatorii, prevăzute de art. 319
alin. (20) din Codul Fiscal, primite și acceptate de autoritatea contractantă, prin ordin de plată, în lei, în contul de
trezorerie al prestatorului.
15.3. Dacă data scadentă este o zi nelucrătoare, termenul de plată va fi decalat până la prima zi lucrătoare
următoare acesteia.
15.4. Achizitorul nu va efectua, iar prestatorul nu va solicita, plăți în avans.
15.5. Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi.
15.6. Prezentarea facturilor spre decontare cu date eronate sau cu cel puțin un element obligatoriu lipsă face să nu
curgă termenul de plată, dacă achizitorul sesizează prestatorul despre neregulile constatate. Un nou termen de plată
va curge de la confirmarea de către achizitor a noii facturi prezentate de către prestator, completate cu date corecte
și complete conform art. 319 alin. (20) din Codul Fiscal, după stornarea primei facturi.
Art. 16. Amendamente
16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
16.2 Prin excepție de la prevederile alin. (1) părțile contractante au dreptul, pe durata valabilității contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, privind
achizițiile publice.
16.3. Nici una din părţile semnatare nu este îndreptăţită să transfere obligaţiile rezultate din prezentul contract unor
terţi.
Art. 17. Întârzieri în îndeplinirea contractului
17.1. Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de prestare la termenul prevăzut la pct. 9.2.1
17.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul se află în imposibilitatea respectării termenului de
prestare datorită „apariţiei unor circumstanţe care îi lezează interesele legitime și care nu au putut fi prevăzute la
data încheierii contractului”, acesta are obligaţia de a notifica achizitorul, motivele care conduc la nerespectarea
termenului de prestare şi propune un nou termen ce va fi convenit, cu acordul părţilor, prin act adiţional.
17.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a nu fi de acord cu încheierea unui act adiţional de decalare a termenului de
prestare, atunci când motivele invocate nu susţin situaţia reclamată.
17.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în
îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului conform articolului 11.
Art. 18. Încetarea contractului
18.1Prezentul contract încetează de drept:
a) prin ajungerea la termen;
b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și
legislației în vigoare.
18.2 Prezentul contract poate înceta și în următoarele cazuri:
a) prin acordul de voinţă al părţilor semnatare, materializat în scris, prin act adiţional la contract;
b) prin denunţare unilaterală, conform prevederilor pct. 20.4;
c) în caz de acţiune a forţei majore pentru o perioadă mai mare de 2 luni, care face imposibilă executarea
obligaţiilor pentru părţile semnatare.
18.3 Prezentul contract se reziliază de plin drept, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei
autorități sau instanţe judecătoreşti, în cazul în care:
a) prestatorul nu îşi îndeplineşte/îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul
contract (art. 9);
b) în cazul în care prestatorul este declarat în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de
lichidare/faliment;
c) în situația în care prestatorul cesionează obligațiile.
18.4 Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract în perioada de valabilitate a acestuia în una
din situațiile prevăzute de art. 222 alin. (2), respectiv art. 223 din Legea nr. 98/2016.
Art. 19. Cesiunea
19.1. Cesiunea nu este permisă pentru obligaţiile asumate prin contract.
19.2. Cesiunea creanţelor născute din prezentul contract este permisă în condiţiile prevăzute de Codul civil.
19.3. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate
prin contract.
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Art.20. Forţa majoră
20.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 Forţa majoră exonerează partea afectată de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată
perioada în care aceasta acţionează.
20.3 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi apariţia evenimentului de forţă
majoră, imediat şi în mod complet, nu mai târziu de 15 zile de la apariţia acestuia, şi de a lua orice măsuri care îi
stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
20.4 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va
avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată
pretinde celeilalte părţi plata de daune-interese.
Art. 21. Comunicări
21.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris, în
limba română, prin poştă, fax sau e-mail.
21.2 Orice comunicare transmisă prin poştă va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire,
considerându-se că a fost primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal al destinatarului pe confirmarea
de primire.
21.3 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, cu condiţia confirmării ulterioare în scris a primirii
comunicării.
21.4 Documentelor transmise prin formă electronică le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura
electronică.
Art. 22. Litigii
22.1 Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere
sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
22.2 Dacă după 15 zile calendaristice de la începerea acestor tratative, părțile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil
divergenţa contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti
competente din România.
Art. 23. Limba care guvernează prezentul contract
23.1 - Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
Art. 24. Legea aplicabilă prezentului contract
24.1 – Prezentul contract va fi interpretat conform legislaţiei române.
25. Dispoziţii finale
25.1. În cazul în care societatea de asigurări-reasigurări îşi schimbă denumirea, fuzionează, se divizează sau este
preluată de alt agent economic intern sau extern, noua societate va prelua toate obligaţiile asumate de prestator prin
prezentul contract.
25.2. Părţile au înţeles să încheie azi ___.___.____ prezentul contract în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare
parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.
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