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Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 
 
 

CERERE DE OFERTĂ pentru achiziţionarea  
de asigurari RCA si CASCO pentru 3 autovehicule din cadrul UMP-INPC- 51/SH/2016 

 
Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea 
proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte 
din aceste fonduri pentru achiziţia de asigurări RCA şi CASCO pentru 3 autovehicule 
utilizate pentru implementarea proiectului. Achiziţia se realizează în conformitate cu 
Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia mai 2004, utilizând procedura „Cumpărare”. 

1. Vă invităm să ne trimiteţi oferta dvs. de preţ pentru următoarele tipuri de asigurări: 

   Asigurare RCA pentru: 

Nr. Cantitate (buc.) Autovehicul marca Modelul 

1 1 buc. Mitsubishi Outlander 2.2 DID Intense+ 

2 2 buc. Mitsubishi Grandis 2.0 DID Invite 

   Asigurare CASCO pentru: 

Nr. Cantitate (buc.) Autovehicul marca Modelul 

1 1 buc. Mitsubishi Outlander 2.2 DID Intense+ 

2 2 buc. Mitsubishi Grandis 2.0 DID Invite 

 

2. Oferta dvs. trebuie să cuprindă toate articolele solicitate şi întreaga cantitate 
specificată pentru fiecare articol. Preţul ofertelor va fi evaluat pentru costul cumulat al 
tuturor articolelor cerute, având costurile de livrare incluse în prețul unitar, iar contractul 
va fi acordat firmei care oferă cel mai scăzut preţ total pentru toate articolele solicitate. 

3. Oferta dvs. în formatul cerut, va fi trimisă fie prin fax la numărul 021.317.04.03, fie pe 
adresa de e-mail: Raluca.Mateescu@mmediu.ro sau la adresa poştală:  
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor  
Unitatea de Management al Proiectului  
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304B 
Sector 5, Bucureşti, România 
Oferta dumneavoastră trebuie să conţină: 
 - Formularul de ofertă (Anexa nr. 4) semnat de către reprezentantul/ții legal/i al/i 
ofertantului (atașat); 
 -Termenii și condițiile de livrare și plată completate și semnate de către 
reprezentantul/ții legal/i al/i firmei dumneavoastră ( Anexa nr. 1); 
 - Formular de contract, semnat si stampilat pentru acceptarea modelului (Anexa nr.2) 

- Împuternicire scrisă pentru semnatarul ofertei care va indica: numele şi descrierea 
documentaţiei necesare pentru demonstrarea autorizării semnatarului ofertei să semneze 
o astfel de împuternicire. Numele şi pozitia deţinută de fiecare persoană care semnează 
împuternicirea trebuie să fie menţionate sub semnatură; 

- Documentele de calificare specificate la punctul 4 si 5 de mai jos; 

mailto:Raluca.Mateescu@mmediu.ro
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Livrarea asigurarilor în cantităţile specificate, se va efectua în termen de maxim 2  zile 
lucratoare de la semnarea contractului, la sediul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, 
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”. 
4. Oferta dumneavoastră va fi însoţită de documentaţiile tehnice aferente, cataloage şi 
alte materiale tipărite sau de informaţii pertinente, inclusiv numele şi adresele firmelor 
care asigură garantie/ service.  
5. Oferta dumneavoastră va fi însoţită de următoarele documente de calificare: 
-  Declaraţie pe propria raspundere (Anexa nr.3); 
- Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (CUI), în copie 
certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă; 
- Copii ale documentelor originale care stabilesc forma de constituire sau forma juridică, 
locul înregistrării şi sediul principal al Ofertantului; 
- Copie certificată pt conformitate cu originalul sau originalul certificatului emis de către 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;  
- Ofertantul trebuie să prezinte lista unităților prestatoare de servicii auto și dovada 
colaborării cu aceștia;  
- Ofertantul trebuie să prezinte Autorizatia de practicare a asigurarilor eliberata de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
 
6. Data limită pentru primirea ofertei dvs. la adresa specificată mai sus este: 31.08.2016, 
ora: 13:00. 
 
7. Oferta dvs. va fi transmisă ţinând cont de următoarele instrucţiuni şi în concordanţă cu 
Termenii şi condiţiile de livrare din Anexa 1.  
 
 Vă rugăm să completaţi şi să semnaţi Termenii şi condiţiile de livrare si plata care 
vor deveni parte a Contractului pe care Cumpărătorul îl va semna cu Furnizorul selectat.  
 Forma contractului care va fi încheiat cu Ofertantul care va fi declarat câştigător este 
prezentată în Anexa nr. 2. 
(i) PREŢURILE: preţurile vor fi exprimate în RON. 
Locul de destinaţie al articolelor este după cum urmează: 
Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 
Unitatea de Management al Proiectului 
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, Camera 304E 
Sector 5, Bucureşti, România 
(ii) EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele care se constată că sunt substanţial conforme cu 
specificaţiile tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor lor, incluzând costurile de 
livrare la adresa indicată de Cumpărător, în conformitate cu paragraful de mai sus. La 
evaluarea ofertelor, Angajatorul va determina pentru fiecare Ofertă preţul ofertei 
evaluate prin ajustarea preţului respectivei oferte în urma corecţiilor erorilor aritmetice 
după cum urmează: 
 (a) unde există o discrepanţă între valorile exprimate în cifre şi cele exprimate în 
litere, vor prevala sumele exprimate în litere;  
 (b) dacă există o neconcordanţă între preţul unitar şi totalul articolului, rezultat din 
înmulţirea preţului unitar cu cantitatea, va prevala preţul unitar cotat; 
 (c) dacă un Ofertant refuză să accepte corectarea erorilor, oferta lui va fi respinsă.  
(iii) ADJUDECARE  CONTRACTULUI Va fi declarată câştigătoare firma a cărei ofertă are cel 
mai scăzut preţ şi care îndeplineşte standardele tehnice şi financiare solicitate. Ofertantul 
câştigător va semna Contractul din Anexa nr 2. cât şi Termenii şi Condiţiile de Livrare si 
plata. 
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(iv)VALIDITATEA OFERTEI: Oferta dvs. va rămâne valabilă pentru o perioadă de 45 de zile  
de la data limită pentru depunerea ofertelor specificată în paragraful 6 de mai sus. În 
cazul în care oferta dumneavoastră va fi declarată caştigătoare aceasta va rămâne valabilă 
pe toată perioada de valabilitate a contractului.  
8. Alte informaţii pot fi obţinute la:  
Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor-Unitatea de Management al Proiectului 
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304B, 
Sector 5, Bucuresti, România 
Telefon: +40 21 408 95 65 
Fax: +40 21 317 04 03 
Persoană de contact: Raluca Mateescu, Specialist Achiziţii 
Email: raluca.mateescu@mmediu.ro 
Procurment : 51/SH/2016 
9. Inspectie si Audit 
 Furnizorul va îndeplini toate instrucţiunile Cumparatorului care respectă legislatia în 
vigoare. 
 Furnizorul va permite şi va impune subcontractorilor săi ca Banca şi/sau persoane 
angajate de Bancă să inspecteze birourile furnizorilor şi toate conturile şi înregistrările în 
legătură cu derularea Contractului şi depunerea ofertei şi să asigure auditarea acestora de 
către auditorii  numiţi de către Bancă, în cazul în care Banca solicită astfel. Se atrage 
atenţia Furnizorului şi subcontractorilor săi asupra Clauzei 5 Frauda şi Corupţie din 
Formularul de Contract, prin care se prevede că acţiunile care au ca scop neîndeplinirea 
acestor obligaţii constituie o practică interzisă care poate determina anularea contractului 
(şi de asemenea determinarea ineligibilităţii conform procedurilor de sancţionare 
aplicabile). 
10. Vă rugăm să confirmaţi primirea cererii şi să ne informaţi dacă veţi trimite sau nu o 
ofertă conform cerinţelor menţionate.   

Cu stimă, 
Director UMP 
Naiana MILEA 

Anexe: 
Anexa nr.1 –  Termenii şi condiţiile de livrare si plata; 
Anexa nr.2 – Contract; 
Anexa nr.3 - Declaraţie pe propria raspundere; 
Anexa nr.4 -Formularul de ofertă.  

mailto:raluca.mateescu@mmediu.ro
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Anexa nr. 1 
Termenii şi condiţiile de livrare si plata  
Numele Proiectului: „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” – 4873-RO 
Cumpărător: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Unitatea de Management al Proiectului 
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304B 
Sector 5, Bucureşti, România 
Achiziţie nr. 51/SH/2016 
 
1. Preţurile şi graficul de livrare la locul de destinaţie indicat la Paragraful 7 (i) din Cererea de 

Ofertă. Se vor trece in tabelul de mai jos preturi unitare si pretul total. 

Nr. 

crt. Articol 

Canti

tate 

 

Preţ unitar 

(RON)/bucata 

Preţ total 

(RON) 

Data limită pentru 

eliberarea asigurarilor 

0 1 2 3 4 5 

1. 
RCA Mitsubishi 
Outlander 2.2 
DID Intense+ 

1   
2 zile lucrătoare de la 
semnarea contractului 

2. 
RCA Mitsubishi 
Grandis 2.0 DID 
Invite 

2   
 
2 zile lucrătoare de la 
semnarea contractului 

3. 
CASCO Mitsubishi 
Outlander 2.2 
DID Intense+ 

1   
 
2 zile lucrătoare de la 
semnarea contractului 

4. 
CASCO Mitsubishi 
Grandis 2.0 DID 
Invite 

2   
 
2 zile lucrătoare de la 
semnarea contractului 

 

Preţul unitar include costul transportului şi livrării articolelor la locul de destinaţie indicat în 
Cererea de Ofertă, paragraful 7 (i). 
TOTAL: __________________________RON       

 
Notă: În cazul neconcordanţei între preţul unitar şi preţul total rezultat din preţul unitar, se 
va lua în considerare preţul unitar. Vă rugăm specificaţi toate costurile adiţionale, dacă 
există, pe acelaşi format ca cel din tabelul de mai sus 
Piese de schimb: (rugăm indicaţi, dacă este cazul). 
Unelte şi accesorii: (rugăm indicaţi, dacă este cazul). 
Manuale: (rugam indicaţi documentaţia furnizată) 
Cerinţe privind întreţinerea: (rugam indicaţi documentaţia furnizată) 
2. Preţ fix. Preţurile indicate mai sus sunt ferme şi fixe şi nu vor face obiectul nici unei ajustări 
pe perioada de desfăşurare a contractului. 
3. La data atribuirii contractului, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a mări sau reduce cantitatea 
de articole ce urmează a fi furnizată cu un procent de 15%, fără nicio schimbare a preţurilor 
unitare sau a altor termeni şi condiţii ale ofertei. 
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4. Graficul de livrare: Livrarea va fi făcută înainte de data limită pentru livrare prevăzută în 
tabelul de mai sus, la locul de destinaţie indicat în Cererea de Ofertă, paragraful 7 (i). 
5. Legea aplicabilă: Contractul va fi interpretat şi guvernat conform legilor din România. 
6. Soluţionarea litigiilor: Cumpărătorul şi Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva 
pe cale amiabilă, prin tratative directe sau prin corespondenţă, orice neîntelegere sau dispută 
care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 
 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Cumpărătorul şi Furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţa judecătorească competentă de la sediul Cumpărătorului. 
7. Livrare si Documente: La livrare, Furnizorul trebuie sa furnizeze Cumpărătorului asigurarile 
RCA si CASCO solicitate în tabelul de la punctul 1 de mai sus. 
8. Plata facturii- Livrare și acceptanță: Plata facturii va fi făcută 100% după emiterea procesului 
verbal prin care se constată recepția cantitativă și calitativă pentru asigurarile efectiv livrate. 
  La livrare toate documentele solicitate în conformitate cu clauza 7 de mai sus, trebuie 
predate Cumpărătorului. 
  Factura va fi emisă de către Furnizor numai după înștiințarea primită de la Cumpărator 
privind semnarea procesului verbal de recepție iar plata acesteia se va face în termen de treizeci 
(30) de zile de la emitere, în contul specificat de Furnizor pe factură. 
9. Forţa majoră: Furnizorul nu este pasibil de penalităţi sau de terminarea contractului pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor dacă întârzierea în executarea contractului sau orice altă incapacitate 
de a-şi respecta obligaţiile din cadrul contractului sunt rezultatul unui eveniment de Forţă Majoră.   
 Pentru scopul acestei clauze, “Forţa Majoră” înseamnă un eveniment ce este dincolo de 
controlul Furnizorului şi care nu implică incapacitatea sau neglijenţa Furnizorului şi nu este 
previzibil. Astfel de evenimente pot include, fără a se limita la, acte ale Cumpărătorului în 
capacitatea sa de suveran, războaie sau revoluţii, incendii, inundaţii, epidemii, restricţii de 
carantina, şi embargouri comerciale. 
 În cazul în care apare un eveniment de Forţă Majoră, Furnizorul trebuie să notifice în scris 
prompt Cumpărătorul  despre condiţiile şi cauzele respective. Doar în cazul în care este altfel 
instruit de Cumpărător în scris, Furnizorul trebuie să continue să-şi îndeplinească obligaţiile din 
cadrul contractului atât cât este rezonabil practicabil şi să încerce orice mijloace alternative 
rezonabile de execuţie a contractului în ciuda existenţei evenimentului de Forţă Majoră. 
10.  Condiţii tehnice pentru serviciile de asigurare CASCO şi RCA: 

SERVICII DE ASIGURARE RCA (Răspundere Civilă Auto) 

Asiguratorul va acorda despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguratul raspunde, în baza legii, 

faţă de terţe persoane pagubite prin accidente de autovehicule, precum şi pentru cheltuielile 

făcute de asigurat în procesul civil.  

Despăgubirile se vor acorda indiferent de locul în care au fost produse accidentele de 

autovehicule, atât în timpul mersului, cât şi în timpul staţionării. 

Despăgubirile se vor acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu 

de dezdăunare şi cheltuieli de judecată persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, 

precum şi prin avarierea sau distrugerea de bunuri.  

SERVICII DE ASIGURARE CASCO - aferente autovehiculelor pentru următoarele riscuri:  

 avarii pe teritoriul României şi în spaţiul Uniunii Europene, 

 furt întâmplat pe teritoriul Romaniei şi Uniunii Europene 

 accidente soldate cu invaliditate sau deces a conducătorului autovehiculului şi a altor 
persoane aflate în acesta, în limita locurilor admise conform actelor de înmatriculare ale 
autovehiculelor asigurate. 
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CONDIŢII TEHNICE 

1. În cazul riscului pentru avarii societatea de asigurări se obligă să acorde despăgubiri 

asiguratului pentru pagubele produse prin: 

a. Accidente: ciocniri, lovituri, izbiri, zgârieturi, căderi (în prăpastie, în apă) derapări sau 
răsturnări; 
b. Incendiu din cauze tehnice sau trăznet, explozie, etc.; 
c. Calamităţi naturale: trăznet, explozie (urmate de incendii), ploaie torenţială, grindină, 
inundaţie, furtună, uragan, cutremur, prăbuşire sau alunecare de teren, avalanşe de zăpadă, 
căderi de corpuri pe autovehicule în spaţiul de parcare sau în locul în care se găseau acestea; 
d. Impactul cu animale pe arterele de circulaţie sau orice alte avarii produse  întâmplător de 
animale.  
În cazul unor avarii întâmplate în străinătate, societatea de asigurări trebuie să acorde 

despăgubiri pentru reparaţiile efectuate necesare continuării călătoriei. 

2. În cazul riscului de furt, societatea de asigurare se obligă să acorde despăgubiri pentru: 

a) furtul autovehiculului, al unor părţi componente sau piese ale acestuia; 

b) avariile de orice fel produse autovehiculelor ca urmare a furtului sau tentativei de furt. 

Pagubele  descrise  mai sus trebuie să se despăgubească şi dacă sunt provocate de furtul sau 
tentative de furt prin efracţie. 

3. Asigurarea trebuie să fie valabilă : 

a)  pentru conducătorul auto: pentru accidente care se produc în legatură cu conducerea 
autovehiculului şi cu operaţiunile necesare, în caz de oprire sau de reluare a mersului ; 

b) pentru persoanele transportate: pentru accidente suferite de acestea pe timpul circulaţiei 
autovehiculului. 

În cazul riscului producerii unor accidente soldate cu deces sau invaliditate permanentă societatea 
de asigurare trebuie să plătească o suma de 1000 EURO/ persoană cu condiţia ca pabugele să nu fi 
fost produse cu intenţie de asigurat. 

4. Asigurarea trebuie să acopere cheltuielile ocazionate de remorcarea autovehiculului avariat ca 
urmare a producerii unuui eveniment acoperit de poliţă. 

5. Pentru toate riscurile enumerate mai sus asiguratorul va elibera poliţele cu  franşiză zero (0). 

6. Asiguratorul trebuie să aibă contract de colaborare cu cel puţin un service agreat de furnizorul 
automobilelor (Mitsubishi) pe raza Municipiului Bucureşti cu care să efectueze decontări directe. 

CONSTATAREA, EVALUAREA PAGUBELOR ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR 

1. Constatarea şi evaluarea pagubelor se face de reprezentanţii societăţii de asigurare sau 
împuterniciţii acesteia, inclusiv prin experţi neutri, dacă  asiguratorul  a făcut o solicitare scrisă în 
acest sens. 
2. Cuantumul pagubei este egal cu costul reparaţiilor părţilor componente sau pieselor avariate 
ori cu costul de înlocuire al acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale precum şi cele de 
demontare şi montare aferente reparaţiilor şi înlocuirilor, necesare ca urmare a pagubelor 
produse, în asigurări, incluzându-se TVA precum şi eventuale cheltuieli suplimentare, referitoare 
la: 
o cheltuieli ocazionate de transportul autovehiculului la cel mai apropiat atelier de reparaţii, 
care poate efectua reparţia sau la sediul asiguratului; 
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o pagubele produse dotărilor şi aparaturii montate pe autovehicul de producător sau ateliere 
specializate, anvelopelor, alarmelor auto în măsura în care acestea au fost cuprinse în asigurări. 
3. Asiguratorul va deconta direct cuantumul daunei catre service la finalizarea reparaţiei şi 
depunerea de către asigurat a ultimului document solicitat, necesar soluţionării dosarului de 
daună, dacă în legătură cu evenimentul asigurat nu a fost deschisă împotriva asiguratului o 
anchetă, din partea organelor de poliţie sau o procedură penală. 
4. Asiguratorul va deconta direct catre asigurat cuantumul daunele ocazionate prin furtul 
automobilelor sau a unor componente ale acestora. 
SUMA ASIGURATĂ 

Suma asigurată se stabileşte în funcţie de valoarea reală a autovehiculelor la încheierea 

asigurărilor. Nu se reactualizează preţul contractului, sumele asigurate şi primele de asigurare 

fiind ferme pe toată perioada de derulare a contractului şi sunt exprimate în lei.  

PERIOADA DE ASIGURARE 

Asigurările se vor încheia pe o perioadă de 12 luni. 

În cazul, extinderii contractului, asigurarea va beneficia de sistemul Bonus Malus, în cadrul căruia 

sunt prevăzute reduceri sau majorări ale primelor de asigurare, pentru absenţa, respectiv 

existenţa daunelor pe perioada anilor de asigurare. 

AUTOTURISMELE CE FAC OBIECTUL ASIGURĂRII: 

Autoturismul 

 

Marca Modelul Date de 

identificare 

An 

fabricaţie 

Valoare de 

achiziţie 

B-11- ZLP Mitsubishi Outlander 

2.2 DID 

Intense+ 

Serie şasiu: 
JMBXJCW7W8Z00
9639 
Serie motor: 
4HN10DZ6940114
59 

2008 122.705,28 

RON 

(Factură 

30.07.2009) 

B-11-ZEB Mitsubishi Grandis 2.0 

DID Invite 

Serie şasiu: 
JMBLJNA8W8Z001
458 
Serie motor:  
BSY 078713 

2009 99.731,04 
RON 
(Factură 
30.07.2009) 

B-11-ZEJ Mitsubishi Grandis 2.0 

DID Invite 

Serie şasiu: 
JMBLJNA8W8Z001
414 
Serie motor:  
BSY 084528 

2009 99.731,04 
RON 
(Factură 
30.07.2009) 
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Denumire produs Nr. 

buc. 

Specificaţii tehnice 

 

1.Vehicul 4x4 de tip 

Mitsubishi Outlander 

2.2 DID Intense+ 
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Model Mitsubishi Outlander 2.2 

DID Intense+ 

Tip caroserie SUV 

Culoare: Gri 

Nr.usi  5 

Nr. locuri 5 

Tip motor L4 

Combustibil  Diesel 

Cilindree 2179 cmc 

Cutie de viteze Manuală, 5 trepte 

Tracţiune  4x4 

Putere  156 CP 

Acceleratie 0-100Km/h 9,9 s  

Consum mediu mixt 7,3 l/100 km 

Lungime 4640 mm 

Lăţime 1800 mm 

Înălţime 1650 

Garda la sol 178 mm  

Volum rezervor  60 l 

Volum portbagaj 771 l 

Nivel poluare Euro 4 

 

 

 

 

Pilot automat 

Climatizare electronică 

Computer de bord 

Cotieră centrală 

Faruri reglabile electric 

Faruri Xenon 

Geamuri electrice 

faţă/spate 
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Luneta încălzită 

Oglinzi încălzite 

Oglinzi rabatabile electric 

Oglinzi reglabile electric 

Proiectoare de ceaţă 

Instalaţie audio Rockford, 

8 difuzoare şi un 

subwoofer 

Roatăde rezervă 

dimensiuni normale 

Banghetă rabatabilă 60/40 

cu reglare separată 

Servodirecţie 

Set de prim ajutor, 

extinctor, 2 triunghiuri 

reflectorizante, vestă 

reflectorizantă 

Cârlig de remorcare 

Pachet fumători 

 Design Jante de aliaj 18˝ 

Covoraşe de cauciuc 

Securitate Airbag frontal pasager 

Airbag lateral tip cortină 

Închidere centralizată 

Sistem ABS 

Imobilizator electric 

Centuri de siguranţă în 

trei puncte pretensionate 

Alte dotări  Ştergătoare lunetă cu 

reglaj intermitent 

Ornament cromat pentru 

ţevile de evacuare 

Bandouri laterale argintii 

Spălătoare faruri 
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Sine portbagaj plafon 

Scaun şofer şi volan 

reglabile pe înăltime 

Geamuri fumurii – lateral 

spate şi lunetă 

Volan şi schimbător de 

viteze imbrăcat în piele 

Comenzi audio pe volan 

Interfaţă Bluetooth pentru 

telefonul mobil 

Sistem de operare fără 

cheie 

Sistem de frânare EBD 

Sistem activ de control al 

stabilităţii şi tracţiunii 

Senzori de parcare 

Senzori de ploaie 

Senzori de lumină 

2. Vehicule de tip 

monovolul 

Mitsubishi Grandis 

2.0 DID Invite 
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Model Mitsubishi Grandis 2.0 DID 

Invite 

Tip caroserie Monovolul 

Culoare: Gri 

Nr.usi  5 

Nr. locuri 7 

Tip motor L4 

Combustibil  Diesel 

Cilindree 1968 cmc 

Cutie de viteze Manuală, 5 trepte 

Tracţiune  faţă 

Putere  136 CP 

Acceleratie 0-100Km/h 10,8 s  

Consum mediu mixt 6,6 l/100 km 

Lungime 4765 mm 
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Lăţime 1795 mm 

Înălţime 1655 mm 

Volum rezervor  65 l 

Volum portbagaj 1545 l 

Nivel poluare Euro 4 

 Pilot automat 

Climatizare electronică 

Computer de bord 

Cotieră centrală 

Faruri reglabile electric 

Faruri Halogen 

Geamuri electrice 

faţă/spate 

Luneta încălzită 

Oglinzi încălzite 

Oglinzi rabatabile electric 

Oglinzi reglabile electric 

Proiectoare de ceaţă 

Instalaţie CD MP3 

Roatăde rezervă 

dimensiuni normale 

Servodirecţie 

Set de prim ajutor, 

extinctor, 2 triunghiuri 

reflectorizante, vestă 

reflectorizantă 

Stergător lunetă 

Pachet fumători 

 

 

 

 

Design Jante de aliaj 17˝ 

Covoraşe de cauciuc 

Securitate Airbag frontal pasager 

Airbag frontal şofer 



                                  Nesecret 

 

Bd. Libertății nr. 12, Sector 5, București 

Tel.: +4 021 408 9565 

Fax: +4 021 317 0403 

www.mmediu.ro  www.inpcp.ro             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airbag lateral 

Închidere centralizată + 

Alarmă electronică 

Sistem ABS 

Sistem EBD 

Centuri de siguranţă în 

trei puncte pretensionate 

Alte dotări 

 

 

 

 

 

 

Bancheta cu spatar 

rabatabil 60 :40 

Priză suplimentară 12V în 

portbagaj 

Randul de 3 scaune 

individuale rabatabile 

50:50 

Volan şi scaun şofer 

reglabile pe înălţime 

Geamuri fumurii – lateral 

spate şi lunetă 

Pilot automat 

Imobilizator electric 

 
 * Furnizorul confirmă corespondenţa conditiilor de asigurare oferite cu cele solicitate la 
punctul 10 de mai sus, sau va specifica toate neconcordanţele.           
   
14.  Neîndeplinirea sarcinilor: Cumpărătorul va anula Contractul dacă Furnizorul nu reuşeşte 
să livreze asigurarile RCA si CASCO în conformitate cu termenele şi condiţiile de mai sus, în 
pofida a 21 zile aviz dat de Cumpărător, fără asumarea nici unei obligaţii către Furnizor. 
 
Numele furnizorului  ______________________________________  
 
Semnătura autorizată şi ştampila    ____________________________________ 
  
Locul:     Data:  
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Anexa 2 
CONTRACT DE FURNIZARE  

 
  ACEST CONTRACT numarul 51/SH/2016 încheiat în data de _____________, 2016, între 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Unitatea de Management al Proiectului “Controlul 
Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, cu sediul în Bd. Libertăţii nr.12, Etaj 2, Camera 304B, Sector 
5, Bucureşti, România, cod fiscal 16335444, cont nr. RO40TREZ23A700100650100X deschis la 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti reprezentat de către 
dna. Cristiana Pașca Palmer, Ministru, în calitate de Cumpărător, pe de o parte,  
  şi……………………………………………, (adresa), (cod fiscal), (cont trezorerie), reprezentată 
prin………. (funcţia), în calitate de Furnizor, pe de altă parte. 
AVÂND ÎN VEDERE Cererea de Oferta emisă de Cumpărător pentru furnizarea de asigurari RCA si 
CASCO pentru 3 autovehicule aflate in dotarea UMP-INPC, ce trebuie  furnizate de Furnizor, 
adică Contractul 51/SH/2016 (de aici înainte numit “Contract”) şi faptul că Cumpărătorul a 
acceptat oferta Furnizorului de a furniza asigurarile din cadrul Contractului pentru suma totală 
de……. (……în litere), inclusiv TVA, de aici înainte numit “Preţul Contractului”. Această sumă 
este finanţată din articolul bugetar nr. 70.01.65.01. 
 
PREZENTUL CONTRACT PREVEDE URMĂTOARELE:  
1.  Următoarele documente constitue, se citesc şi se interpretează ca fiind parte a prezentului 
contract, şi anume: 
a) Anexa I. Cerere de ofertă;  
b) Anexa II.Termenii și condițiile de livrare și plată, inclusiv conditiile de asigurare pentru 
RCA si CASCO; 
2. Având în vedere plaţile ce trebuie făcute de Cumpărător Furnizorului aşa cum se 
menţionează mai departe, Furnizorul se angajează prin prezentul Contract incheiat cu 
Cumpărătorul să execute şi să finalizeze livrările din cadrul contractului şi să remedieze orice 
defecte în conformitate cu prevederile Contractului. 
3.  Cumpărătorul se angajează prin prezentul să plateasca pentru asigurarile livrate şi 
acceptate şi pentru remedierea oricăror defecte Preţul Contractului, în conformitate cu 
Condiţiile de Plată prevăzute în Contract. 
5. Rezilierea   
5.1 Rezilierea pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Furnizor 
a) Cumpărătorul, fara a prejudicia orice alte  remedii pentru  încălcarea contractului, 
poate rezilia contractul în totalitate sau în parte printr-o notificare scrisă de neîndeplinire a 
obligațiilor contractuale de către Furnizor, transmisă acestuia: 
(i) Daca furnizorul nu livreaza bunurile în totalitate sau în parte în perioada prevazuta în 
contract, sau într-o  perioada extinsa stabilita de parti; 
(ii) Daca furnizorul nu-si duce la îndeplinire oricare din obligatiile contractuale sau: 
(iii) Daca furnizorul, în opinia Cumpărătorului s-a angajat în acțiuni de fraudă si coruptie în 
legatura cu competiția pentru contract sau în executia acestuia, asa cum se definesc acestea în 
Clauza 6 mentionata mai jos. 
b) În cazul în care Cumpărătorul reziliaza contractul în totalitate sau în parte, acesta 
poate achizitiona, în termeni si conditii coresponzătoare, bunuri si servicii asociate similare cu 
cele nefurnizate. Furnizorul va datora Cumpărătorului acoperirea costurilor suplimentare 
pentru aceste bunuri si servicii asociate similare. Totuşi, dacă e cazul, Furnizorul va continua să 
execute partea din contract ce nu a fost reziliată. 
5.2 Denunţare unilaterală 
a) Cumpărătorul, printr-o notificare transmisa Furnizorului, poate denunţa unilateral 
contractul, în totalitate sau în parte, în orice moment. În notificare se va specifica faptul că 
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denunţarea se face la dorința Cumpărătorului, măsura în care  se denunţă prestația Furnizorului 
în cadrul contractului și data de la care contractul se consideră denunţat. 
b) Bunurile care sunt fabricate și pregatite pentru livrare într-un termen de 28 de zile de 
la primirea notificarii de denunțare de către Furnizor, vor fi acceptate de către Cumpărător în 
termenii și prețurile contractului. Pentru restul bunurilor nefurnizate, Cumpărătorul poate 
alege una dintre variantele de mai jos: 
(i) Să i se fabrice și livreze orice parte din bunuri în termenii si prețurile contractului; 
(ii) Să renunțe la restul bunurilor și serviciilor de livrat și să plăteasca Furnizorului o sumă 
convenită, pentru bunurile fabricate parțial și pentru serviciile aferente acestora, precum și 
pentru materialele și piesele procurate anterior de furnizor;     
6. Frauda si corupție  
Dacă Cumpărătorul descoperă că Furnizorul și/sau angajații, consultanții, subcontractorii 
acestuia s-au implicat în practici de corupţie, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive 
(precum sunt definite în Procedurile de sancţionare ale Băncii) în procesul de licitaţie pentru 
atribuirea Contractului sau pe parcursul derulării Contractului, Cumpărătorul poate rezilia 
contractul dupa transmiterea unui preaviz de 14 zile.  
7. Inspectie si Audit 
 Furnizorul va îndeplini toate instrucţiunile Cumpărătorului care respectă legislatia în vigoare. 
Furnizorul va permite şi va impune subcontractorilor săi ca Banca şi/sau persoane angajate de 
Bancă să inspecteze birourile furnizorilor şi toate conturile şi înregistrările în legătură cu 
derularea Contractului şi depunerea ofertei şi să asigure auditarea acestora de către auditorii 
numiţi de către Bancă, în cazul în care Banca solicită astfel. Se atrage atenţia Furnizorului şi 
subcontractorilor săi că acţiunile care au ca scop neîndeplinirea acestor obligaţii constituie o 
practică interzisă care poate determina anularea contractului (şi de asemenea determinarea 
ineligibilităţii conform procedurilor de sancţionare aplicabile).      
Din partea Cumpărătorului,     Din partea FURNIZORULUI 
MINISTRU 
CRISTIANA PAȘCA PALMER 
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OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

           (denumirea/ numele) 

Anexa 3 -„Declaraţie pe propria răspundere” 

Ofertant 
__________________ 
[denumirea] 
DECLARAŢIE 
Subsemnatul(a) ___________________ reprezentant autorizat al 

__________________[denumirea, numele ofertantului], în calitate de Ofertant la procedura 

de licitaţie 51/SH/2016  pentru achiziția de asigurări RCA şi CASCO pentru 3 autovehicule 

folosite în cadrul proiectului UMP-INPCP, organizată de UMP INPC din cadrul Ministerul 

Mediului Apelor și Pădurilor, la data de_______________ [data limita de depunere a 

ofertelor], declar pe propria răspundere că: 

(a) Mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetul general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

(b) Nu am fost condamnat, în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre judecătoarescă definitivă 

pentru (i) praticipare la activităţi ale unei organizaţiicriminale, (ii) corupţie, (iii) fraudă şi 

(iv) spălare de bani; 

(c) Nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile acesteia nu sunt conduse de un 

administrator judiciar; 

(d) Activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 

creditorii; 

(e) Nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile 

prevăzute la lit. (c)-(d); 

(f) Nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă, pentru o faptă care a 

adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; 

Subsemnatul (a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că UMP-INPC din cadrul Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor are dreptul de a 

solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care 

dispun. 

Înţeleg ca, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Ofertant, 
______________________ 
[semnătura autorizată] 
 
    Data completării ......................                                                                                                                                                                                                          
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Anexa nr. 4 
 
OPERATORUL ECONOMIC 
_________________________ 
       (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
Către, 
Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 
Unitatea de Management al Proiectului 
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304 B 
Sector 5, Bucuresti, România 
Telefon: +40 21 408 95 65; Fax: +40 21 317 04 03 
 
Domnilor, 
1. Examinând Cererea de Ofertă, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
_____________________________________, ne oferim ca, în conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm: 

 Asigurare RCA pentru: 

Nr. Cantitate (buc.) Autovehicul marca Modelul 

1 1 buc. Mitsubishi Outlander 2.2 DID Intense+ 

2 2 buc. Mitsubishi Grandis 2.0 DID Invite 

  Asigurare CASCO pentru: 

Nr. Cantitate (buc.) Autovehicul marca Modelul 

1 1 buc. Mitsubishi Outlander 2.2 DID Intense+ 

2 2 buc. Mitsubishi Grandis 2.0 DID Invite 

pentru suma de ___________ RON, plătibilă după recepţia asigurarilor RCA si CASCO, la care se 
adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 0  RON. 
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm 
asigurarile în graficul de timp anexat si in conformitate cu termenii si conditiile de livrare si 
plata. 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzecişicinci) 
zile, respectiv până la data de 15 Octombrie 2016 şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de furnizare aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, 
vor constitui un contract angajant între noi. 
5. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi. 
Data _____/_____/_____ 
_____________, în calitate de _______________, legal autorizat sa semnez 
               (Numele, semnatura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                          (denumirea/numele operatorului economic) 


