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CONTRACT PRIVIND PLATA ÎN RATE 
PENTRU POLIȚELE CASCO AUTO 
NR....................../.............................. 

 
 
 

 
Între 
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 6, cu sediul în București, 

Șoseaua Orhideelor, nr. 2d, sector 6, cod fiscal 17314075, telefon 021.4131743, având cont nr. 
RO73TREZ70621G430900XXXX deschis la Trezoreria sectorului 6, reprezentată prin Director 
General.........., în calitate de Beneficiar 

și 
         ASIGURAREA ROMANEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 
societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în București, B-dul Carol I, Nr. 31-33, 
Sector 2, telefon 021/.............. fax 021/.............., înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. 
J40/304/1991, București, cod unic de înregistrare 336290, Cont Bancar 
RO54RNCB0082044182220001 – BCR Sucursala Unirea, reprezentată legal de ........ – Președinte 
Directorat și.............. – Membru Directorat , în calitate de Prestator 

Se încheie prezentul contract, privind emiterea, de către prestator, pentru autovehiculele 
deținute de beneficiar, a contractului de asigurare CASCO AUTO şi încasarea primelor de 
asigurare aferente acestuia. 
 
Art.1. Obiectul contractului 
1.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii ce au ca obiect asigurarea facultativă CASCO fără 
fransiză pentru un număr de 11 autovehicule, cuprinse în Anexa nr.1, în conformitate cu obligațiile 
asumate prin prezentul contract. 
1.2 Pentru autovehiculele cuprinse în Anexa nr.1 la prezentul contract, părţile au stabilit plata 
în 4 rate a primelor de asigurare aferente contractului de asigurare CASCO AUTO. 
1.3. În cazul în care rata primei de asigurare nu este plătită la termenul convenit între prestator 
şi beneficiar, conform prezentului contract, prestatorul  își poate exercita dreptul de reziliere a 
contractului/contractelor de asigurare CASCO AUTO, prin transmiterea către beneficiar a unei 
notificări în care se va menționa data încetării acoperirii asigurării. 
 
Art.2. Perioada de valabilitate a contractului  
2.1. Prezentul contract este valabil 12 luni de la data semnării/intrării în vigoare a poliței 
CASCO, conform ofertei de asigurare facultativă auto Casco înregistrată cu 
nr.A32488/27.10.2022. 
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Art.3. Obligațiile  părților 
3.1.   Prestatorul are obligația emiterii și predării contractului de asigurare CASCO și a poliței 
aferente acestuia, în termen de cel mult 7 zile de la încheierea și semnarea prezentului contract, a 
Anexei nr. 1 și după încasarea primei rate din prima totală de asigurare. 
3.2.    Beneficiarul are obligația achitării primelor de asigurare la valoarea și la termenele prevăzute 
în contract, în limita fondurilor bugetare alocate. 
3.3.   În cazul de neplată a ratelor de primă datorate (rata 1-4), prestatorul acordă o perioadă de 
graţie de 30 zile calendaristice de la data scadentă aferentă fiecărei rate de primă menţionată în 
prezentul contract. Neachitarea  ratelor de primă următoare celei dintâi, până la expirarea perioadei 
de graţie specificată mai sus are drept consecinţă suspendarea automată a contractului de asigurare 
începând cu ziua următoare datei scadente a ratei de primă datorate, menţionată în prezentul 
contract. De la această dată se suspendă executarea oricărei obligaţii a prestatorului şi, pe cale de 
consecinţă, acesta nu are nici o răspundere pentru riscurile produse începând cu data suspendării. 
Perioada de suspendare nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice de la data scadenţei de 
plată menţionată în prezentul contract 
3.4.   Răspunderea prestatorului încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a 
încheiat Poliţa sau după caz:  
a) la ora 0:00 a zilei în care aceasta este anulată, reziliată; 
b) la data înstrăinării autovehiculului asigurat către o altă persoană; 
c) la data scadenţei, în cazul în care sumele datorate cu titlu de primă de asigurare nu s-au plătit în 
termenul convenit; 
d) la data convenită de părţi. 
3.5.   Prestatorul va asigura: punct de constatare autorizat și serviciu de auto-constatare inclus în 
cadrul service-urilor pe raza sectorului 6. 
3.6.   Beneficiarul nu va fi obligat la plata în avans a primei de asigurare în cazul unei daune. 
 
Art.4. Riscuri asigurate 
4.1.   Riscurile asigurate prin contractul de asigurare sunt cele prevăzute în – Condiții generale de 
asigurare privind asigurarea facultativă a autovehiculelor. 
 
Art.5. Plata primelor de asigurare 
5.1.   Prima de asigurare totală, aferentă cuprinderii în asigurare a unui număr de 11 autovehicule, 
conform Anexei nr.1 la prezentul contract, este de 54.873,50 lei și se va achita în 4 (patru) rate 
trimestriale, astfel: 
 R1=13.719,50 lei la emiterea poliței 
 R2=13.718,00 lei/28.02.2023 
 R3=13.718,00 lei/30.05.2023 
 R4=13.718,00 lei/30.08.2023 
 
Art. 6. Modificarea contractului şi soluţionarea litigiilor 
6.1.   Orice modificare a prezentului contract se face numai cu acordul expres al ambelor părţi, 
prin încheierea unui Act Adițional, semnat de prestator și beneficiar. 
6.2.    Orice dispută survenită între părți în legătura cu încheierea, interpretarea, executarea și/sau 
încetarea prezentului contract se soluţionează în primul rând pe cale amiabilă, în termen de 15 zile 
de la notificarea privind demararea negocierilor; în măsura în care soluţia propusă nu conduce la 
încetarea disputei/divergenţelor, acestea vor fi supuse soluţionării de către instanțele judecătoreşti 
de la sediul asiguratului. 



6.3.    Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, de către una dintre părți, în mod 
culpabil, dă dreptul părți lezate de a considera contractul reziliat de drept fără alte formalități și 
fără punerea în întârziere și de a pretinde plata de daune interese. 
6.4.   Beneficiarul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 
adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă intra în procedura insolvenței. 
În acest caz, presatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 
 
7. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
7.1   Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării 
prezentului Contract cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecția 
datelor (principiul legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării legate 
de scop și de stocare). În sensul dispozițiilor prezentului Contract, datele care fac obiectul 
prelucrării se pot referi la: nume, prenume, funcție, adresă de e-mail, număr de telefon, date 
necesare emiterii facturii fiscale conform legislației în vigoare.  
7.2   Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului Contract. 
Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care Părțile convin în mod 
expres sau există o obligație legală care dă dreptul Părții să prelucreze datele. 
7.3   Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre 
acestea garantează că accesul la datele care fac obiectul prelucrării va fi permis doar angajaților 
responsabili de respectiva relație contractuală. 
7.4   Fiecare dintre Părți se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, tehnică 
și administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată, accesul 
neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. În eventualitatea 
unui incident privind protecția datelor, fiecare dintre Părți trebuie să notifice celeilalte acest lucru 
în termen de 24 de ore. 
7.5   Oricare dintre Părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de cealaltă Parte 
către orice terț cu următoarele excepții: când există temei legal sau când există temei contractual 
și Partea și-a exprimat acordul. 
7.6   La încetarea relației contractuale Părțile se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu caracter 
personal, cu excepția cazurilor în care o obligație legală impune prelucrarea în continuare sau 
exercitarea unor drepturi în instanță și/sau în față autorităților statului cu atribuții de control, situații 
în care Părțile vor fi ținute în continuare la respectarea confidențialității. 

8. Forţa majoră 
8.1    Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
8.2  Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 
8.3    Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
8.4     Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat 
și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care stau la dispoziție, în vederea 
limitării consecințelor. 
8.5    Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
Art.9   Dispoziții finale 
Prezentul Contract se completează cu prevederile Conditiilor generale de asigurare privind 
asigurarea facultativă a autovehiculelor. 
Prevederile prezentului contract se aplică tuturor contractelor de asigurare CASCO emise în baza 
lui. 



Anexa la prezentul contract reprezintă parte integrantă a acestuia, respectiv: 
a) Anexa nr. 1 – Centralizator autovehicule; 
 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ...................... în două exemplare egale și originale. 
 
 
 
  

  BENEFICIAR,               PRESTATOR, 
                                                            
Direcția Generală de Poliție Locală                                           Asigurarea Românească   
                   Sector 6                                            ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.        

  
            Director General                       
                                                                     – Președinte Directorat 
        
 
 
                                                                                        –  Membru Directorat 
        
                 Vizat CFP        
  
 
 
                     Vizat   
Biroul Avize de Legalitate și Contencios                                                   Vizat Juridic 
       
 
 
 
              Director Executiv     
                Andra Zamfir 
 
 
                    Verificat                                                                                     
               Şef S.F.C.A.P.P. 
                    
 
 
 
                      Întocmit            
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ANEXA NR. 1 
CENTRALIZATOR AUTOVEHICULE 

 
Nr. 
Crt. 

Marca/Tip/Model COD VIN SERIE 
MOTOR 

ANUL 
FABRICAȚIEI 

SISTEM 
PROPULSIE 

CULOARE KM 

1 RENAULT ZOE LIFE ZE 50-R110 VF1AG000469260498 C209211 2022 ELECTRIC ALB GLACIER 0 
2 RENAULT ZOE LIFE ZE 50-R110 VF1AG000X69260506 C216483 2022 ELECTRIC ALB GLACIER 0 
3 RENAULT ZOE LIFE ZE 50-R110 VF1AG000669260504 C216618 2022 ELECTRIC ALB GLACIER 0 
4 RENAULT ZOE LIFE ZE 50-R110 VF1AG000569260493 C214071 2022 ELECTRIC ALB GLACIER 0 
5 RENAULT ZOE LIFE ZE 50-R110 VF1AG000369260492 C210861 2022 ELECTRIC ALB GLACIER 0 
6 RENAULT ZOE LIFE ZE 50-R110 VF1AG000969260500 C211097 2022 ELECTRIC ALB GLACIER 0 
7 RENAULT ZOE LIFE ZE 50-R110 VF1AG000969260495 C215801 2022 ELECTRIC ALB GLACIER 0 
8 RENAULT ZOE LIFE ZE 50-R110 VF1AG000669260499 C208689 2022 ELECTRIC ALB GLACIER 0 
9 RENAULT ZOE LIFE ZE 50-R110 VF1AG000769260494 C216676 2022 ELECTRIC ALB GLACIER 0 
10 RENAULT ZOE LIFE ZE 50-R110 VF1AG000269260497 C208816 2022 ELECTRIC ALB GLACIER 0 
11 RENAULT ZOE LIFE ZE 50-R110 VF1AG000869260505 C216608 2022 ELECTRIC ALB GLACIER 0 

 
  BENEFICIAR,                                                                                                        PRESTATOR, 

                                                                                                                                                            Asigurarea Românească 
Direcția Generală de Poliție Locală                                                                                                                 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP  S.A.  
                   Sector 6                                                                                                                                                – Președinte Directorat 

  
            Director General                                                                                                 – Membru Directorat 
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