
 
FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 

Str. Eugen Carada nr. 3, etaj 3, sector 3, Bucuresti, tel: 021 315 34 40, fax: 021 315 34 15 

 e-mail: office@frds.ro 
 

 
ANUNł  

 
Către toate instituŃiile publice interesate, 
Data: 5 iulie 2011 
 
Subiect: transmitere fără plată către instituŃii publice, în baza prevederilor Anexei 1 din 841/1995, 
privind procedurile de transmitere fară plată şi de valorificare a bunurilor aparŃinând instituŃiilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, a autoturismelor Nissan Terrano II şi Daewoo 
Nubira II deŃinute de FRDS 
                       
 
Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), organism de interes public, non-profit, cu personalitate 
juridică, înfiinŃat prin Legea 129/1998 şi care funcŃionează sub autoritatea Guvernului României, cu 
sediul în Bucureşti, str. Eugen Carada, nr. 3, etaj. 3, sector 3, anunŃă prin prezenta transmiterea fără 
plată către instituŃii publice interesate, în condiŃiile descrise în cuprinsul art. 1 şi Anexei 1 din HG 
841/1995, a două autoturisme în stare de funcŃionare, după cum urmează: un autoturism Nissan 
Terrano II şi un autoturism Daewoo Nubira II, ale căror date de identificare, detalii tehnice, 
documentaŃie, poze şi descrieri sunt redate mai jos sau ataşate acestui anunŃ. 
Autoturismele sunt folosite, având uzura normală rulajului existent. Se pot solicita spre preluare 
ambele autoturisme sau numai câte unul.  
InstituŃiile publice interesate de preluarea fără plată a autoturismelor mai sus menŃionate vor solicita în 
scris acest lucru către FRDS, până cel mai târziu în data de 5 august 2011, ora 17:00. Solicitările, în 
original, purtând semnătura reprezentantului legal al instituŃiei şi ştampila acesteia se vor expedia prin 
poştă cu confirmare de primire sau se vor depune personal la registratura FRDS din Bucureşti (între 
orele 9:00 – 17:00), str. Eugen Carada, nr. 3, etaj. 3, sector 3. Solicitarile pot fi transmise si prin fax, 
urmand ca documentele originale sa fi transmise in cel mai scurt timp pentru a fi validata solicitarea. 
Ultima dată de expediere a  poştei este data de 5 august 2011.  
Transferul autoturismelor se va face către instituŃia care a transmis prima la FRDS solicitarea de 
preluare şi care îndeplineşte toate criteriile de preluare impuse de HG 841/1995 şi FRDS, respectiv 
are toate aprobările necesare în vederea preluării. 
 
FRDS va înregistra solicitările în ordinea primirii înscriind pe acestea data şi ora recepŃionării şi va 
afişa pe site-ul său ordinea de primire a solicitărilor iar la finalul procedurii de transmitere, va afişa 
numele instituŃiei/instituŃiilor către care s-a realizat transferul.  
Perfectarea documentaŃiei aferente predării/preluării se va face la sediul FRDS din Bucureşti, 
autoturismele urmând a fi preluate fizic, numai după semnarea unui Proces verbal de predare/preluare, 
din:  

- Bucureşti în cazul autoturismului Nissan Terrano II; 
- de la Sediul Sucursalei Zonale FRDS – Alba Iulia,  strada Miron Costin nr. 2, apartament 6, 

Camera 1, Alba Iulia, pentru autoturismul Daewoo Nubira II. 
Transmiterea fără plată se va face în baza unui Proces verbal de predare/preluare (ataşat acestui anunŃ) 
semnat şi ştampilat de reprezentanŃii legali ai ambelor instituŃii, precum şi de ordonatorul principal de 
credite al instituŃiei care preia. 
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Pe lângă semnarea şi ştampilarea Procesului verbal de predare/preluare, ordonatorul principal de 
credite al instituŃiei care preia autoturismele, trebuie să emită şi o aprobare scrisă preliminară, 
acordată printr-un document distinct, aprobare care să se refere fără echivoc la autoturismul în cauză şi 
procedura derulată de FRDS. Concomitent sau ulterior momentului transmiterii solicitării de preluare a 
autoturismului(elor), dar nu mai târziu de data de 5 august 2011, solicitanŃii vor transmite la FRDS 
aprobarea scrisă preliminară a ordonatorului principal de credite, mai sus referită. Netransmiterea 
acestei aprobări în termenul stabilit va duce la eliminarea solicitantului respectiv din procedură.  
În data de 06.08.2011, FRDS va transmite Procesul verbal de predare/preluare solicitantului care a 
depus primul solicitarea de transfer şi a furnizat la timp aprobarea scrisă preliminară a 
ordonatorului principal de credite.  
Solicitantul va completa cu datele sale de identificare procesul verbal (în două exemplare), îl va 
semna şi ştampila împreună cu ordonatorul său principal de credite, şi va transmite ambele 
exemplare originale la FRDS, fără modificări de conŃinut, cel mai târziu în data de 15.08.2011, 
împreună cu următoarele documente: 

- copie certificată (conform cu originalul) de pe documentul de înfiinŃare/constituire/funcŃionare 

al instituŃiei publice sau echivalent; 

- copie certificată  (conform cu originalul) de pe Codul Unic de Inregistrare al instituŃiei 

publice; 

- copie certificată (conform cu originalul) de pe actul oficial de numire în funcŃie, sau 

echivalent, a reprezentantului legal al instituŃiei care solicită transferul; 

- copie de pe Cartea de identitate a reprezentantului legal al instituŃiei; 
- împuternicire/delegaŃie pentru persoana din cadrul instituŃiei care se va prezenta cu 

documentele şi va prelua autoturismul(ele);  
- alte documente considerate necesare de FRDS şi solicitate ulterior, în funcŃie de situaŃia 

concretă.  
 
Lipsa aprobării (ştampilei şi semnăturii) ordonatorului principal de credite al instituŃiei care preia 
autoturismele, lipsa oricărui document solicitat de FRDS, prezentarea unor documente neconforme 
sau având alt conŃinut decât cel impus de FRDS sau depăşirea termenului de 15.08.2011 duc 
automat la descalificarea din cadrul procedurii a instituŃiei respective, autoturismul(ele) urmând a 
fi transmis(e) către următoarea instituŃie în ordinea depunerii solicitărilor mai sus menŃionate. 
CondiŃiile transmiterii fără plată nu se negociază şi nu pot fi modificate, transmiterea unei solicitări 
valorând acceptarea tuturor condiŃiilor procedurale impuse de FRDS. 
 
Autoturismele pot fi inspectate vizual (FRDS recomandă acest lucru) în locaŃiile din Bucureşti sau 
Alba Iulia, în ziua şi intervalul orar comunicate de FRDS, pe baza unei solicitări scrise avansate pe fax 
(021 315 34 15) cu cel puŃin 3 zile lucrătoare înainte de data propusă. 
 
FRDS nu oferă niciun fel de garanŃie pentru autoturismele mai sus amintite şi nu va fi Ńinut responsabil 
pentru eventuale defecŃiuni survenite ulterior preluării. Indiferent de motivul invocat, autoturismele nu 
se pot returna odată preluate, FRDS nefiind responsabil pentru vicii ascunse descoperite ulterior 
preluării. Din momentul semnării Procesului verbal de predare/preluare, întreaga răspundere pentru 
întreŃinerea, folosirea, achitarea oricărui tip de taxe/impozite, obligaŃiilor legale aferente deŃinerii şi 
folosirii autoturismelor, daunele sau vătămările de orice fel asupra bunurilor şi persoanelor ca urmare a 
folosirii autoturismelor, precum şi plata amenzilor de circulaŃie pentru contravenŃii ulterioare datei 
preluării revin instituŃiei care a preluat gratuit. 
În termen de maxim 30 de zile de la preluare, instituŃia care a preluat autoturismul(ele) va înmatricula 
în circulaŃie autoturismele pe numele său şi va transmite la FRDS certificatul de inmatriculare al 
autoturismului(elor) în copie (conform cu originalul). 
 
Dacă până în data de 5 august 2011 nicio instituŃie publică nu va solicita transmiterea gratuită 
FRDS va demara procedura de valorificare prevăzută de Anexa 2 la HG 841/1995. 
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Nr. inventar FRDS  6454 
Valoare de intrare/Amortizare integrala 101.281,73 lei 
Marca Nissan 
Tipul Terrano II 
Anul fabricatiei/clasa de poluare 2002/ euro 3 
Data inmatricularii 25.02.2003 
Km parcursi 131.000,00 
Serie sasiu VSKTVUR20U0518528 
Serie motor D778432 
Tip motor (Euro 3) Turbo-diesel, intercooler/ nr. cilindri 4 
Capacitate cilindrica 2664 cm3 

Putere (kw/cp)/rotatii/min. 92KW/125CP la 3600 rpm 
Cuplu/Nm/rotatii/min. 278Nm la 2000 rpm 
Consum/urban/exterior/mixt/100km 11,8/8,6/9,8 
Viteza maxima 155 km/h 
Nr. locuri 7 pe trei rânduri (2+3+2) 
Capacitate portbagaj/litri 355/1650 cu bancheta spate rabatată 
Capacitate rezervor 80 litri motorină 
Greutate/Kg 2800  
Lungime/latime/inaltime/ampatament/cm 4750/1760/1900 
Dimensiuni jante/ dimensiuni si tip anvelope Jante aliaj/ 235/70/R16 105T 
Transmisie/4x4 Sisteme siguranŃă activă  Cutie manuala cu 5 + 1 trepte Transmisie integrala 4X4, 

ABS   
Tip caroserie 5 usi  
Dotari interioare 
 

Aer conditionat manual, Indicator temperatura exterioara, 
tapiterie material textil, scaune fata reglabile pe inaltime si 
in zona lombara, geamuri electrice fata spate, oglinzi 
electrice degivrate, airbaguri frontale si laterale, tetiere 
active fata, 7 centuri pretensionate, radiocasetofon cu 6 
difuzoare, comandă instalatie audio de pe coloana de 
directie, iluminare interioara cu stingere progresiva, 
inchidere centralizata cu telecomanda, scaun sofer cu 
incalzire, sistem imobilizare NATS. 

Dotari exterioare Culoare galben metalizat, roata de rezerva exterioara, 
stergator parbriz luneta, praguri, bări amarare. 

Stare tehnica  Carnet de revizii la zi cu revizii efectuate la fiecare 10.000 
km în reŃeaua Nissan România.  
Piese înlocuite: bara antiruliu, curele distribuŃie şi 
accesorii, saboti frână spate, placuŃe frână. 
Piese ce necesită înlocuire: trebuie verificată instalaŃia de 
management a sistemului air-bag, schimbat manometrul de 
temperatură a lichidului de răcire, anvelope. ITP expirat.  

Stare estetica Stare estetică bună pentru rulajul existent. 
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Nr. inventar FRDS  6392 
Valoare de intrare/Amortizare integrala 32.651,13 lei 
Marca DAEWOO  
Tipul NUBIRA II  (JF696)   
Anul fabricatiei/clasa de poluare 2001 – Euro 3 
Data inmatricularii 21.01.2002 
Km parcursi 73.184 
Serie sasiu UU6JF69611D003072 
Serie motor 017317R 
Tip motor (Euro 3) Benzină/nr. cilindri 4 
Capacitate cilindrica 1598 cm3 

Putere (kw/cp)/rotatii/min. 77kw la 5800 rpm 
Cuplu/Nm/rotatii/min. 145 Nm/3400 rpm 
Consum/urban/exterior/mixt/100km 10,1/5,3/7,1 
Viteza maxima 185 km/h 
Nr. locuri 5 pe două rânduri (2+3) 
Capacitate portbagaj/litri 412/900 
Capacitate rezervor 62 litri benzină 
Greutate/Kg 1212  
Lungime/latime/inaltime/ampatament/mm 4495/1700/1430 
Dimensiuni jante/ dimensiuni si tip anvelope 185/65/R14 T 
Transmisie  Cutie manuala cu 5 + 1 trepte  
Tip caroserie 4 usi  
Dotari interioare 
 

Aer conditionat manual, servofrînă, servodirecŃie, ABS, 
tapiterie material textil, scaune fata reglabile, geamuri 
electrice fata spate, oglinzi electrice degivrate, airbaguri 
frontale, 5 centuri pretensionate, radiocasetofon, 
iluminare interioara cu stingere progresiva, inchidere 
centralizata cu telecomanda, sistem imobilizare şi 
închidere centralizată K9. 

Culoare Alb casablanca,  
Stare tehnica  Carnet de revizii la zi cu revizii efectuate la fiecare 10.000 

km în reŃeaua Daewoo România. 
Piese înlocuite: parbrize, curele distribuŃie şi accesorii, 
saboŃi frână spate, plăcuŃe frână. 

Stare estetica Stare estetică bună pentru rulajul existent. 
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Proces verbal de predare/preluare 
ca urmare a transmiterii fără plată a autoturismului……… 

Nr. 01 din ………………….. 
 
 
 

PărŃile: 
 
FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ (FRDS), cu sediul în Str. Eugeniu Carada, nr. 
1, etaj 3, sector 3, Bucureşti, având cod fiscal 11318329 şi cod IBAN RO07 RNCB 0080 0056 2993 
0041/RO83 RNCB 0080 0056 2993 0031 deschise la Banca Comercială Română, AgenŃia Sala 
Palatului, tel: 315 34 40, 315 34 95, fax: 315 34 15, E-mail: office@frds.ro, reprezentat prin Director 
Executiv, doamna Liliana Vasilescu, în calitate de instituŃie care predă gratuit, 
 
şi  
 
..............................................., cu sediul în ................................., având cod fiscal ................. şi cod 
IBAN .................................................. deschis la ......................................., tel: ....................., 
fax:....................,e-mail:....................., reprezentat prin ....................., ......................., în calitate de 
instituŃie care preia, 
 

- Ńinând cont de aprobarea nr. ...... din ........emisă de ordonatorul principal de credite al 
……………………., document anexat prezentei şi de prevederile HCD FRDS nr. 3/IV din 23 
iunie 2011 şi nr. …..din …………..; 

- având în vedere solicitarea ……………………..nr …..din………………înregistrată la FRDS 
cu nr. ….din……ora…..; 

- în conformitate cu prevederile art. 1 şi Anexei 1 din HG 841/1995;  
au hotărât încheierea prezentului Proces verbal de predare/preluare prin care se consemnează 
următoarele: 
 
A. Obiectul  
Art.1 
Prin semnarea acestui proces verbal se transmite fără plată, din proprietatea şi administrarea FRDS în 
proprietatea şi administrarea  …………………….., autoturismul …………………….nr. de 
înmatriculare…………………, serie şasiu ……………….serie motor……………………, identificat 
şi descris în cuprinsul Anexei 1 la prezenta. 
 
Art.2   
Transmiterea autoturismului produce efecte depline începând cu momentul semnării acestui proces 
verbal, toate drepturile, obligaŃiile şi raspunderea aferente deŃinerii şi folosirii autoturismului 
menŃionat la art. 1 revenind din acest moment ………………………….. 
 
B. CondiŃiile transmiterii fără plată 
Art.3 
Prin semnarea acestui proces verbal ………………….înŃelege, acceptă şi este de acord cu următoarele 
condiŃii şi situaŃii: 

- preluarea gratuită, definitivă şi irevocabilă a autoturismului menŃionat la art. 1; 
- începând cu data prezentului proces întreaga răspundere pentru întreŃinerea, folosirea, achitarea 

oricărui tip de taxe/impozite, plata obligaŃiilor legale aferente deŃinerii şi folosirii 
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autoturismelor, suportarea daunelor sau vătămarilor de orice fel asupra bunurilor şi persoanelor 
ca urmare a folosirii autoturismelor, precum şi plata amenzilor de circulaŃie pentru contravenŃii 
ulterioare datei preluării revin ………………………………; 

- FRDS nu oferă niciun fel de garanŃie pentru autoturismul transmis fără plată şi nu va fi Ńinut 
responsabil sub nicio formă pentru eventuale defecŃiuni survenite ulterior preluării;  

- FRDS nu este responsabil şi nu va fi Ńinut responsabil sub nicio formă şi în nicio situaŃie pentru 
defectele autoturismului existente la momentul predării sau care vor apărea ulterior predării, 
singura persoană responsabilă în acest sens fiind………….. 

- FRDS, nu i se va putea solicita repararea autoturismului/acoperirea daunelor/despăgubirilor 
generate de eventuale viitoare defecŃiuni chiar dacă defecŃiunile survenite ulterior momentului 
predării-primirii autoturismului sunt cauzate de defecŃiuni de orice fel (cunoscute sau 
necunoscute) sau vicii ascunse preexistente momentului predării-preluării;   

- FRDS nu este responsabil pentru vicii ascunse descoperite ulterior preluării sau pentru 
pagubele/daunele/prejudiciile cauzate de eventualele vicii ascunse şi/sau defecŃiuni manifestate 
ulterior preluării; 

- ……………………………. înŃelege şi acceptă că autoturismul menŃionat la art. 1 este un 
autoturism uzat având o uzură normală raportat la kilometri parcurşi şi declară că a inspectat 
autoturismul acest lucru fiind permis şi recomandat de către FRDS; 

- ………………………..înŃelege şi acceptă că, indiferent de motivul invocat sau situaŃiile 
apărute, autoturismul menŃionat la art. 1 nu se poate returna;  

- în termen de maxim 30 de zile de la preluarea autoturismului menŃionat la art. 1 
………………va înmatricula în circulaŃie şi va înregistra fiscal autoturismul pe numele său şi 
va transmite la FRDS, în copie (conform cu originalul), certificatul de inmatriculare al 
autoturismului şi dovada înregistrării fiscale pe numele ……………………………; 

- …………………………………va purta întreaga raspundere privind autoturismul, urmările 
normale şi extraordinare ale exploatării acestuia (daune, amenzi de circulaŃie, pretenŃii civile 
din partea terŃilor, taxe şi impozite de orice fel, sechestru, popriri, cereri şi amenzi de natură 
fiscală, etc.) inclusiv pentru perioada de timp scursă între momentul preluării (data prezentei) şi 
momentul înmatriculării în circulaŃie şi înregistrării fiscale pe numele său; 

- FRDS a înmânat …………………………odată cu predarea-preluarea autoturismului 
următoarele documente şi obiecte: cheile autoturismului (2 buc.), Cartea de identitate nr. ……, 
Certificatul de înmatriculare,  plăcuŃele de înmatriculare cu nr. ………., ……………..; 

- autoturismul are ITP valabil până în ………………………….. şi poliŃă RCA pe numele FRDS 
vlabilă până în……………….. FRDS nu garantează că poliŃa RCA este valabilă şi pentru 
………… ulterior momentului preluării, în acest caz fiind aplicabile regulile asiguratorului;  

- FRDS nu oferă asigurare CASCO pentru autoturismul transmis gratuit şi nu asigură transferul 
poliŃei CASCO de pe numele său pe numele …………. Solicitantul …………..poate solicita 
firmei de asigurări, dacă doreşte, transferul poliŃei CASCO de pe numele FRDS pe numele său, 
FRDS negarantând că transferul va fi acceptat de către firma de asigurări. 

 
C. Acceptarea predării - preluării 
Art. 4 
FRDS declară că predă gratuit ……………., definitiv, total şi necondiŃionat, începând cu data şi ora 
prezentei autoturismul mai sus amintit în condiŃiile enunŃate în acest document fără a emite nicio 
pretenŃie bănească pe viitor. 
 
Art. 5 
Fiind pe deplin conştient de starea tehnică, estetică şi caracteristicile autoturismului menŃionat la art. 1, 
fiind pe deplin de acord cu termenele şi condiŃiile enunŃate în acest document,………………………. 
declară că preia gratuit de la FRDS, definitiv, total şi necondiŃionat, începând cu data şi ora prezentei 
autoturismul mai sus amintit şi acceptă toate obligaŃiile ce rezidă din calitatea de proprietar fără a 
emite nicio pretenŃie pe viitor către FRDS. 
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Art. 6 
Ca urmare a voinŃei liber exprimate a FRDS şi ……………….. se constată efectuarea transmiterii fără 
plată, din proprietatea şi administrarea FRDS în proprietatea şi administrarea  …………………….., 
începând cu data de …/…./2011, ora …:…, a autoturismului menŃionat la art. 1.   
 
Încheiat azi, …/…./2011, ora …:…, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 
semnatară. 
 
Semnează: 
 
Pentru FRDS                                                            Pentru ........................... 
 
Liliana Vasilescu                                                                                 .......................................... 
 
Director Executiv                                                                                Reprezentant legal 
 
 
Aprobat de                                                                                           Aprobat de 

Consiliul Director al FRDS                                                                Ordonatorului principal de credite 

                                                                                                            ………………………………………… 

semnează împuternicit                                                                       Reprezentant legal al ordonatorului        

Liliana Vasilescu
1
                                                                              ………………………………………… 

 

                                                                                          

                                                                                                           Delegat 

                                                                                                          …………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe: 

Anexa 1 – Identificare şi descriere autoturism ……………. 

Aprobarea nr. ...... din ........emisă de Ordonatorul principal de credite al ……………………,  

Solicitarea ……………………..nr …..din………………înregistrată la FRDS cu nr. ….din……ora…; 
 

                                           
1 În baza aprobării şi împuternicirii acordate prin HCD FRDS nr....din............. 


