
 

 
 

Departamentul Comercial 
Serviciul Achizitii 
Nr. inreg.: 35629/21.10.2021    

 
Referinţă: Licitatia organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achizitie ce are 

ca obiect servicii de asigurare voluntară de sănătate, pentru salariaţii societăţii CONPET S.A. 
Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația 

publicată pentru procedura de achiziție mai sus menţionată, vă comunicăm următoarele: 
 
Intrebare 1: Referitor la art. 2.3. privind cardurile de sănătate – comunicăm faptul că acestea au titlu 
informativ și comercial întrucât accesarea serviciilor medicale se face pe baza actului de identitate. 
Se propunem inlocuirea cardului de sănătate cu un ghid de accesare pentru fiecare asigurat în parte. Acest 
ghid va cuprinde toate informațiile privind modul de accesare a serviciilor, precum și acoperirile aferente 
încheierii contractului. 

Răspuns 1: Nu se acceptă. Punctul 2.3. din Caietul de sarcini – SOLICITĂRI PRIVIND 
CARDURILE este cerință minimă obligatorie. 
 
Intrebare 2: Vă rugăm să comunicați următorii indicatori de daunalitate aferenți ultimului contract de 
asigurare (perioada decembrie 2020 – 30.09.2021), astfel: 

✓ rata daunei înregistrată pe ultimul an de asigurare, împărțită pe riscuri acoperite (exemplu: 
consultații medicale, investigații, etc.); 

✓ numărul de accesări pe fiecare acoperire, 
✓ valoarea/cuantumul daunelor plătite. 

Răspuns 2: Societatea CONPET S.A. nu deține astfel de informații. 
 
Intrebare 3: Se solicita transmiterea formularelor din sectiunea IV – Formulare si sectiunea II - Caietul de 
Sarcini in format editabil. 

Raspuns 3: Formularele sunt postate conform solicitarilor in sectiunea clarificari, link  
https://www.conpet.ro/fara-categorie/servicii-de-asigurare-voluntara-de-sanatate-pentru-salariatii-

societatii-conpet-s-a-2022/ 

Intrebare 4: Va rugam sa ne confirmati ca pentru indeplinirea cerintei economice de la punctul 3.2 este 
suficient ca ofertantul sa depuna o adresa ASF prin care face dovada ca nu a fost sanctionat in ultimii trei 
ani de catre ASF. 

Raspuns 4:  Conform cerintelor economice prevazute in caietul de sarcini la Pct. 3.2, Ofertantul 
trebuie sa facă dovada că nu a fost sancționat în ultimii trei ani, de către A.S.F.  Dovada se face pe baza 
unui document emis în acest sens de A.S.F. 

Menționăm că oferta va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor 
rămân neschimbate. 

                                        ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL 
                                                    Jr. Dan MANOLACHE 
 
 
   ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII 
     Ing. Florina POPESCU 
                                                                                             SERVICIUL ACHIZIȚII 
                                                                                  Exp. AP Camelia BĂRBUCEANU 
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