
 

 
 

Departamentul Comercial 
Serviciul Achizitii 
Nr. inreg.: 39523/23.11.2021 

 
Referinţă: Procedura simplificata organizată de CONPET SA în vederea atribuirii achizitiei ce are 

ca obiect servicii de asigurare de răspundere profesională a membrilor din Consiliul de Administratie şi 
pentru Directorii cu contract de mandat (Directorul General, Directorul General Adjunct şi Directorul 
Economic), din cadrul societatii Conpet. 

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: In caietul de sarcini, Capitolul 5.- Riscuri suplimentare asigurate, cheltuieli si facilitati 
suplimentare, liniuta 6, se solicita acordarea acoperirii – Reactia la rapire – costuri cu rapirea si 
rascumpararea. Aceasta clauza este excludere in tratatele de reasigurare si nu poate fi acordata. 

Va rugam sa eliminati acesta clauza  
Răspuns 1: Se accepta.  
 
Intrebare 2: In caietul de sarcini, Capitolul 5 - Riscuri suplimentare asigurate, cheltuieli si facilitati 

suplimentare, liniuta 8, se solicita acordarea acoperirii – Costuri de comunicare in caz de criza: 100.000 
euro. Aceasta clauza este excludere in tratatele de reasigurare si nu poate fi acordata. 

Va rugam sa eliminati acesta clauza. 
 

Răspuns 2: Nu se accepta, intrucat  “Asiguratorul acoperă onorariile unor consultanţi de relaţii 
publice angajaţi de persoanele asigurate cu acordul prealabil al asiguratorului, pentru gestionarea unei 
situații de criză suportate de către persoana asigurată, pentru minimizarea efectelor nefavorabile ale cererii 
de despăgubire asupra reputaţiei unei persoane asigurate”. 
 

Intrebare 3: In caietul de sarcini, Capitolul 5 - Riscuri suplimentare asigurate, cheltuieli si facilitati 
suplimentare, liniuta 13 se solicita – Uciderea din culpa provocata de persoanele asigurate (…) 

Uciderea din culpa este infractiune si nu poate face obiectul despagubirii ca atare in baza prezentei 
unei polite de Raspundere a Administratorilor si Directorilor Executivi 

Va rugam sa eliminati acesta clauza  
 

Raspuns 3: Nu se accepta.  
 

Intrebare 4: In caietul de sarcini, Cap. 7- se solicita Reasigurarea poliţei Reasigurarea obligatorie: 
Contribuția asiguratorului local (din România) este obligatoriu să fie minimum 10% din suma asigurată 
începând de la baza riscului. Ofertantul va face dovada plasării în reasigurare a riscurilor şi a sumelor din 
oferta. Pentru a demonstra îndeplinirea acestei cerinţe, ofertantul va prezenta o declaraţie pe proprie 
răspundere prin care se angajează că în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare va prezenta 
dovezi cu privire la reasigurarea riscurilor şi a sumelor din oferta, de către o companie/companii de 
reasigurare cu rating minim A -. După încheierea contractului, asiguratorul declarat câștigător va prezenta 
în maximum 10 zile calendaristice, dovada reasigurării poliței în proporție de maxim 90%. 

Va rugam sa reformulati astfel: Reasigurarea obligatorie: Ofertantul va face dovada plasării în 
reasigurare a riscurilor şi a sumelor din oferta. Pentru a demonstra îndeplinirea acestei cerinţe, ofertantul 
va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere prin care se angjeaza ca în cazul în care oferta sa va fi 
declarată câştigătoare va prezenta dovezi cu privire la reasigurarea riscurilor şi a sumelor din oferta, o 



 

 
 

companie de reasigurare cu rating minim A (exprimare regasita in caietul de sarcini din luna iulie 2021, 
exprimare ce este deja validata cu reasiguratorii externi). 

 
Raspuns 4:  Se accepta cu urmatoarea reformulare: „Ofertantul va face dovada plasării în 

reasigurare a riscurilor şi a sumelor din oferta. Pentru a demonstra îndeplinirea acestei cerinţe, 
ofertantul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere prin care se angajează că în cazul în care 
oferta sa va fi declarată câştigătoare va prezenta dovezi cu privire la reasigurarea riscurilor şi a 
sumelor din oferta, de către o companie/companii de reasigurare cu rating minim A -. După 
încheierea contractului, asiguratorul declarat câștigător va prezenta în maximum 10 zile 
calendaristice, dovada reasigurării.” 

 

Intrebare 5: La punctul E. – Perioada asigurata din caietul de sarcini se prevede la liniuta 3: 
Perioada extinsă de avizare a daunelor: în cazul nereînnoirii sau în cazul în care polița de asigurare curentă 
nu este înlocuită printr-o alta echivalentă la expirarea perioadei asigurate, asiguratorul acordă o perioadă 
extinsă de 6 (șase) luni de raportare a unor cereri de despăgubire pentru acte şi fapte culpabile săvârşite 
înainte de data de expirare a poliţei curente sau în perioada de anterioritate, fără a percepe vreo primă 
suplimentară. 

Va rugam sa acceptati ca perioada extinsa de raportare in acesta situaţie sa fie de 3(trei) ani si nu 
de 6 ani cum este prevazut in caietul de sarcini 
 

Raspuns 5:  Nu se accepta.  
 

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 
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