
 

 
 

Departamentul Comercial 
Serviciul Achizitii 
Nr. inreg.:  

 
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: Conform cerintelor Caietului de Sarcini, se doreste ca polita de asigurare sa acopere riscurile 
prevazute de clauzele de asigurare A, B si C din produsul de asigurare standard international, la o limita totala a 
raspunderii pentru toti asigurarii de 12.000.000 euro/an, per eveniment si in agragat, pentru toate riscurile asigurate 
si extensiile.  

Cu toate acestea, in legatura cu clauza de acoperire C – reclamatii impotriva societatii in legatura cu titlurile 
de valori – Nivelul maxim aplicat in cazul ofertelor publice secundare referitoare la tranzactionarea tutlurilor de valoare 
va fi de 10% din capitalizarea totala a pietei, maximum 25.000.000 euro. 

Va rugam sa ne precizati care este nivelul maxim privind limita de raspundere per an, in agregat, solictata, 
dintre cele 2 valori mentionate in caietul de sarcini? 

 
Răspuns 1: Nivelul maxim aplicabil în cazul ofertelor publice secundare referitoare la tranzacționarea 

titlurilor de valoare va fi de 10 % din capitalizarea totală a pieței, maximum 12.0000.000 Euro (sau echivalent 
în valută relevantă); 

 
Intrebare 2: Conform cerintei de la art. 7 din Caietul de Sarcini – Reasigurarea politei – se mentioneaza ca 

asiguratorul local (din Romania) trebuie sa contribuie cu maximum 10% la suma asigurata incepand de la baza 
riscului. 

Avand in vedere ca asiguratorii activeaza cu respectarea legislatiei in vigoare si a propriilor norme interne de 
prudentialitate, va rog sa ne spuneti daca acceptati plasament in cadrul propriului tratat de reasigurare pentru pragul 
de 10 % din risc. 

 
Raspuns 2:  „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.” 

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 

camelia.barbuceanu
Typewritten Text
39692/24.11.2021


		2021-11-24T08:51:51+0200
	Camelia-Mihaela Barbuceanu


		2021-11-24T10:28:25+0200
	Florina Popescu


		2021-11-24T12:06:01+0200
	Dan Manolache




