
 
 

 

Nr. înregistrare: 18548/24.05.2022 

Referința: Procedură simplificată organizată de CONPET SA, în vederea atribuirii contractului 

având ca obiect „Servicii de recertificare a sistemelor de management al calității, mediului, 

sănătății și securității în muncă, energiei conform cerințelor ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 și două audituri periodice de supraveghere.” 

 

Ca urmare a clarificărilor solicitate de firmele care au examinat documentația de atribuire pentru 

procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro., vă comunicăm următoarele: 

Solicitare 1: “Referitor la: punctul III.2.2 din Fișa de Date a Achiziției, respectiv punctul V din 
Caietul de Sarcini și anume: „Se solicită experiență în auditarea/certificarea organizațiilor cu 
obiect similar de activitate – minimum 3 certificări pentru fiecare dintre sistemele de management 
al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei în conformitate cu cerințele 
standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, pentru 
organizații cu personalitate juridică, cu obiect similar de activitate (transport/ depozitare țiței și 
derivate/ produse petroliere), cu un număr de angajați egal sau mai mare de 1000 și puncte de 
lucru multiple.”, 
în conformitate cu : 
punctul I.2 din Fișa de Date a Achiziției în care se specifică că CONPET SA Ploiești este „Unic 
transportator de țiței, gazolină și etan prin conducte” 
vă rugăm să modificați/înlocuiți cerința vis a vis de prezentarea a minim 3 certificări cu obiect 
similar de activitate cu prezentarea a minim 3 certificări.” 
 
Răspuns: Cerința privind prezentarea a minim 3 certificări pentru fiecare dintre sistemele de 
management al calității, mediului, SSM, energiei pentru organizații cu personalitate juridica, cu 
obiect similar de activitate se menține si trebuie citită inclusiv prin prisma precizărilor din 
paranteză, care includ “transport/ depozitare țiței și derivate/ produse petroliere”. Aceste activități 
nu se rezumă la transportul prin conducte, ci pot include si transport pe calea ferata sau cu 
autocisterne, inclusiv pentru produse petroliere (ex. benzina, motorină). De asemenea, pot 
include depozitare de țiței / produse petroliere (ex. de organizații: rafinăriile). 
 
Solicitare 2: “De asemenea solicitați drept dovezi de experiență similară prezentarea de 
certificate care să fie în perioada de valabilitate; în situația în care o organizație a deținut 
certificate valide în ultimii 3 ani (2019-2022, înseamnând că în fiecare an a fost efectuat și câte 
un audit de către organismul de certificare care a eliberat certificatele) și nu a apucat să se 
recertifice în anul 2022 sau s-a recertificat cu alt organism de cetificare, considerăm că 
experiența oganismului de certificare ar trebui luată în considerare și în acest caz. 
Vă rugăm să acceptați ca și dovezi de experiențe și rapoarte de audit efectuate în ultimii 3 ani nu 
doar certificate în perioada de valabilitate sau să acceptați și certificate care să fi fost valabile în 
ultimii 3 ani.” 
 
Răspuns: Acceptarea rapoartelor de audit ca dovadă de experiență pentru organismele de 
certificare se admite, doar pentru certificări în curs la data elaborării ofertei, pentru care nu s-au 
emis încă certificatele de conformitate. 

http://www.conpet.ro/


 
 

 

 
Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai 

sus, iar restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate. 
 
Vă mulțumim. 

 
ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL 

Jr. Dan Manolache 
 
 

                                                ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII 
                                                  Ing. Popescu Florina 

 
 

                                                  SERVICIUL ACHIZIŢII 
                                                    Exp. Alina Minzicu 
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