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Nr. înregistrare: 7492/05.08.2021 

 

RĂSPUNS SOLICITARE DE CLARIFICĂRI nr. 2 

Achiziție de „SERVICII DE ASIGURARE DE RASPUNDERE PROFESIONALĂ”,  

cod CPV: 66516500-5 - Servicii de asigurare a raspunderii profesionale (Rev.2),  

anunț de publicitate nr. ADV1230725/03.08.2021 

 

Solicitare operator economic 1:  

 

Buna ziua, 

In legatura cu CAIET DE SARCINI PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE ASIGURARE DE RASPUNDERE 

PROFESIONALĂ A ADMINISTRATORILOR ȘI A DIRECTORULUI GENERAL, 

In vederea depunerii unei oferte posibile, dorim sa va solicitam derogare prin renuntare de la 

urmatoarele 2 cerinte: 

Perioada extinsă de notificare a solicitărilor de despăgubire după încetarea valabilității poliței, pentru 

faptele culpabile săvârșite cu ocazia exercitării funcției în perioada de valabilitate a acesteia – 60 de 

luni, fără primă adițională. 

E. Reîntregirea poliței: În urma producerii unui eveniment asigurat, se acceptă solicitarea de reîntregire 

a polițelor de asigurare din partea Asiguratului. 

Facem solicitarea de renuntare la cele 2 cerinte de mai sus intrucat ele nu fac parte din standardul 

pietei de asigurari/reasigurari pe linie de asigurare de raspundere a managerilor. 

Tototadata mai facem 2 cerinte asupra carora va rog sa va pronuntati: 

In mod normal, se emite o singura polita pentru toata echipa manageriala – putem sa emitem doar 1 

polita de asigurare? 

Putem sa va transmitem  Conditiile de Asigurare in limba engleza? 

Ramanem in asteptarea confirmarii/raspunsurilor dvs pentru a pregati oferta. 

Cu stima, 

  

Răspuns 1:  

A. ,,Perioada extinsă de notificare a solicitărilor de despăgubire după încetarea valabilității  

poliței, pentru faptele culpabile săvârșite cu ocazia exercitării funcției în perioada de valabilitate a 

acesteia – 12 de luni, fără primă adițională.” 

B. Cu privire la cea de-a doua solicitare nu suntem de acord cu renunțarea la dreptul asiguratului  
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de a-și putea reîntregi polița în cazul producerii unui eveniment asigurat. Astfel, ne menținem cerința 

din caietul de sarcini. 

C. Vă transmitem că ne menținem prima cerință și anume aceea de a emite 2 polițe de asigurare,  

așa cum este specificat în caietul de sarcini:  

o poliță de asigurare de răspundere profesională a membrilor Consiliului de 

Administrare (7 membri ai Consiliului de Administrație); 

o poliță de asigurare de răspundere profesională a Directorului General al 

societății (1 persoană). 

D. Putem accepta Condițiile de Asigurare în limba engleză doar dacă sunt însoțite de traducerea  

acestora de către un traducător de limba engleză autorizat.  

 

 

 

 


