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APROBAT 

 

 

Membru Directorat 

ION GABRIEL GROZAVU 

Președinte Directorat 

Dr.Nicolae Bogdan Codruţ 

STĂNESCU 

 

Membru Directorat 

Luiza MARIAN 

 

 

CLARIFICARE ANUNT PROCEDURA SIMPLIFICATA PENTRU ACHIZITIONAREA  

serviciilor de asigurare de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere (5 

persoane), membrilor Directoratului (3 persoane) din cadrul Societății de Administrare a 

Participațiilor în Energie S.A. 

 

INTREBAREA NR.1  

Reasiguratorii accepta emiterea unei singure polite, atat pentru Directorat, cat si pentru Consiliul 

de Supraveghere. Va rugam precizati daca SAPE este de acord cu acest aspect. 

 

RĂSPUNS NR.1 

Acceptam emiterea unei singure polite, atat pentru Directorat, cat si pentru Consiliul de 

Supraveghere cu valoare cumulata de 10 mil euro. 

 

INTREBAREA NR. 2 

Cu referire la Perioada Extinsa de Avizare a Daunelor - In ceea ce priveste perioada extinsa de 

avizare a daunelor de 5 ani, care se calculeaza de la data expirarii perioadei de asigurare, aceasta se 

acorda doar daca: 

a)     Polita nu este reinnoita de Asigurat sau Asigurator; 

b)     Motivul nereinnoirii sa fie altul decat neplata primei de asigurare si 

c)     Asiguratul sa nu fi incheiat cu alt asigurator o polita pentru riscuri similare de raspundere civila 

a Administratorilor si Directorilor Executivi. 

 

In cazul in care aceasta polita se reinnoieste cu continuitate, atunci Perioada retroactiva si acoperirea 

se transfera pe aceasta noua polita pentru toti Administratorii si Directorii – nenominalizati, aceasta 

clauza nemaiproducand efecte juridice. 

Prin urmare, solicitarea pentru 5 ani Perioada Extinsa de Avizare a Daunelor  in conditiile stipulate 

nu este necesara.  

Corect in aceste conditii ar trebui solicitata perioada retroactiva de 3 sau 4 ani si in acest caz, orice 

dauna produsa in perioada retroactiva despre care asiguratul NU a avut cunostinta pana la data 

avizarii se poate aviza in perioada asigurata.  

In baza celor precizate mai sus, propunem modificarea caietului prin includerea unei perioade 

retroactive egala cu perioada cat ati avut polite emise cu continuite(dar maximum 5 ani) si cu o 

perioada ulterioara de avizare a daunelor de 60 de zile. 
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RĂSPUNS NR.2 

Cu referire la Perioada Extinsa de Avizare a Daunelor – dorim sa se insereze o perioada extinsa de 

avizare adaunelor de 5 ani, care se calculeaza de la data expirarii perioadei de asigurare, aceasta se 

acorda doar daca: 

a) Polita nu este reinnoita de Asigurat sau Asigurator; 

b) Motivul nereinnoirii sa fie altul decat neplata primei de asigurare si 

c) In conditiile in care SAPE SA are in vigoare polite de asigurare CS/Directorat – valabila pana la 

datade 20.07.2021 

 

INTREBAREA NR. 3 

Referitor la retinere “nu mai mult de 100.000 EUR” – se poate inlocui cu rating-ul Grupului si 

declaratie pe proprie raspundere cu privire la existenta reasigurare? 

 

RĂSPUNS NR.3 

Referitor la retinere “nu mai mult de 100.000 EUR” – suntem de accrd cu inlocuirea cu rating-ul 

Grupului si declaratie pe proprie raspundere cu privire la existenta reasigurare. 

Articolul 6 din LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 (*actualizată*)privind asigurările şi 

reasigurările în România: 

Operaţiunile de reasigurare completează activitatea de asigurare prin cedarea şi primirea unor 

riscuri pe piaţa interna şi internaţională de asigurări. 

În operaţiunile de reasigurare, raporturile dintre reasigurat şi reasigurător, drepturile şi 

obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de reasigurare. 

 

PRESEDINTE COMISIE EVALUARE 

Gabriel Marcu  

 


