Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Adresa postala: str. Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050092, Romania, Punct(e) de contact: Elena Bordeanu,
Tel. +40 216596485, Email: elena.bordeanu@asfromania.ro, Fax: +40 216596414, Adresa internet (URL): www.asfromania.ro, Adresa profilului
cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
autoritate administrativa autonoma

Activitate (Activitati)
Altele: Supravegherea pietei de capital, a asigurarilor si pensiilor private

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Evaluarea activelor si pasivelor societatilor de asigurare si efectuarea testului de stres în sectorul asigurarilor din Romania, denumit in
continuare "Exercitiu BSR" (Balance Sheet Review and Stress Test)

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Romania
Codul NUTS: RO - ROMANIA

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectul de evaluare independenta a calitatii elementelor de activ si pasiv ale bilanturilor companiilor de asigurare precum si realizarea unui
test de stres si evaluarea cerintelor de prudentialitate ale sectorului românesc de asigurari presupune atribuirea a 15 contracte de prestari
servicii aferente celor 15 loturi mentionate in anexa B.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)
79411000-8 Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8) Impartire in loturi
Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-11-2014 10:50

Pagina 1/13

Fisa de date
Lotul 1 - servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor la SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.
Lotul 2 - servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor la ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.
Lotul 3 - servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA
Lotul 4 - servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor la GROUPAMA ASIGURARI S.A.
Lotul 5 - servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor la UNIQA ASIGURARI S.A.
Lotul 6 - servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor la ING ASIGURARI DE VIATA S.A.
Lotul 7 - servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor la ASIGURAREA ROMANEASCA-ASIROM VIENNA INSURANCE
GROUP SA
Lotul 8 - servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor la EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
Lotul 9 - servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor la CARPATICA ASIG S.A.
Lotul 10 - servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor la GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
Lotul 11 - servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor la POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR
NATURALE S.A. (PAID)
Lotul 12 - servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor la AXA LIFE INSURANCE S.A.
Lotul 13 - servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor la COMPANIA DE ASIGURARI REASIGURARI EXIM ROMANIA
S.A. (CARE ROMANIA)
Lotul 14 - servicii de consultanta privind efectuarea testului de stres si evaluarea cerintelor financiare prudentiale în cadrul exercitiului BSR
(Balance Sheet Review and Stress Test)
Lotul 15 - servicii de consultanta privind managementul Proiectului
Valoarea estimata fara TVA: 9,900,360.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
5 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Cuantumul garantiei de participare pentru fiecare lot este detaliat in Anexa B. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa
acopere perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei. Modalitatea de constituire a garantiei
de participare este in conformitate cu prevederile art. 86 alin.(1) din H.G. nr. 925/2006. In cazul depunerii garantiei prin virament bancar,
acesta trebuie confirmat obligatoriu de banca pana la data limita de depunere a ofertelor. Contul ASF este RO60TREZ70020F365000XXXX
deschis la A.T.C.P.M.B. In cazul prezentarii garantiei sub forma de scrisoare de garantie bancara, se va utiliza Formularul nr. 8. Pentru
operatorii care constituie garantia de participare in euro/alta valuta, data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este data publicarii
anuntului de participare la cursul de schimb al BNR. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original,
insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Dovada constituirii garantiei de participare se va incarca pe SEAP, iar
documentul original se va transmite in a doua etapa a procedurii de licitatie restransa la Registratura ASF din str. Splaiul Independentei nr.
15, sector 5, Bucuresti, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Situatiile in care se va retine garantia de participare integral sunt
reglementate de art. 87 din HG 925/2006. Avand in vedere modificarile aduse OUG 34/ 2006 prin OUG 51/ 2014, in cazul unei eventuale
contestatii, contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita in conformitate cu prevederile art. 2711 si 2712.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA. Pentru loturile 1 - 13 garantia se constituie in
favoarea Societatii participante, iar pentru loturile 14, 15 in favoarea ASF. Modalitatea de constituire a garantiei este in conformitate cu
prevederile art. 90 alin. (1) din HG 925/2006.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: bugetul propriu al ASF si bugetele societatilor de asigurari.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
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c)Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1660/22.11.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG 34/2006, modificata si completata cu HG 198/2007; d)Ordinul 314/2010
privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta; e)Ordinul 302/2011 privind aprobarea formularelor
standard ale Procesului Verbal al sedintelor de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. f)Ordinul
509/2011 al Presedintelui ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare si selectie. g)alte reglementari legislative regasite pe site-ul
wwww.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
1.Certificat de participare la procedura cu oferta independenta - Formularul 1.
2.Declaratie privind eligibilitatea din care sa rezulte ca ofertantul nu se afla in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 - Formularul 2.
3.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 - Formularul 3.
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 1 din OUG 34/2006 - Formularul 4. Persoanele cu functie de decizie
implicate in procedura de achizitie:
Misu Negritoiu - Presedinte
Cornel Coca Constantinescu - Prim-Vicepresedinte
Daniela Miclea - sef Departament
Radu Carmen - Director Economic
Raducu Petrescu - Director Directia Juridica
Valentin Ionescu - Director Directia Supraveghere Integrata
Apostol Carmen Florentina - Director adjunct - Directia Economica
Ditescu Ionela - Director adjunct - Directia Economica
Ionel Marin - Sef Serviciu Directia Supraveghere Integrata
Iulian Panait - Director adjunct Directia Analiza, Studii si Publicatii
Aurelia Balan - Sef Serviciu Directia Supraveghere si Stabilitate Financiara - SAR
Ghibutiu Andra - sef Serv. Avizare Achizitii Directia Juridica
Florentina Neacsu - sef Serv. Achizitii si Gestiuni
Mirela Antohi - Director adjunct Directia Reglementare Sector Asigurari Reasigurari
Bogdan Greblescu - Director adjunct Directia Supraveghere si Stabilitate Financiara
Doina Florescu - inspector de specialitate Serviciul Reglementari Contabile
Rodica Popescu - sef Serviciu Afaceri Europene
Alina Cornelia Burtescu - sef Serviciu Control Societati de Asigurare Reasigurare
Aurica Gulii - economist Serv. Financiar Salarizare - Directia Economica
Elena Bordeanu - inspector de specialitate Serv. Achizitii si Gestiuni
Nota: incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 180, art. 181 si la art. 69 1 din OUG 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura finalizata cu incheierea unui contract de prestare servicii pentru fiecare
lot in parte.
5. Declaratie pe proprie raspundere ca indeplineste urmatoarele cerinte:
a) pentru loturile 1 - 13
- sa nu fie auditorul statutar al Societatii Participante la momentul selectiei si în timpul realizarii Proiectului;
- sa nu fi desfasurat activitati de audit statutar la Societatea Participanta în ultimii cinci ani anteriori realizarii Proiectului;
- sa nu fie administratorul special al Societatii respective.
b) pentru lotul 14
- sa nu fie auditorul statutar al unei societati participante la momentul selectiei si în timpul exercitiului;
- sa nu fi fost auditorul statutar al unei societati participante în ultimii 5 ani;
- sa nu fie Managerul de Proiect pentru Exercitiul BSR - lot 15;
- sa nu fie administratorul special al unei societati participante;
- sa nu fie unul dintre auditorii societatilor participante în cadrul Exercitiului BSR - lot 1-13.
c) pentru lotul 15
- sa nu fie auditorul statutar al unei societati participante la momentul selectiei si în timpul exercitiului;
- sa nu fi fost auditorul statutar al unei societati participante în ultimii 5 ani;
- sa nu fie Consultantul care efectueaza testul de stres si evaluarea cerintelor financiare prudentiale -lotul 14;
- sa nu fie administratorul special al unei societati participante;
- sa nu fie unul dintre auditorii desemnati sa evalueze activele si pasivele societatilor Participante la Exercitiul BSR – lot 1-13.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
1. pentru toate loturile a)Persoane juridice / fizice române - Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte
obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul
constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor.
b)Persoane juridice / fizice straine - Orice document emis de organul competent din tara de origine care dovedeste inregistrarea ca
persoana juridica/fizica si din care sa rezulte apartenenta din punct de vedere profesional care sa aiba corespondent cu obiectul
contractului.
2. pentru loturile 1 - 13 a) Atestat pentru candidat privind apartenenta la un organism / institutie de contabilitate sau audit national
recunoscut, în conformitate cu prevederile art. 11-12 din O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare si dispozitiile O.U.G. nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare
anuale consolidate si supravegherea în interes public a profesiei contabile, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune
Directiva 2006/43/CE.
b)În cazul operatorilor economici straini, acestia trebuie sa faca dovada apartenentei profesionale la un organism sau institutie de
contabilitate sau audit national recunoscut in tara de origine.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Fisa de informatii generale care cuprinde cifra medie de afaceri globala pe
ultimii trei ani.

Se prezinta Formularul nr. 5. Pentru calculul echivalentei cifrelor
de afaceri exprimate in alta moneda decat lei, se va folosi cursul
mediu anual lei/alta valuta comunicat de catre BNR pentru anii
indicati (2011,2012, 2013).

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-11-2014 10:50

Pagina 3/13

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

CERINTA 1 a)Pentru lotul 1-13 - Lista cu principalele servicii prestate in
ultimii trei ani din care sa rezulte experienta in domeniul auditului financiar,
precum si experienta in verificarea activelor si pasivelor in sectorul de
asigurari/financiar bancar. b) pentru lotul 14 - Lista cu principalele servicii
prestate în ultimii trei ani din care sa rezulte experienta în domeniul: –
evaluarii calitatii activelor pentru o societate din domeniul financiar-bancar
sau din domeniul asigurarilor, –evaluarii riscurilor pentru societatile de
asigurari în conformitate cu principiile si prevederile Solvency II, –auditarii
sau evaluarii companiilor de asigurari generale si asigurarilor de viata. c)
pentru lotul 15 - Lista cu principalele servicii prestate în ultimii trei ani din
care sa rezulte experienta în: -realizarea de exercitii de evaluare a activelor
pentru o companie / sector financiar; -auditarea sau evaluarea companiilor
de asigurari generale cât si de viata.

Se prezinta Formularul 6, completat corespunzator cu valoarea,
perioada de prestare a serviciilor, beneficiari, etc. Experienta in
domeniu se demonstreaza prin documente/contracte/procese
verbale de receptie prin care sa se confirme prestarea serviciilor
similare cu obiectul contractului.

CERINTA 2 Declaratia privind personalul de care dispune operatorul
economic prin care sa demonstreze ca poate presta serviciile specificate în
caietul de sarcini. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune cel putin de
urmatorul personal:a) pentru loturile 1-13 - un auditor partener, un actuar,
un manager de audit, un auditor senior, un auditor asistent; b) pentru lotul
14 - un team leader, doi experti seniori, un expert, un asistent; c) pentru lotul
15 - un manager de proiect, doi experti.
Pentru lotul 1-13 documentele-suport care pot fi prezentate:
-certificate de atestare profesionala care sa ateste calitatea de auditor sau
actuar în conformitate cu actele normative mentionate la fiecare membru al
echipei (vezi cerinta 3) aflate în termen de valabilitate la data-limita de
depunere a ofertelor; pentru operatorii economici care prezinta experti
straini se vor prezenta documente echivalente emise în statul de resedinta,
în termen de valabilitate la data-limita de depunere a ofertelor.
În cazul în care se propun persoane care nu sunt angajati ai operatorului
economic, se prezinta declaratia de disponibilitate, semnata de titular.
Pentru lotul 14 se pot prezenta documente suport din care sa rezulte
informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea
fiecarei persoane propuse în cadrul echipei in scopul indeplinirii la un nivel
corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit: - fise de post,
contracte de munca, recomandari eliberate de catre beneficiarul contractului
sau de catre prestatorul serviciului, contracte de prestari servicii/contracte
de colaborare, orice alte documente relevante prin care se face dovada
experientei / cerintei solicitate;
- documente referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea
personalului pentru indeplinirea contractului de servicii. In cazul in care se
propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, se prezinta declaratia
de diponibilitate, semnata de titular.
Pentru lotul 15 se pot prezenta documente suport din care sa rezulte
informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea
fiecarei persoane propuse în cadrul echipei in scopul indeplinirii la un nivel
corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit: - recomandari
eliberate de catre beneficiarul contractului sau de catre prestatorul
serviciului, contracte de prestari servicii/ contracte de colaborare, orice alte
documente relevante prin care se face dovada experientei / cerintei
solicitate;
- documente referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea
personalului pentru indeplinirea contractului de servicii: diplome privind
specializarea personalului. In cazul in care se propun persoane care nu sunt
angajati ai ofertantului, se prezinta declaratia de diponibilitate, semnata de
titular.

Se va prezenta Formularul 9, completat corespunzator însotit de
documente suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de
vedere al experientei si competentelor profesionale ale
personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect,
se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a
contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor
prevazute in caietul de sarcini Pentru lotul 1-13 documentelesuport care pot fi prezentate:
-certificate de atestare profesionala care sa ateste calitatea de
auditor sau actuar în conformitate cu actele normative
mentionate la fiecare membru al echipei (vezi cerinta 3) aflate în
termen de valabilitate la data-limita de depunere a ofertelor;
pentru operatorii economici care prezinta experti straini se vor
prezenta documente echivalente emise în statul de resedinta, în
termen de valabilitate la data-limita de depunere a ofertelor.
Pentru lotul 14 se pot prezenta documente suport din care sa
rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala
si calificarea fiecarei persoane propuse în cadrul echipei in
scopul indeplinirii la un nivel corespunzator a contractului care
urmeaza sa fie atribuit: - fise de post, contracte de munca,
recomandari eliberate de catre beneficiarul contractului sau de
catre prestatorul serviciului, contracte de prestari
servicii/contracte de colaborare, orice alte documente relevante
prin care se face dovada experientei / cerintei solicitate;
- documente referitoare la studiile, pregatirea profesionala si
calificarea personalului pentru indeplinirea contractului de
servicii. Pentru lotul 15 se pot prezenta documente suport din
care sa rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea
profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse în cadrul
echipei in scopul indeplinirii la un nivel corespunzator a
contractului care urmeaza sa fie atribuit: - recomandari eliberate
de catre beneficiarul contractului sau de catre prestatorul
serviciului, contracte de prestari servicii/ contracte de colaborare,
orice alte documente relevante prin care se face dovada
experientei / cerintei solicitate;
- documente referitoare la studiile, pregatirea profesionala si
calificarea personalului pentru indeplinirea contractului de
servicii: diplome privind specializarea personalului.
Se prezinta Formularul 10 - declaratia de disponibilitate (in cazul
in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului).

CERINTA 3 a) pentru loturile 1- 13 Membrii echipei: - Auditor
partener •Certificare profesionala care sa ateste calitatea de auditor
eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/ international în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 75/1999, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.
- Actuar •Certificare profesionala care sa ateste calitatea de actuar eliberata
de o institutie recunoscuta la nivel national/ international în conformitate cu
prevederile, art. 2 lit. B pct. 471, art. 8 alin. (1) lit. e), ale art. 122 din Legea
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu
modificarile si completarile ulterioare si Ordinul Presedintelui C.S.A. nr.
113116/2006 pentru punerea în aplicarea a Normelor privind Registrul
actuarilor. -Manager de Audit •Certificare profesionala care sa ateste
calitatea de auditor eliberata de o institutie recunoscuta la nivel
national/international în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 75/1999,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Auditor senior •Certificare profesionala care sa ateste calitatea de auditor
eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/ international în
conformitate cu prevederile OUG 75/1999, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
- Auditor asistent •Certificare profesionala care sa ateste calitatea de auditor
eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/ international în
conformitate cu prevederile OUG 75/1999, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Se va prezenta Formularul 9, completat corespunzator însotit de
documente suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de
vedere al experientei si competentelor profesionale ale
personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect,
se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a
contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor
prevazute in caietul de sarcini Documentele-suport care pot fi
prezentate:
-certificate de atestare profesionala care sa ateste calitatea de
auditor sau actuar în conformitate cu actele normative
mentionate la fiecare membru al echipei aflate în termen de
valabilitate la data-limita de depunere a ofertelor; pentru
operatorii economici care prezinta experti straini se vor prezenta
documente echivalente emise în statul de resedinta, în termen
de valabilitate la data-limita de depunere a ofertelor.
Se prezinta Formularul 10 - declaratia de disponibilitate (in cazul
in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului).
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CERINTA 4 b) pentru lotul 14 - Membrii echipei: - Team Leader •Studii
superioare finalizate prin diploma de licenta; •Participarea în cel putin un
proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor ce
fac obiectul procedurii; •Experienta ca manager de proiect/team
leader/manager adjunct
- Expert senior •Participarea în cel putin un proiect/contract la nivelul caruia
sa fi desfasurat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii.
-Expert senior •Participarea în cel putin un proiect/contract la nivelul caruia
sa fi desfasurat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii.
- Expert •Participarea în cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi
desfasurat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii.
- Asistent •Experienta profesionala specifica în audit de minimum 1 an.

Se va prezenta Formularul 9, completat corespunzator însotit de
documente suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de
vedere al experientei si competentelor profesionale ale
personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect,
se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a
contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor
prevazute in caietul de sarcini. Se pot prezenta urmatoarele
documente suport: - recomandari eliberate de catre beneficiarul
contractului sau de catre prestatorul serviciului, contracte de
prestari servicii/contracte de colaborare, orice alte documente
relevante prin care se face dovada experientei/cerintei solicitate;
- documente referitoare la studiile, pregatirea profesionala si
calificarea personalului cu atributii de coordonare în îndeplinirea
contractului de servicii.
Se prezinta Formularul 10 - declaratia de disponibilitate (in cazul
in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului).

CERINTA 5 c) pentru lotul 15 - Membrii echipei: - Manager Proiect
• Certificare profesionala care sa ateste calitatea de manager de proiect
emisa de catre o institutie recunoscuta la nivel national/ international;
•Participarea în cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat
activitati similare celor ce fac obiectul procedurii;
- Expert senior
•Participarea în cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat
activitati similare celor ce fac obiectul procedurii.

Se va prezenta Formularul 9, completat corespunzator însotit de
documente suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de
vedere al experientei si competentelor profesionale ale
personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect,
se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a
contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor
prevazute in caietul de sarcini. Se pot prezenta urmatoarele
documente suport: -recomandari eliberate de catre beneficiarul
contractului sau de catre prestatorul serviciului, contracte de
prestari servicii/contracte de colaborare, orice alte documente
relevante prin care se face dovada experientei/cerintei solicitate;
-documente referitoare la studiile, pregatirea profesionala si
calificarea personalului cu atributii de coordonare în îndeplinirea
contractului de servicii: diplome privind specializarea.
Se prezinta Formularul 10 - declaratia de disponibilitate (in cazul
in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului).

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
In sedinta comuna din data de 29.08.2014 reprezentantii Comisiei Europene, ai Autoritatii Europene pentru Asigurari si Pensii Ocupationale
(EIOPA) si ai A.S.F. au decis realizarea incepand cu luna ianuarie 2015 a unui program de evaluare independenta a calitatii elementelor de
activ si pasiv ale bilanturilor companiilor de asigurare si a unui test de stres al sectorului românesc de asigurari, cu termen limita de finalizare
a proiectului pana la data de 30.06.2015.

IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
5 agenti economici
Pentru fiecare lot vor fi selectati candidatii care vor obtine cel putin 80% din numarul total de puncte aferent lotului respectiv. Vezi Cap. IV
4.1 "Modul de prezentare a propunerii tehnice"

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
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IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerile tehnice vor fi transmise in format electronic in SEAP pana cel tarziu la data si ora limita prevazuta in invitatia de participare
transmisa de catre autoritatea contractanta candidatilor selectati, pe baza criteriilor de selectie. A)Criterii de selectie loturile 1-13 a)Pentru
candidat 1.Experienta în servicii de auditare financiara în sectorul de asigurari/financiar-bancar: -Experienta în servicii de auditare financiara
în sectorul de asigurari /financiar-bancar în ultimii trei ani -1 punct; -Experienta internationala în servicii de auditare financiara în sectorul de
asigurari/financiar-bancar de cel putin cinci ani - 5 puncte; -Experienta internationala în servicii de auditare financiara în sectorul de
asigurari/financiar-bancar de cel putin sapte ani - 20 puncte. 2.Experienta în efectuarea de evaluari ale activelor si pasivelor pentru
companiile din domeniul financiar-bancar: -Experienta în efectuarea de evaluari ale activelor si pasivelor pentru companiile din domeniul
financiar-bancar în ultimii trei ani - 1 punct; -Experienta internationala în efectuarea de evaluari ale activelor si pasivelor pentru companiile
din domeniul financiar-bancar de cel putin cinci ani - 10 puncte; -Experienta internationala în efectuarea de evaluari ale activelor si pasivelor
pentru companiile din domeniul financiar-bancar de cel putin sapte ani - 20 puncte; b)Pentru membrii echipei 4.Auditor partener: -Experienta
practica în sectorul financiar si/sau în auditarea sau evaluarea societatilor de asigurare atât de viata cât si generale în ultimii 3 ani - 1 punct;
-Experienta practica în sectorul financiar si/sau în auditarea sau evaluarea societatilor de asigurare atât de viata cât si generale de cel putin
5 ani - 10 puncte; -Experienta practica în sectorul financiar si/sau în auditarea sau evaluarea societatilor de asigurare atât de viata cât si
generale de cel putin 7 ani - 20 puncte; -Participarea la un proiect de auditare sau evaluare a societatilor de asigurare atât de viata cât si
generale - 1 punct; -Participarea la 2 proiecte de audit sau evaluare a companiilor de asigurari generale si asigurari de viata - 10 puncte; Participarea la cel putin 3 proiecte de audit sau evaluare a companiilor de asigurari generale si asigurari de viata - 20 puncte; 5.Actuar: Experienta practica actuariala în auditarea sau evaluarea societatilor de asigurare atât de viata cât si generale în ultimii 3 ani - 1 punct; Experienta practica actuariala în auditarea sau evaluarea societatilor de asigurare atât de viata cât si generale de cel putin 5 ani - 10 puncte;
-Experienta practica actuariala în auditarea sau evaluarea societatilor de asigurare atât de viata cât si generale de cel putin 7 ani - 20
puncte; -Participarea la un proiect de auditare sau evaluare a societatilor de asigurare atât de viata cât si generale - 1 punct; -Participarea la
2 proiecte de audit sau evaluare a companiilor de asigurari generale si asigurari de viata - 10 puncte; -Participarea la cel putin 3 proiecte de
audit sau evaluare a companiilor de asigurari generale si asigurari de viata - 20 puncte. 6.Manager de Audit: -Experienta practica în sectorul
financiar si/sau în auditarea sau evaluarea societatilor de asigurare atât de viata cât si generale în ultimii 3 ani - 1 punct; -Experienta
practica în sectorul financiar si/sau în auditarea sau evaluarea societatilor de asigurare atât de viata cât si generale de cel putin 5 ani - 5
puncte; -Experienta practica în sectorul financiar si/sau în auditarea sau evaluarea societatilor de asigurare atât de viata cât si generale de
cel putin 7 ani - 15 puncte. 7.Auditor Senior: -Experienta în practica auditului în ultimii trei ani - 1 punct; -Experienta în practica auditului de
cel putin cinci ani - 5 puncte; -Experienta în practica auditului de cel putin sapte ani - 10 puncte. 8.Asistent Auditor: -Experienta de 6 luni în
practica auditului - 1 punct; -Experienta în practica auditului de cel putin 3 ani - 5 puncte. Candidatii vor fi declarati selectati daca obtin cel
putin 120 puncte din totalul de 150 de puncte, reprezentând 80% din numarul total de puncte.
Experienta trebuie dovedita prin orice mijloc de proba: recomandare emisa de beneficiar/declaratia prestatorului serviciilor sau orice alt
document relevant.
Din documentele-suport trebuie sa rezulte faptul ca, din punctul de vedere al experientei si competentelor profesionale ale personalului de
specialitate propus în cadrul echipei de proiect, se poate asigura îndeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie
atribuit, potrivit specificatiilor prevazute în caietul de sarcini.
B.Pentru lotul 14 a)Pentru candidat 1.Experienta de minim un exercitiu de evaluare a calitatii activelor pentru o companie/sector financiar: Realizarea unui exercitiu de evaluare a calitatii activelor pentru o companie/sector financiar - 1 punct; -Realizarea a 2 exercitii de evaluare a
calitatii activelor pentru o companie/sector financiar - 5 puncte; -Realizarea a 3 sau mai mult de 3 exercitii de evaluare a calitatii activelor
pentru o companie/sector financiar - 10 puncte. 2.Experienta în evaluarea riscurilor pentru societatile de asigurare în conformitate cu
principiile si prevederile Solvency II: -Experienta în evaluarea riscurilor pentru societatile de asigurare în conformitate cu principiile si
prevederile Solvency II în ultimul an - 1 punct; -Experienta internationala în evaluarea riscurilor pentru societatile de asigurare în
conformitate cu principiile si prevederile Solvency II de cel putin 2 ani - 10 puncte; -Experienta internationala în evaluarea riscurilor pentru
societatile de asigurare în conformitate cu principiile si prevederile Solvency II de cel putin 4 ani - 20 puncte; 3.Experienta în auditarea sau
evaluarea companiilor de asigurare atât de viata cât si generale: -Experienta în auditarea sau evaluarea companiilor de asigurare atât de
viata cât si generale în ultimii 3 ani - 1 punct; -Experienta internationala în auditarea sau evaluarea companiilor de asigurare atât de viata cât
si generale cel putin 5 ani - 10 puncte; -Experienta internationala în auditarea sau evaluarea companiilor de asigurare atât de viata cât si
generale de cel putin 7 ani - 20 puncte. b)Pentru membrii echipei 4.Team leader: -Participarea la un proiect având ca obiect efectuarea de
teste de stres si lucrul cu modele statistice si econometrice - 1 punct; -Participarea la 2 proiecte privind efectuarea de teste de stres si lucru
cu modele statistice si econometrice - 5 puncte; -Participarea la mai mult de 2 proiecte în efectuarea de teste de stres si lucru cu modele
statistice si econometrice - 10 puncte; -Participarea la un proiect de analiza a calitatii activelor pentru o companie/sector financiar - 1 punct; Participarea la 2 proiecte de analiza a calitatii activelor pentru o companie / sector financiar - 5 puncte; -Participarea la mai mult de 2
proiecte de analiza a calitatii activelor pentru o companie / sector financiar - 10 puncte; 5.Expert senior: -Participarea la 1 proiect de analiza
a calitatii activelor pentru o companie / sector financiar - 1 punct; -Participarea la 2 proiecte de analiza a calitatii activelor pentru o
companie / sector financiar si a unui proiect având ca obiect efectuarea de teste de stres si a metodelor de lucru cu modele statistice si
econometrice - 10 puncte; -Participarea la mai mult de 2 proiecte de analiza a calitatii activelor pentru o companie / sector financiar si/sau a
unui proiect având ca obiect efectuarea de teste de stres si a metodelor de lucru cu modele statistice si econometrice - 20 puncte. 6.Expert
senior: -Participarea la cel putin un exercitiu de efectuare de teste de stres si lucrul cu modele statistice si econometrice - 1 punct; Participarea la doua exercitii/proiecte care au inclus efectuarea de teste de stres si lucrul cu modele statistice si econometrice si/sau
evaluarea riscurilor pentru societatile de asigurare - 10 puncte; -Participarea la mai mult de 2 exercitii/proiecte care au inclus efectuarea de
teste de stres si lucrul cu modele statistice si econometrice si/sau evaluarea riscurilor pentru societatile de asigurare - 20 puncte; 7.Expert: Participarea la un proiect/exercitiu privind efectuarea de teste de stres si lucrul cu modele statistice si econometrice - 1 puncte; -Participarea
la doua proiecte/exercitii privind efectuarea de teste de stres si lucrul cu modele statistice si econometrice - 10 puncte; -Participarea la mai
mult de 2 proiecte/exercitii privind efectuarea de teste de stres si lucrul cu modele statistice si econometrice - 15 puncte. Candidatii vor fi
declarati selectati daca obtin cel putin 100 puncte din totalul de 125 puncte, reprezentand 80% din numarul maxim de puncte. Experienta
trebuie dovedita prin orice mijloc de proba: recomandare emisa de beneficiar/declaratia prestatorului serviciilor, contracte de prestari
servicii/contracte de colaborare sau orice alte documente relevante prin care se face dovada experientei/cerintei solicitate.
C. Pentru lotul 15 a)Pentru Candidat 1.Experienta în realizarea a cel putin unui exercitiu de evaluare a calitatii activelor pentru o
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companie/sector financiar: -Experienta în realizarea a cel putin unui exercitiu de evaluare a calitatii activelor pentru o companie / sector
financiar - 1 punct; -Experienta internationala în realizarea a cel putin doua exercitii de evaluare a calitatii activelor pentru o companie/sector
financiar - 5 puncte; -Experienta internationala în realizarea a cel putin trei exercitii de evaluare a calitatii activelor pentru o companie/sector
financiar - 10 puncte. 2.Experienta în auditarea sau evaluarea societatilor de asigurari generale si asigurari de viata: -Experienta în
auditarea sau evaluarea societatilor de asigurari generale si asigurari de viata de cel putin 3 ani - 1 punct; -Experienta internationala în
auditarea sau evaluarea societatilor de asigurari generale si asigurari de viata de cel putin 5 ani - 5 puncte; -Experienta internationala in
auditarea sau evaluarea societatilor de asigurari generale si asigurari de viata de cel putin 7 ani - 10 puncte. b)Pentru membrii echipei
3.Managerul de proiect - experienta în managementul de proiect de analiza sectoriala consolidata la mai multe entitati simultan: Participarea la un proiect de analiza sectoriala consolidata la mai multe entitati participante - 1 punct; -Participarea la doua proiecte de
analiza sectoriala consolidata la cel putin 15 entitati participante - 10 puncte; -Participarea la trei proiecte de analiza sectoriala consolidata la
cel putin 15 entitati participante - 20 puncte. 4.Expert senior I- experienta practica în sectorul asigurarilor si /sau auditarea sau evaluarea
companiilor de asigurari generale si asigurari de viata: -Experienta practica în sectorul asigurarilor si/sau auditarea sau evaluarea
companiilor de asigurari generale si asigurari de viata de cel putin 3 ani - 1 punct; -Experienta practica în sectorul asigurarilor si/sau
auditarea sau evaluarea companiilor de asigurari generale si asigurari de viata de cel putin 5 ani - 5 puncte; -Experienta practica în sectorul
asigurarilor si/sau auditarea sau evaluarea companiilor de asigurari generale si asigurari de viata de peste 7 ani - 10 puncte; 5.Expert senior
II - experienta practica în sectorul asigurarilor si/sau auditarea sau evaluarea companiilor de asigurari generale si asigurari de viata: Experienta practica în sectorul asigurarilor si/sau auditarea sau evaluarea companiilor de asigurari generale si asigurari de viata de cel putin
3 ani - 1 punct; -Experienta practica în sectorul asigurarilor si/sau auditarea sau evaluarea companiilor de asigurari generale si asigurari de
viata de cel putin 5 ani - 5 puncte; -Experienta practica în sectorul asigurarilor si/sau auditarea sau evaluarea companiilor de asigurari
generale si asigurari de viata de peste 7 ani - 10 puncte. Candidatii vor fi considerati a fi selectati daca obtin cel putin 48 puncte din totalul
de 60 puncte, reprezentand 80% din numarul total de puncte. Experienta trebuie dovedita prin orice mijloc de proba: recomandare emisa de
beneficiar/declaratia prestatorului serviciilor, contracte de prestari servicii/contracte de colaborare sau orice alte documente relevante prin
care se face dovada experientei/cerintei solicitate.
Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet, articol cu articol, pentru a demonstra corespondenta cu cerintele din
caietul de sarcini. In cazul neprezentarii propunerii tehnice in cadrul ofertei sau daca aceasta nu respecta cerintele prevazute in
documentatia de atribuire da dreptul comisiei de evaluare de a o respinge. Propunerea tehnica va contine de asemenea declaratia
operatorului economic prin care se angajeaza ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile legale care sunt in vigoare la nivel national
privind protectia muncii si protectia mediului - Formular 11. Informatii detaliate privind aceste reglementari se pot obtine de la Ministerul
Familiei si Protectiei Sociale. Adresa str. Matei Voievod nr. 14, sector 2, Bucuresti, cod postal 73222, Romania, tel: +4021/3027030,
+4021/3027054, adresa web: www.inspectrum.ro.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va cuprinde pretul pentru prestarea tuturor serviciilor pentru fiecare lot pentru care oferteaza operatorii economici.
Propunerea financiara va cuprinde pretul in lei, fara TVA. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta nr.7 care constituie actul prin
care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala. Atentie!: intrucat procedura
este on-line pretul va fi introdus obligatoriu in SEAP la rubrica denumita implicit de sistem 'pretul ofertei' care constituie 'componenta
financiara'.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se vor transmite obligatoriu prin intermediul SEAP (documentele de calificare, de selectie, propunerea financiara si tehnica) in
conformitate cu H.G. 1660/2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica prin mijloace electronice din OUG 34/2006. Intrucat procedura este on-line, documentele/ofertele vor fi semnate cu semnatura
electronica. Daca ofertele nu sunt depuse in format electronic in SEAP, acestea vor fi respinse ca fiind inacceptabile datorita nerespectarii
cerintelor din fisa de date a achizitiei. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. Pentru
vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor
semnate electronic care este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. Ofertantii vor depune oferta in conformitate
cu prevederile din documentatia de atribuire. Procedura se va desfasura in doua etape: I. Depunerea candidaturilor - candidaturile vor fi
depuse pana la temenul limita specificat in Anuntul de participare. II. Depunerea ofertelor - candidatii selectati vor depune ofertele pana la
data limita specificata in invitatia de participare. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate in SEAP in vederea
participarii la procedura. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in
SEAP in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertant de catre Comisia de Evaluare, nu angajeaza din
partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea
exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: daca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea
contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care
contin noi valori pentru serviciile care urmeaza a fi prestate. Operatorii economici declarati castigatori la loturile 14 si 15 sunt obligati sa
detina/sa-si deschida cont la Trezorerie, in vederea efectuarii platii. Atribuirea contractului pentru oricare dintre loturile 1-13 este conditionata
de incheierea contractelor pentru toate celelalte Societati participante precum si de atribuirea contractelor pentru loturile 14 si 15. In cazul in
care nu se poate atribui contractul pentru unul dintre loturile 1-13, ASF isi rezerva dreptul ca dupa analizarea situatiei impreuna cu Comitetul
de coordonare fie sa anuleze intreaga procedura (pentru toate loturile), fie sa continuie desfasurarea Proiectului numai pentru Societatile
participante (loturile) pentru care exista un castigator. Atribuirea contractului pentru lotul 14 este conditionata de urmatoarea conditie
suspensiva: atribuirea contractelor pentru loturile 1 - 13 si lotul 15. Atribuirea contractului pentru lotul 15 este conditionata de urmatoarea
conditie suspensiva: atribuirea contractelor pentru loturile 1 - 14. In cazul in care nu pot fi atribuite contractele aferente loturilor 14 si 15, ASF
isi rezerva dreptul de a anula intreaga procedura (pentru toate loturile). In cazul in care ASF este obligata sa anuleze procedura ca urmare a
imposibilitatii atribuirii unuia sau a mai multor contracte prin care se afecteaza rezultatul final al intregului Proiect, candidatii/ofertantii inteleg ca
ASF nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu, indiferent de natura acestuia si accepta conditiile suspensive de mai sus.
In nici un caz, ASF nu va fi responsabila pentru vreun prejudiciu, indiferent de ce natura, legat de anularea procedurii, chiar daca ASF a fost
notificata in prealabil in acest sens.

VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256^2 din OUG nr.34/2006, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestatar,
despre un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Adresa postala: str. Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050092, Romania, Tel. +40 216596485, Email:
elena.bordeanu@asfromania.ro, Fax: +40 216596414, Adresa internet (URL): www.asfromania.ro

Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE
LOT NR. 1 DENUMIRE: servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor
la SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.
1) DESCRIERE SUCCINTA
Evaluarea activelor si pasivelor Societatii de asigurare participante la Exerciuiul BSR presupune urmatoarele obiective: a.analizarea
portofoliului de asigurari a Societati Participante în vederea stabilirii obligatiilor care decurg din contractele de asigurare, pentru a evalua
gradul de adecvare a rezervelor tehnice (RT) si o estimare justificata a valorii economice a respectivelor (RT); b.evaluarea eficientei
instrumentelor utilizate pentru transferul riscurilor la terte parti cu privire la riscurile aferente contractelor de (re)asigurare subscrise de
catre societate, incluzând contractele de reasigurare finita; c.evaluarea adecvarii principiilor de recunoastere si de evaluare aplicate
pentru toate pasivele, nu doar pentru RT, si toate activele, nu doar pentru cele admise sa acopere RT, cu un accent special pe impactul
operatiunilor si tranzactiilor cu persoane fizice sau juridice cu legaturi strânse cu societatea.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Evaluarea activelor si pasivelor din bilantul societatii la data de 30 iunie 2014.
Valoarea estimata fara TVA: 623,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 105 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 12460.00 RON
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LOT NR. 10 DENUMIRE: servicii de consultanta privind evaluarea activelor si
pasivelor la GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
1) DESCRIERE SUCCINTA
Evaluarea activelor si pasivelor Societatii de asigurare participante la Exerciuiul BSR presupune urmatoarele obiective: a.analizarea
portofoliului de asigurari a Societati Participante în vederea stabilirii obligatiilor care decurg din contractele de asigurare, pentru a evalua
gradul de adecvare a rezervelor tehnice (RT) si o estimare justificata a valorii economice a respectivelor (RT); b.evaluarea eficientei
instrumentelor utilizate pentru transferul riscurilor la terte parti cu privire la riscurile aferente contractelor de (re)asigurare subscrise de
catre societate, incluzând contractele de reasigurare finita; c.evaluarea adecvarii principiilor de recunoastere si de evaluare aplicate
pentru toate pasivele, nu doar pentru RT, si toate activele, nu doar pentru cele admise sa acopere RT, cu un accent special pe impactul
operatiunilor si tranzactiilor cu persoane fizice sau juridice cu legaturi strânse cu societatea.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Evaluarea activelor si pasivelor din bilantul societatii la data de 30 iunie 2014.
Valoarea estimata fara TVA: 623,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 105 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 12460.00 RON

LOT NR. 11 DENUMIRE: servicii de consultanta privind evaluarea activelor si
pasivelor la POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A.
(PAID)
1) DESCRIERE SUCCINTA
Evaluarea activelor si pasivelor Societatii de asigurare participante la Exerciuiul BSR presupune urmatoarele obiective: a.analizarea
portofoliului de asigurari a Societati Participante în vederea stabilirii obligatiilor care decurg din contractele de asigurare, pentru a evalua
gradul de adecvare a rezervelor tehnice (RT) si o estimare justificata a valorii economice a respectivelor (RT); b.evaluarea eficientei
instrumentelor utilizate pentru transferul riscurilor la terte parti cu privire la riscurile aferente contractelor de (re)asigurare subscrise de
catre societate, incluzând contractele de reasigurare finita; c.evaluarea adecvarii principiilor de recunoastere si de evaluare aplicate
pentru toate pasivele, nu doar pentru RT, si toate activele, nu doar pentru cele admise sa acopere RT, cu un accent special pe impactul
operatiunilor si tranzactiilor cu persoane fizice sau juridice cu legaturi strânse cu societatea.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Evaluarea activelor si pasivelor din bilantul societatii la data de 30 iunie 2014.
Valoarea estimata fara TVA: 623,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 105 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 12460.00 RON

LOT NR. 12 DENUMIRE: servicii de consultanta privind evaluarea activelor si
pasivelor la AXA LIFE INSURANCE S.A.
1) DESCRIERE SUCCINTA
Evaluarea activelor si pasivelor Societatii de asigurare participante la Exerciuiul BSR presupune urmatoarele obiective: a.analizarea
portofoliului de asigurari a Societati Participante în vederea stabilirii obligatiilor care decurg din contractele de asigurare, pentru a evalua
gradul de adecvare a rezervelor tehnice (RT) si o estimare justificata a valorii economice a respectivelor (RT); b.evaluarea eficientei
instrumentelor utilizate pentru transferul riscurilor la terte parti cu privire la riscurile aferente contractelor de (re)asigurare subscrise de
catre societate, incluzând contractele de reasigurare finita; c.evaluarea adecvarii principiilor de recunoastere si de evaluare aplicate
pentru toate pasivele, nu doar pentru RT, si toate activele, nu doar pentru cele admise sa acopere RT, cu un accent special pe impactul
operatiunilor si tranzactiilor cu persoane fizice sau juridice cu legaturi strânse cu societatea.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Evaluarea activelor si pasivelor din bilantul societatii la data de 30 iunie 2014.
Valoarea estimata fara TVA: 623,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 105 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 12460.00 RON
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LOT NR. 13 DENUMIRE: servicii de consultanta privind evaluarea activelor si
pasivelor la COMPANIA DE ASIGURARI REASIGURARI EXIM ROMANIA S.A. (CARE
ROMANIA)
1) DESCRIERE SUCCINTA
Evaluarea activelor si pasivelor Societatii de asigurare participante la Exerciuiul BSR presupune urmatoarele obiective: a.analizarea
portofoliului de asigurari a Societati Participante în vederea stabilirii obligatiilor care decurg din contractele de asigurare, pentru a evalua
gradul de adecvare a rezervelor tehnice (RT) si o estimare justificata a valorii economice a respectivelor (RT); b.evaluarea eficientei
instrumentelor utilizate pentru transferul riscurilor la terte parti cu privire la riscurile aferente contractelor de (re)asigurare subscrise de
catre societate, incluzând contractele de reasigurare finita; c.evaluarea adecvarii principiilor de recunoastere si de evaluare aplicate
pentru toate pasivele, nu doar pentru RT, si toate activele, nu doar pentru cele admise sa acopere RT, cu un accent special pe impactul
operatiunilor si tranzactiilor cu persoane fizice sau juridice cu legaturi strânse cu societatea.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Evaluarea activelor si pasivelor din bilantul societatii la data de 30 iunie 2014.
Valoarea estimata fara TVA: 623,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 105 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 12460.00 RON

LOT NR. 14 DENUMIRE: servicii de consultanta privind efectuarea testului de stres si
evaluarea cerintelor de prudentialitate in cadrul exercitiului BSR
1) DESCRIERE SUCCINTA
Obiectivele testului de stres sunt de a evalua rezistenta sectorului de asigurari din România la diferite socuri si scenarii si de a identifica
principalele vulnerabilitati si probleme care ar putea necesita masuri suplimentare de supraveghere. Exercitiul de evaluare a activelor si
pasivelor si testul de stres pentru sectorul de asigurari din Romania va acoperi, de asemenea, evaluarea gradului de acoperire a
rezervelor tehnice cu active admise conform reglementarilor în vigoare (regimul Solvabilitate I) precum si gradul de adecvare a
fondurilor proprii ale Societatilor participante la cerintele de solvabilitate, atât pentru regimul Solvabilitate I cât si pentru Solvabilitate II.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Prestarea serviciilor pentru cele 13 societati de asigurari mentionate la loturile 1 - 13.
Valoarea estimata fara TVA: 979,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 136 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 19580.00 RON

LOT NR. 15 DENUMIRE: servicii de consultanta privind managementul proiectului
1) DESCRIERE SUCCINTA
Managerul de proiect (PM) asigura punerea în aplicare efectiva si implementarea eficienta de zi cu zi a Exercitiului BSR sub
supravegherea si controlul Comitetului de coordonare. Asigura ca auditorii care efectueaza evaluarea activelor si pasivelor utilizeaza
metodologia exercitiului într-un mod armonizat la nivelul fiecarei societati participante si aplica un tratament similar pentru fiecare
societate participanta. PM se asigura ca Exercitiului BSR va fi livrat la timp si va fi realizat la standardele de calitate cerute. PM asigura
gestionarea eficienta a resurselor pentru realizarea proiectului precum si relatiile cu o gama larga de grupuri - Auditorii, Consultantul
care realizeaza Testul de stres si evaluarea cerintelor financiare prudentiale, Comitetul de Coordonare si Societatile participante.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79411000-8 Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Coordonarea activitatii auditorilor (loturile 1-13) si a consultantului (castigatorul lotului 14).
Valoarea estimata fara TVA: 822,360.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 16447.00 RON
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LOT NR. 2 DENUMIRE: servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor
la ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.
1) DESCRIERE SUCCINTA
Evaluarea activelor si pasivelor Societatii de asigurare participante la Exerciuiul BSR presupune urmatoarele obiective: a.analizarea
portofoliului de asigurari a Societati Participante în vederea stabilirii obligatiilor care decurg din contractele de asigurare, pentru a evalua
gradul de adecvare a rezervelor tehnice (RT) si o estimare justificata a valorii economice a respectivelor (RT); b.evaluarea eficientei
instrumentelor utilizate pentru transferul riscurilor la terte parti cu privire la riscurile aferente contractelor de (re)asigurare subscrise de
catre societate, incluzând contractele de reasigurare finita; c.evaluarea adecvarii principiilor de recunoastere si de evaluare aplicate
pentru toate pasivele, nu doar pentru RT, si toate activele, nu doar pentru cele admise sa acopere RT, cu un accent special pe impactul
operatiunilor si tranzactiilor cu persoane fizice sau juridice cu legaturi strânse cu societatea.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Evaluarea activelor si pasivelor din bilantul societatii la data de 30 iunie 2014.
Valoarea estimata fara TVA: 623,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 105 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 12460.00 RON

LOT NR. 3 DENUMIRE: servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor
la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
1) DESCRIERE SUCCINTA
Evaluarea activelor si pasivelor Societatii de asigurare participante la Exerciuiul BSR presupune urmatoarele obiective: a.analizarea
portofoliului de asigurari a Societati Participante în vederea stabilirii obligatiilor care decurg din contractele de asigurare, pentru a evalua
gradul de adecvare a rezervelor tehnice (RT) si o estimare justificata a valorii economice a respectivelor (RT); b.evaluarea eficientei
instrumentelor utilizate pentru transferul riscurilor la terte parti cu privire la riscurile aferente contractelor de (re)asigurare subscrise de
catre societate, incluzând contractele de reasigurare finita; c.evaluarea adecvarii principiilor de recunoastere si de evaluare aplicate
pentru toate pasivele, nu doar pentru RT, si toate activele, nu doar pentru cele admise sa acopere RT, cu un accent special pe impactul
operatiunilor si tranzactiilor cu persoane fizice sau juridice cu legaturi strânse cu societatea.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Evaluarea activelor si pasivelor din bilantul societatii la data de 30 iunie 2014.
Valoarea estimata fara TVA: 623,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 105 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 12460.00 RON

LOT NR. 4 DENUMIRE: servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor
la GROUPAMA ASIGURARI S.A.
1) DESCRIERE SUCCINTA
Evaluarea activelor si pasivelor Societatii de asigurare participante la Exerciuiul BSR presupune urmatoarele obiective: a.analizarea
portofoliului de asigurari a Societati Participante în vederea stabilirii obligatiilor care decurg din contractele de asigurare, pentru a evalua
gradul de adecvare a rezervelor tehnice (RT) si o estimare justificata a valorii economice a respectivelor (RT); b.evaluarea eficientei
instrumentelor utilizate pentru transferul riscurilor la terte parti cu privire la riscurile aferente contractelor de (re)asigurare subscrise de
catre societate, incluzând contractele de reasigurare finita; c.evaluarea adecvarii principiilor de recunoastere si de evaluare aplicate
pentru toate pasivele, nu doar pentru RT, si toate activele, nu doar pentru cele admise sa acopere RT, cu un accent special pe impactul
operatiunilor si tranzactiilor cu persoane fizice sau juridice cu legaturi strânse cu societatea.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Evaluarea activelor si pasivelor din bilantul societatii la data de 30 iunie 2014.
Valoarea estimata fara TVA: 623,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 105 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 12460.00 RON
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LOT NR. 5 DENUMIRE: servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor
la UNIQA ASIGURARI S.A.
1) DESCRIERE SUCCINTA
Evaluarea activelor si pasivelor Societatii de asigurare participante la Exerciuiul BSR presupune urmatoarele obiective: a.analizarea
portofoliului de asigurari a Societati Participante în vederea stabilirii obligatiilor care decurg din contractele de asigurare, pentru a evalua
gradul de adecvare a rezervelor tehnice (RT) si o estimare justificata a valorii economice a respectivelor (RT); b.evaluarea eficientei
instrumentelor utilizate pentru transferul riscurilor la terte parti cu privire la riscurile aferente contractelor de (re)asigurare subscrise de
catre societate, incluzând contractele de reasigurare finita; c.evaluarea adecvarii principiilor de recunoastere si de evaluare aplicate
pentru toate pasivele, nu doar pentru RT, si toate activele, nu doar pentru cele admise sa acopere RT, cu un accent special pe impactul
operatiunilor si tranzactiilor cu persoane fizice sau juridice cu legaturi strânse cu societatea.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Evaluarea activelor si pasivelor din bilantul societatii la data de 30 iunie 2014.
Valoarea estimata fara TVA: 623,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 105 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 12460.00 RON

LOT NR. 6 DENUMIRE: servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor
la ING ASIGURARI DE VIATA S.A.
1) DESCRIERE SUCCINTA
Evaluarea activelor si pasivelor Societatii de asigurare participante la Exerciuiul BSR presupune urmatoarele obiective: a.analizarea
portofoliului de asigurari a Societati Participante în vederea stabilirii obligatiilor care decurg din contractele de asigurare, pentru a evalua
gradul de adecvare a rezervelor tehnice (RT) si o estimare justificata a valorii economice a respectivelor (RT); b.evaluarea eficientei
instrumentelor utilizate pentru transferul riscurilor la terte parti cu privire la riscurile aferente contractelor de (re)asigurare subscrise de
catre societate, incluzând contractele de reasigurare finita; c.evaluarea adecvarii principiilor de recunoastere si de evaluare aplicate
pentru toate pasivele, nu doar pentru RT, si toate activele, nu doar pentru cele admise sa acopere RT, cu un accent special pe impactul
operatiunilor si tranzactiilor cu persoane fizice sau juridice cu legaturi strânse cu societatea.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Evaluarea activelor si pasivelor din bilantul societatii la data de 30 iunie 2014.
Valoarea estimata fara TVA: 623,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 105 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 12460.00 RON

LOT NR. 7 DENUMIRE: servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor
la ASIGURAREA ROMANEASCA-ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
1) DESCRIERE SUCCINTA
Evaluarea activelor si pasivelor Societatii de asigurare participante la Exerciuiul BSR presupune urmatoarele obiective: a.analizarea
portofoliului de asigurari a Societati Participante în vederea stabilirii obligatiilor care decurg din contractele de asigurare, pentru a evalua
gradul de adecvare a rezervelor tehnice (RT) si o estimare justificata a valorii economice a respectivelor (RT); b.evaluarea eficientei
instrumentelor utilizate pentru transferul riscurilor la terte parti cu privire la riscurile aferente contractelor de (re)asigurare subscrise de
catre societate, incluzând contractele de reasigurare finita; c.evaluarea adecvarii principiilor de recunoastere si de evaluare aplicate
pentru toate pasivele, nu doar pentru RT, si toate activele, nu doar pentru cele admise sa acopere RT, cu un accent special pe impactul
operatiunilor si tranzactiilor cu persoane fizice sau juridice cu legaturi strânse cu societatea.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Evaluarea activelor si pasivelor din bilantul societatii la data de 30 iunie 2014.
Valoarea estimata fara TVA: 623,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 105 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 12460.00 RON
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LOT NR. 8 DENUMIRE: servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor
la EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
1) DESCRIERE SUCCINTA
Evaluarea activelor si pasivelor Societatii de asigurare participante la Exerciuiul BSR presupune urmatoarele obiective: a.analizarea
portofoliului de asigurari a Societati Participante în vederea stabilirii obligatiilor care decurg din contractele de asigurare, pentru a evalua
gradul de adecvare a rezervelor tehnice (RT) si o estimare justificata a valorii economice a respectivelor (RT); b.evaluarea eficientei
instrumentelor utilizate pentru transferul riscurilor la terte parti cu privire la riscurile aferente contractelor de (re)asigurare subscrise de
catre societate, incluzând contractele de reasigurare finita; c.evaluarea adecvarii principiilor de recunoastere si de evaluare aplicate
pentru toate pasivele, nu doar pentru RT, si toate activele, nu doar pentru cele admise sa acopere RT, cu un accent special pe impactul
operatiunilor si tranzactiilor cu persoane fizice sau juridice cu legaturi strânse cu societatea.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Evaluarea activelor si pasivelor din bilantul societatii la data de 30 iunie 2014.
Valoarea estimata fara TVA: 623,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 105 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 12460.00 RON

LOT NR. 9 DENUMIRE: servicii de consultanta privind evaluarea activelor si pasivelor
la CARPATICA ASIGURARI S.A.
1) DESCRIERE SUCCINTA
Evaluarea activelor si pasivelor Societatii de asigurare participante la Exerciuiul BSR presupune urmatoarele obiective: a.analizarea
portofoliului de asigurari a Societati Participante în vederea stabilirii obligatiilor care decurg din contractele de asigurare, pentru a evalua
gradul de adecvare a rezervelor tehnice (RT) si o estimare justificata a valorii economice a respectivelor (RT); b.evaluarea eficientei
instrumentelor utilizate pentru transferul riscurilor la terte parti cu privire la riscurile aferente contractelor de (re)asigurare subscrise de
catre societate, incluzând contractele de reasigurare finita; c.evaluarea adecvarii principiilor de recunoastere si de evaluare aplicate
pentru toate pasivele, nu doar pentru RT, si toate activele, nu doar pentru cele admise sa acopere RT, cu un accent special pe impactul
operatiunilor si tranzactiilor cu persoane fizice sau juridice cu legaturi strânse cu societatea.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Evaluarea activelor si pasivelor din bilantul societatii la data de 30 iunie 2014.
Valoarea estimata fara TVA: 623,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 105 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 12460.00 RON
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