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Divizia Financiara - Operatiuni Achizitii 
Departament Achiziții şi Logistică  
Serviciul Achiziţii Lucrari   
Nr. DEER/194060/02.08.2022    
 
 
 
 

Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari primite la 
documentatia procedurii pentru achizitia de 

„Servicii de asigurare de răspundere profesională de tip D&O pentru 
Administratori, Director General și Directori Executivi” 

cu anuntul de participare in SEAP nr. SCN1110430/08.07.2022 
 
 
 
Urmare a solicitarilor de clarificari ale unor posibili ofertanti, facem urmatoarele 

precizari: 
 

Solicitare de clarificari 1  
Va rugam a ne transmite chestionarul (Anexa 1) aferenta Caietului de sarcini.  
Raspuns 1 
Chestionarul a fost publicat in 21.07.2022, ora 16:03 la Raspuns consolidat 1. 
 
Solicitare de clarificari 2 
In vederea transmiterii unei oferte corecte si concrete, rugam sa ne transmiteti cererile 
chestionar (Chestionar D&O si Covid-19) bilingv. 
Raspuns 2 
Cererile chestionar au fost publicat in 21.07.2022, ora 16:03 la Raspuns consolidat 1. 
 
Solicitare de clarificari 3 
In vederea ofertarii, va rugam sa ne ajutati cu chestionarul atasat completat.  
Raspuns 3 
Chestionarul a fost publicat in 21.07.2022, ora 16:03 la Raspuns consolidat 1. 
 
Solicitare de clarificari 4 
Va rugam sa ne transmiteti lista cu litigiile in derulare si care ar putea avea impact in 
activarea raspunerii Administratorilor, Directorului General si Directorilor Executivi (inclusiv 
detalii legate de litigii). 
Raspuns 4 
Lista cu litiigiile se regaseste atasata la acest raspuns consolidat. 
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Solicitare de clarificari 5 
Avand in vedere complexitatea obiectului achizitiei, va solicitam prelungirea termenului de 
depunere cu minim 5 zile lucratoare. Principalul motiv fiind schimbarea viziunii de catre 
reasiguratorii in ceea ce priveste acoperire D&O ca urmare daunelor din piata de 
asigurare/reasigurare la nivel mondial. Acest lucru a dus la micsorarea interesului 
reasiguratorilor de a mai sustine reasigurare pe astfel de polite. Va multumim. 
Raspuns 5 
Termenul de depunere oferte a fost prelungit pana la data de 09.08.2022, conform Eratei nr. 
EN1038257/21.07.2022. 
 
 
 

 
Director Divizia Suport Afaceri 

Diana Moldovan 
 



Lista cu litigiile in derulare si care ar putea avea impact in activarea raspunerii Administratorilor, Directorului General si Directorilor Executivi

 No. Crt.  Entitate  Numar dosar  Parte adversa Obiect litigiu  Calitate  Valoarea litigiului (RON) 
 Estimare 

sanse castig 

 Reprezentant 
instanta 

(consilier/avocat) 
 STATUS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8                                                         9 

1 DEER -TS
342/62/2020*                                           

Tribunalul Brasov

DOBRE ION/ 
CONSTANDACHE 

NICU

pretentii cf Decizie Curtea de Conturi. 
Litigiu in contradictoriu cu  2 fosti 

directori generali  si care are ca obiect 
obligarea acestora la plata unor sume 

ce deriva din contracte de servicii 
efectuate de către acționarul majoritar 

SC Electrica SA București, în baza 
contractelor de mandat, consultanță și 

prestări servicii  

8,951,812.00 50%   NNDKP  

 Pretentii. La data de 30.09.2021, 
instanta a suspendat dosarul. 

Termen de verificare suspendare - 
14.12.2022.

2 DEER -TS
4469/62/2018                                           

Tribunalul Brasov
ELSA

pretentii cf Decizie Curtea de Conturi. 
Litigiu in contradictoriu cu Electrica SA 

București si care are ca obiect obligarea 
la plata a unor sume ce deriva din 

contracte de servicii efectuate de către 
acționarul majoritar SC Electrica SA 
București, în baza contractelor de 

mandat, consultanță și prestări servicii  

8,951,812.00 50%   NNDKP    urmatorul termen 26.09.2022 

3 DEER TS
4106/3/2021                                                                               

Curtea de Apel 
Bucuresti

 SC Verta Tel SRL 
pretenții. Actiune in raspundere 

contractuala.
parat                                      2,009,233 50%

Departamentul 
juridic

Instanta de fond a respins cererea. 
In apel, instanta admite apelul. 

Anulează în parte sentinţa civilă 
apelată în sensul că: Respinge 

excepţia lipsei capacităţii de folosinţă 
a pârâtei Aktor Technical Societe 

Anonyme -SC Euro Construct 
Trading 98 SRL prin liderul de 

asociere Aktor Societatea Tehnica 
Anonima Grecia-Sucursala 

Bucureşti,România ca nefondată. 
Trimite cauza la aceeaşi instanţă în 

vederea judecării capătului 3 de 
cerere. Menţine celelalte dispoziţii 

ale sentinţei civile apelate. Cu recurs 
în 30 de zile de la comunicare.

            4   DEER -TN 
 439/111/2017                                             

Tribunalul Bihor 

 ASIROM VIENNA 
INSURANCE GROUP 

SA 

 .
actiune in regres - sumele reprezinta 

despagubirile platite de reclamant catre 
societatea asigurata SC Ciocorom SRL 
in urma unui incendiu din 07.07.2013.

SDEE TN este responsabil pentru 
supratensiune după o întrerupere a 

alimentării 

 parat 2,842,347 50%
 departamentul 

juridic 

Hot. Nr. 140/21.06.2022 - Respinge 
excepţia lipsei calităţii procesual 
pasive, excepţie invocată de pârâtă, 
Respinge ca neîntemeiată acţiunea 
formulată şi modificată de 
reclamanta. Cu apel in 30 de zile de 
la comunicare. 



 No. Crt.  Entitate  Numar dosar  Parte adversa Obiect litigiu  Calitate  Valoarea litigiului (RON) 
 Estimare 

sanse castig 

 Reprezentant 
instanta 

(consilier/avocat) 
 STATUS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8                                                         9 

            5   DEER -TN 
 374/1285/2018                                                  
Inalta Curte de 

Casatie si Justitie 

 ENERGO PROIECT 
SRL 

pretentii  parat                                                                 2,387,357 50%
 departamentul 

juridic 

 La fond actiunea a fost respinsa. In 
apel, instanta respinge excepţia 
lipsei capacităţii de folosinţă a 
pârâtei DEER. şi rejudecând: 

respinge excepţia de nelegalitate a 
Deciziei ANRE nr.1285/05.09.2017 
invocate de pârâta S.D.E.E.T.N.SA. 
Respinge ca neîntemeiată cererea 

de chemare în judecată formulată de 
reclamanta Energo Proiect în 

contradictoriu cu pârâtele 
S.D.E.E.T.N.SA şi S.D.E.E.T.N.SA -

S.D.E.E.O. având ca obiect plăţi 
nedatorate şi în subsidiar 

răspundere contractuală. S-a 
declarat recurs de catre Energo 

Proiect SRL, aflat in faza de 
regularizare

6             DEER - MN 
7507/105/2017                                        

Tribunalul Prahova
 VIR Company 

International SRL 

pretentii (daune pentru neemiterea 
certificatelor de conectare, certificate 

verzi)
parata 24,380,000 50%  Botezatu & Asociatii 

Fond solutionat- Respinge excepţiile 
inadmisibilităţii şi lipsei de obiect a 
cererii introductive invocate de 
pârâtă, ca nefondate. Respinge 
cererea introductivă de instanţă 
având ca obiect,,pretenţii,, ca 
nefondată. Admite în parte cererea 
formulată de pârâtă privind plata 
cheltuielilor de judecată şi obligă 
reclamanta către pârâtă la plata 
cheltuielilor de judecată, respectiv la 
plata sumei în cuantum de 50.000 lei 
reprezentând onorariu avocat redus. 
Cu drept de recurs în termen de 15 
zile de la comunicare. Hotarâre  
375/20.04.2022

7             DEER - MN 
3719/105/2020**                                 

Tribunalul Prahova
 Primaria Sinaia 

contencios-administrativ - pretentii 
Primaria Sinaia solicita - in principal 
obligarea MN la respectarea HCL 

113/2015 in sensul executarii lucrarilor 
privind amplasarea in subteran a 

retelelor tehnico-edilitare pt proiectul 
Eficienta energetica si extindere 
iluminat zona istorica Sinaia, in 

subsidiar in cazul in care MN nu va 
executa in timp util lucrarile si Primaria 

va executa lucrarile in numele si pe 
seama noastra, MN sa fie obligata sa 

suporte c/val acestora 7.659.402,72 lei 
+ TVA (9.101.192 lei) - actualizarea 
sumei solicitate in subsidiar cu rata 

inflatiei si dobanda legala

parata 9,101,192 50%
 departamentul 

juridic 

La termenul din 31.05.2022, instanta 
respinge cererea ca neintemeiata. 

Cu recurs in 15 zile de la 
comunicare.



 No. Crt.  Entitate  Numar dosar  Parte adversa Obiect litigiu  Calitate  Valoarea litigiului (RON) 
 Estimare 

sanse castig 

 Reprezentant 
instanta 

(consilier/avocat) 
 STATUS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8                                                         9 

8             DEER - MN 
263/42/2020                                             

Curtea de Apel 
Ploiesti

 Primaria Galati - 
Directia de Impozite, 
Taxe si alte Venituri 

Locale Galati 

SDMN a contestat: - Raportul de 
inspectie fiscala nr. 

1372008/12.12.2019; -Decizia de 
inspectie fiscala nr. 

1372011/12.12.2019, -Dispozitia nr. 
841/17.03.2020 privind solutionarea 

contestatiei 

reclamanta 24,831,293 50%
 departamentul 

juridic 

fond solutionat - Hot. Nr. 
124/21.06.2022 - Respinge acţiunea 

ca neîntemeiată. Cu recurs în 
termen de 15 zile de la comunicare

9             DEER - MN 
 180/233/2020*                                              

Judecatoria Galati 
 Tutu Daniel si Tudori 

Ionel 

 civil - pretentii despagubiri prin 
echivalent ca urmare a revendicarii 

formulate in baza Legii 10/2001 pentru 
terenul Statiei Galati Centru 

 parata 2,500,000 50%
 departamentul 

juridic 
Termen: 07.09.2022

10           DEER - MN 
18976/3/2020                                    

Tribunalul Bucuresti 
 ELSA 

Actiune in restituire plata nedatorata, 
suma de 20.350.188,79 lei conform 

Raportului de control al Curtii de Conturi 
nr .6618 din 11.11.2016. (Actiune 

depusa din nou dupa anularea celei ce 
a facut obiectul Dosar nr. 33763/3/2019

reclamanta                               20,350,188.00 50%
 departamentul 

juridic 

Suspendat  până la soluţionarea prin 
hotărâre definitivă a cauzei ce 
formează obiectul dosarului nr. 

1677/105/2017 aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova. 

11           DEER - MN 

359/2/2021 (nr. 
vechi 1018/2/2016*)           

Curtea de Apel 
Bucuresti

 DGAMC 

 Actiune in anulare Decizie de impunere 
pentru suma de 23.977.815 lei, SDEE 

MN reclamanta si DGAMC ANAF 
parata. (dosar nr. 1018/2/2016).  
Instanta de fond Curtea de Apel 

Bucuresti a respins actiunea. Recursul 
SDEE MN a fost admis de ICCJ care a 
casat Decizia Curtii de Apel Bucuresti si 
a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi 
instante de fond. S-a format dosar nr. 
359/2/2021 (numar nou) fost dosar nr. 

1018/2/2016* – rejudecare dupa casare 
– contestare decizia de solutionare nr. 

462/2015 [tarife de racordare+alte 
servicii], pct. 1 si 2. Valoare litigiu 

13,886,492 (din total suma de 
23.977.815 lei) 

reclamanta                               13,886,492.00 50%  Biris Goran SPARL       fond - pe rol. Termen: 13.10.2022

12           DEER - MN 
641/42/2020                                                 

Curtea de Apel 
Ploiesti

 DGAMC 

Actiune in anulare cu privire la punctul 3 
din Decizia nr. 462/23.11.2015 emisă 

de A.N.A.F –DGSC (servicii de 
defrisare), respectiv impotriva Deciziei 

de Soluționare 154/02.07.2020, ca 
urmare a admiterii recursului in dosarul 

1018/2/2016. valoarea litigiului 
10.091.323 lei  (din totalul de  

23.977.815,00 lei)

reclamanta                               10,091,323.00 50%  Biris Goran SPARL       Fond pe rol. Termen 22.09.2022

13           DEER - MN 
7212/200/2020                                  

Judecatoria Buzau
 Cazacu Maria 

Societatea este chemata in judecata , in 
calitate de parte civilmente responsabila 
pentru decesul in august 2017 a 
electricianului Cazacu Bogdan - angajat 
al AISE Buzau. Se solicita 500.000 
euro+50.000 lei, aproximativ 
2.550.000,00 lei.

parte responsabila 
civilmente

                                2,550,000.00 50%
 departamentul 

juridic 
Fond  - pe rol : Termen: 08.09.2022

14          DEER -MN
1677/105/2017                                      

Tribunalul Prahova 
Curtea de Conturi a 

Romaniei
Actiune in anulare a Decizie nr. 45/2016 

a Camerei de Conturi Prahova
reclamanta neevaluabil 50% Radulescu & Musoi Fond pe rol. Termen 21.09.2022
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