
ASIGURĂRI DE GARANŢII DE LA 
COFACE, UN NOU PRODUS DEDICAT 
COMPANIILOR CARE DERULEAZĂ 
CONTRACTE DE ACHIZIŢII PUBLICE

Dezvoltarea companiilor depinde 
de stabilitatea lor financiară și 
încrederea pe care o transmit în piață 
în raport cu furnizorii, partenerii de 
afaceri sau autoritățile de stat. În 
acest context, activitatea comercială 
poate fi supusă riscurilor în timpul 
derulării tranzacțiilor comerciale 
sau financiare, iar instrumentele 
de garantare dețin un rol principal. 
Protejarea împotriva riscurilor de 
neîndeplinire contractuală precum 

și diminuarea pierderilor 
financiare cauzate de 
aceasta au devenit o 
condiție esențială de 
îndeplinit pentru anumite 
sectoare economice, cum ar 
fi cel al achizițiilor publice la 
nivelul Uniunii Europene. 

În calitate de furnizor de 
servicii integrate de 
management al riscului 
comercial, Coface vine în 
sprijinul dumneavoastră cu 
instrumente de garantare 
care vă ajută să participați, 
în condiții de siguranță, la 
procedurile de achizitii 
publice. Susținuți de o 
experiență vastă ca 
asigurator de credit de top, 
specialiștii Coface vă oferă 
suportul necesar, prin soluții 
complexe și personalizate, 
pentru a beneficia de 
contracte care să ajute la 
dezvoltarea afacerii 
dumneavoastră.



Orice companie care intenționează să încheie contracte cu statul este obligată să constituie 
garanția de participare la licitație și garanția de bună execuție

Asigurările de garanții oferite de Coface reprezintă alternativa optimă la scrisoarea de 
garanție bancară

AVANTAJELE ASIGURĂRILOR DE GARANŢII OFERITE DE COFACE

Cine pot fi asiguraţii?

Companii înregistrate în 
România sau în alte state din Uniunea 
Europeană sau asocieri de companii 
înregistrate în România sau în alte 
state din Uniunea Europeană.

Cine sunt beneficiarii?

 Autorități contractante, așa 
cum sunt definite prin Legea 98 pri-
vind achizițiile publice
Entități contractante, așa cum 
sunt definite prin Legea 99 privind 
achizițiile sectoriale

• procesul de obținere a polițelor de garanție este mult mai rapid și fără niciun fel
de cost suplimentar, cu excepția plății primei de asigurare (nu se percepe cost de
analiză a solicitării de emitere);

• facilitează accesul la contractele de achiziții publice pentru companiile de tip IMM
aflate în perioada de dezvoltare și consolidare a rezultatelor financiare și care nu
pot obține întotdeauna facilități de credit pentru emiterea scrisorilor de garanție;

• protejează capitalul de lucru și lichiditățile companiilor ca urmare a deblocării
sumelor reținute din facturi de către beneficiari;

• nu implică blocarea unor sume de bani sau a altor tipuri de active aflate în patrimoniul
companiei cum ar fi: garanțiile mobiliare, imobiliare și/sau bănești constituite în
favoarea instituțiilor de credit;

• nu afectează gradul de îndatorare sau alți indicatori financiari analizați de bănci
dacă aveți nevoie de finanțarea capitalului de lucru;

• expunerile societăților de asigurare nu se văd și în bilanțul companiei care a solicitat
emiterea asigurării de garanții;

• îmbunătățirea structurii bilanțiere și utilizarea eficientă a resurselor companiei
pentru desfășurarea activității operaționale;

• implică costuri totale mai mici pentru asigurat.

DE CE SĂ ALEGEŢI COFACE PENTRU ÎNCHEIEREA ASIGURĂRII DE GARANŢII?



Valoarea asigurată poate fi de maximum 1% din valoarea estimată a contractului de achiziție sau în cazul 
acordului-cadru din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent

Perioada de valabilitate este egală cu perioada minim ă de valabilitate a ofertei, așa cum a fost solicitată 
prin documentația de atribuire

Asigurarea de garanție pentru participare la licitații trebuie să fie irevocabilă

Asigurarea de garanție pentru participare la licitații trebuie să prevadă că plata despăgubirii se va executa 
necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa 
persoanei garantate

Condiţiile în care se încheie Asigurarea de garanţie pentru participare la licitaţii 

1. ASIGURAREA DE GARANŢIE PENTRU PARTICIPARE LA LICITAŢII

Reprezintă un instrument de prezentare a ofertei, care are drept scop protejarea 
autorității contractante (Beneficiar) față de riscul unui comportament necorespunzător 
al ofertantului (Asiguratului) pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire.

Care sunt riscurile asigurate?
Beneficiarul asigurării va avea dreptul să fie despăgubit atunci când Asiguratul, având 
calitatea de ofertant într-o procedură de achiziție publică/sectorială:

a. își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b. oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în

termenul prevăzut de lege;
c. refuză să semneze contractul de achiziție publică/acordul-cadru în perioada de

valabilitate a ofertei.

Dacă procedura de achiziție publică/sectorială presupune încheierea unui acord-cadru, 
riscul menționat la lit. b) nu se va asigura, potrivit legislației achizițiilor publice /sectoriale.

Subrogarea în vederea recuperării de la Asigurat a despăgubirii plătite Beneficiarului
În cazul producerii riscului asigurat și plății despăgubirii către Beneficiarul asigurării de 
garanție pentru participare la licitații, Coface se subrogă în drepturile Beneficiarului și 
preia dreptul de creanță asupra Asiguratului. Asiguratul are obligația de a returna Coface 
despăgubirea plătită Beneficiarului conform termenilor stabiliți în contractul de asigurare.



Valoarea asigurată poate fi de maximum 10% din valoarea 
fără TVA a contractului de achiziție publică sectorială sau în 
cazul acordului-cadru din valoarea estimată a celui mai mare 
contract subsecvent (fără a se lua în calcul valoarea pentru 
diverse și neprevăzute)

Perioada de valabilitate se stabilește de regulă până la 
data întocmirii procesului-verbal de recepție a produselor/
serviciilor care fac obiectul contractului de achiziție publică/
sectorială sau contractului subsecvent și/sau de la plata 
facturii finale

Asigurarea de garanție pentru buna execuție trebuie să fie 
irevocabilă

Asigurarea de garanție pentru buna execuție trebuie să 
prevadă că plata despăgubirii se va executa necondiționat, 
respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declarației 
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate

Perioada de valabilitate acoperă atât perioada de execuție a 
lucrărilor cât și perioada de notificare a defectelor

furnizori și prestatori 
de servicii

companii de 
construcţii

Asigurarea de garanţie pentru buna execuţie:
Condiţii

Asigurarea de garanție pentru buna execuție a contractului se constituie de către 
contractant (Asigurat) în scopul asigurării autorității/entității contractante (Beneficiar) 
de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului sectorial/
contractului subsecvent.

2. ASIGURAREA DE GARANŢIE PENTRU BUNA EXECUŢIE

Care sunt riscurile asigurate?
Pierderile efective, directe, provocate Beneficiarului în perioada de valabilitate a poliței de 
asigurare și a contractului de achiziție publică/sectorială, rezultate din acele situații în care 
Asiguratul, din culpa sa exclusivă, nu își execută obligațiile contractuale asumate față de 
Beneficiar la semnarea contractului de achiziție publică/sectorială.

Condiţiile în care se încheie Asigurarea de garanţie pentru buna execuţie
Contractul de achiziție publică/sectorială conține informațiile privind constituirea asigurării 
de garanție pentru buna execuție.

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII VĂ RUGĂM 
CONTACTAŢI: 
+40/374 670 720
COMUNICARE-ROMANIA@COFACE.COM
WWW.COFACE.RO




