
ROMÂNIA 
JUDEȚUL CLUJ 
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 
CLARIFICARE FORMULARE 
 
Cu privire la anunțul de concurs pentru:  
Concurs de soluții Turnul celor 3 vârste - revitalizarea Turnului pompierilor din Cluj-Napoca, 
transmitem următoarele clarificări: 
 
 Inserăm în Regulament următoarele: 
 
 
la punctul 2.2.1 (1) : 

(1) Fiecare participant va atașa pe ambalajul planșelor/tub un plic 
transparent care va conține Formularul 9 completat (Anexa 2.2)  și un document 
original, prin care se atestă constituirea unei garanții bancare în valoare de 250 RON, 
în una din următoarele modalități: 
(……………..) 
 

la punctul 2.2.2  Formularul de participare  
Concurentul trebuie să prezinte într-un plic de culoare albă, opac, format A4, 

secretizat (închis), pe care va fi înscris simbolul alfanumeric de identitate ales și 
care va fi depus odată cu planșele în ambalaj/tub, următoarele formulare:  
A. Formularul de participare OAR (Anexa 2.2) datat, completat, semnat și/sau 
ștampilat în care este obligatorie menționarea: 

- datele concurentului care înscrie proiectul în concurs, individual sau lider de 
asociere; 

- datele privind autoratul – autorul principal, coautor (coautori), colaborator 
(colaboratori) sau consultanți pe specialități, dacă este cazul; 

- datele privind numele și statutul juridic al asociaților, dacă este cazul- 
formularul 6 - (Anexa 2.2); 

- acordul sau dezacordul privind dezvăluirea identității autorului / echipei la 
expunerea sau publicarea proiectului; 

- declarația pe propria răspundere că, în eventualitatea atribuirii contractului de 
servicii de proiectare, concurentul, individual sau în asociere, va asigura serviciile 
complete de proiectare pentru toate specialitățile și pentru fazele de proiectare 
solicitate de Promotor 

- declarația pe propria răspundere că în ultimii 5 ani nu a fost condamnat prin 
hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei 
organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani  

Formularul de participare este inclus în documentația de concurs, în Anexa 2 – 
Regulament în două variante: una pentru concurenți sau lideri de asociere care au 
statut de birouri individuale de arhitectură, asocieri constituite de birouri individuale de 
arhitectură, societăți civile de arhitectură sau persoane fizice autorizate (potrivit 
legislației naționale a statului de proveniență) și una pentru concurenți sau lideri de 
asociere care au statut de persoană juridică. Va fi depus un singur formular, cu 
alegerea variantei adecvate situației concurentului. 
B. Documentului Unic de Achiziții Europene (Formularul DUAE- Anexa 2.2)  

Formularul DUAE se poate completa și online accesând linkul 
 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, bifând opțiunea “Sunt un operator 



economic” și încărcând fișierul espd-request.xml (Anexa 2.2) cu opțiunea Importați 
DEAU. Documentul completat online trebuie salvat în format PDF, printat și inclus în 
plicul secretizat. 
C. Formularul de ofertă (Anexa 2.2) 

 
la punctul 4.2.7 : 
 

4.2.7 Promotorul îi va solicita concurentului câștigător odată cu invitația la negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunț de participare depunerea următoarelor documente obligatorii, 
traduse legalizat în limba română (dacă este cazul), care să dovedească capacitatea de încheiere 
și executare a unui contract de servicii de proiectare pe teritoriul României, potrivit legii: 

 

NAȚIONALITATE ROMÂNĂ NAȚIONALITATE STRĂINĂ 

Toate documentele care reflectă declarația pe proprie răspundere conform Documentului 
Unic de Achiziții Europene (DUAE) 
 - conform prevederilor fișei de date: Formularul 10 - garanția de bună execuție (anexa 2.3), 
Formularul 11 - scrisoarea de înaintare (anexa 2.3), Formularul 6 – acord de asociere / dacă
este cazul (anexa 2.2). 

Cazier judiciar -  prezentarea acestuia (cazier judiciar pentru persoană juridică) se va face 
doar la solicitarea autorității contractante, ofertantului clasat pe primul loc; acesta trebuie să 
fie valabil la data prezentării.    

Arhitect cu drept de semnătură conform prevederilor Legii 184/2001, membru OAR /
organizație internațională echivalentă - acte doveditoare. 

Certificat de atestare fiscală privind 
impozitele și taxele, locale și la bugetul de 
stat. 
 

Persoanele juridice/fizice străine vor 
prezenta documente edificatoare eliberate 
de autorități ale țării de origine (certificate, 
caziere judiciare, alte documente 
echivalente) prin care să dovedească că și-
au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, 
taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat 
și bugetul local în conformitate cu cerințele 
solicitate de autoritatea contractantă. 

Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerțului, în original sau 
copie legalizată sau copie lizibilă cu 
mențiunea "conform cu originalul”.  
Concurentul își va asuma răspunderea că 
informațiile cuprinse în aceste documente 
sunt reale/valabile la data limită de 
depunere a soluțiilor.  
Obiectul contractului trebuie să aibă 
corespondent în codul CAEN din 
certificatul constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerțului. 

Pentru persoane juridice / fizice străine: 
Documente care dovedesc o formă de 
înregistrare / atestare ori apartenență din 
punct de vedere profesional, în conformitate 
cu prevederile din țara în care candidatul 
este rezident, în limba în care au fost emise, 
însoțite de o traducere autorizată a acestora 
în limba română sau engleză. Obiectul 
procedurii trebuie să aibă corespondent în 
domeniile de activitate înscrise în 
documentele prezentate. 
Concurentul își va asuma răspunderea că 
informațiile cuprinse în aceste documente 
sunt reale / valabile la data limită de 
depunere a soluțiilor. 

 
 


