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Nr. 
Crt.

Întrebare Răspuns

1 REGULAMENT - Art. 2.2.1 ”Garanția de participare la procedura de 
achiziție publică
Fiecare participant va atașa pe ambalajul planșelor/tub un plic 
transparent care va conține Formularul 9 completat (Anexa 2.2) si un 
document original, prin care se atestă constituirea unei garanții bancare 
în valoare de 500 RON, în una din următoarele modalități:”

Vă rugăm să precizați dacă, în cazul constituirii garanției prin transfer 
bancar, este în continuare necesar formularul 9. În caz afirmativ, avem 
de-a face cu o dublare a dovezii constituirii.

Propunem înlocuirea cuvîntului ”și” cu cuvîntul ”sau” în paragraful citat 
mai sus.

Documentul original confirmat de bancă până la data înscrierii 
proiectelor, prin care se atestă constituirea unei garanții bancare în 
valoare de 500 RON, este suficient. 

2 REGULAMENT - Art. 3.17 Calendarul concursului

La data de 3 septembrie 2019, a fost publicată declarația unui 
reprezentant al conducerii Primăriei Cluj- Napoca (beneficiarul 
concursului), conform căreia data predării va fi amînată:

”Termenul 2 octombrie nu va fi respectat. Vom amâna pentru sfârșitul 
toamnei acest concurs de soluții, pentru că sunt suficient de multe 
solicitări, ca să se poată înscrie cât mai multe persoane la concurs.”

(sursa: http://www.radiocluj.ro/2019/09/03/cel-mai-modern-cartier-
construit-in-romania-dupa-1989-se-va- intinde-pe-280-de-hectare-in-
zona-sopor/)

Se va respecta termenul de predare al proiectelor și se modifică cu o zi 
jurizarea (07-09.10.2019) și conferința de presă (10.10.2019).

http://www.radiocluj.ro/2019/09/03/cel-mai-modern-cartier-construit-in-romania-dupa-1989-se-va- inti
http://www.radiocluj.ro/2019/09/03/cel-mai-modern-cartier-construit-in-romania-dupa-1989-se-va- inti
http://www.radiocluj.ro/2019/09/03/cel-mai-modern-cartier-construit-in-romania-dupa-1989-se-va- inti
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Atît pe SICAP, cît și pe site-ul concursului, data predării este 2 octombrie. 
Vă rugăm să clarificați.

3 CONTRACT - Art. 4.2.3

Răspuns acordat în cadrul primei runde de clarificări:

”„Asistentă tehnică” se referă la consultanta oferită din partea 
proiectanților pentru temele de proiectare a spațiilor publice semnificative 
indicate în PUZ.”

Considerăm că această sarcină suplimentară față de PUZ (care, prin 
legislație, nu include Asistență tehnică), este de natură să limiteze 
participarea ulterioară a prestatorului la achizițiile publice privind 
proiectarea spațiilor publice din zonă, ceea ce nu este acceptabil.

Solicităm eliminarea fazei ”Asistență tehnică” din contract.

Scopul asistenței tehnice a fost introdus pentru a asigura coerența în 
spațiul public de la conceptul PUZ până la realizare. Asistența tehnică 
se va limita la acel nivel care nu induce conflictul de interese conform 
legislației în vigoare.

4 CONTRACT - Art. 4.2.3

Răspuns acordat în cadrul primei runde de clarificări:

”„Verificarile” se refera la cele de tip AF la studiul Geologic sau verificarile 
documentațiilor proiectelor de infrastuctura”

Vă informăm că:
• PUZ nu include ”proiecte de infrastructură”. Conform legii PUZ, 

conține planșa ”Coordonarea rețelelor edilitare”, care nu este supusă 
verificării.

„Verificările” se referă la cele cerute prin legislația PUZ. 
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5 CONTRACT - Art. 11.5

Răspuns acordat în cadrul primei runde de clarificări:

”Se mentine obligativitatea incheierii si mentinerii in vigoare a politei 
de asigurare care va acoperi atat perioada de executare a prezentului 
contract cat si un an de la aprobarea PUZ”

Solicităm introducerea în contract a unei clauze referitoare la situația în 
care PUZ nu este aprobat, din
motive externe elaboratorului. În ce condiții poate fi recuperată suma 
aferentă asigurării în acest caz?

Mențiunile juriului cu privire la proiectul câștigător, precum și alte aspecte 
cum ar fi polița de asigurare, se vor discuta, negocia și introduce la faza 
de contractare.

6 PROPUNEREA FINANCIARĂ - Etapa I, Faza 1, 1.1.

Vă informăm că legislația în vigoare nu include noțiunile de ”studiu 
topografic orientativ” sau ”studiu geologic orientativ”.

Vă rugăm să clarificați sarcinile solicitate.

Este vorba despre acele date minim necesare unui PUZ preliminar. 

7 Etapa I, Faza 2, 2.1.

Vă rugăm să precizați cine contractează serviciile „consultantului 
mediator”.

Pentru strategia de mediere considerăm necesară consultarea unui 
specialist, dar conform normelor metodologice de elaboarare PUZ, 
consultarea populației este organizată de către Primărie, cu suportul 
tehnic al proiectantului și al altor consultanți de specialitate. 

8 Etapa III, Faza 6.1.

Solicităm clarificarea expresiei ”documente privind proprietatea 
terenurilor” prin înlocuirea ei cu ”centralizarea extraselor de carte funciară 

Pentru certificatele de urbanism se vor pune la dispoziție toate 
documentele necesare conform legislației. 
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emise de către ANCPI”.

9 Etapa III, Faza 6, Etapa IV, Faza 7

În document, obținerea avizelor pentru PUZ precede elaborarea PUZ. 
Sugerăm inversarea ordinii în care se succed cele două faze, din rațiuni 
evidente.

Se va respecta legislația în vigoare.

10 ”* Documentatia PUZ va contine atat piese scrise: memoriu general, de 
specialitate, referate pe specialitati, documente de fundamentare, avize, 
acorduri de la diverse autorități, cat și piese desenate: încadrări, existent, 
propus, reglementări sau vizualizări 3D.”

Vă informăm că metodologia de elaborare a PUZ, GM-010-2000, 
(menționată de altfel în document ca trebuind respectată) nu include 
”memorii de specialitate” sau ”referate pe specialități”.

Solicităm eliminarea sarcinilor menționate.

Pentru a acoperi un standard profesional înalt, nu doar formal, dacă 
este cazul, documentațiile se vor completa și cu specificații, memorii sau 
referate, în funcție de strategia de abordare.

11 ANEXA 5 - Fișierul 5.11 Suport - curbe de nivel

Vă informăm că fișierul pus la dispoziție în urma primei runde de clarificări 
nu include informațiile solicitate (cotele aferente curbelor).

Revenim cu solicitarea să puneți la dispoziția participanților fișierul 
completat cu valorile (cotele) corespunzătoare curbelor de nivel. În lipsa 
acestei informații, fișierul este inutilizabil.

Curbele de nivel se pot vizualiza, cu cotele aferente, în programul 
Autocad Map 3D (free trial).
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Data limită primire întrebări Runda 2 19.09.2019.  
Data limită răspuns întrebări Runda 2 26.09.2019.  
Data limita Predare proiecte 02.10.2019, ora 16.00.  
Analiză preliminară proiecte                               
(verificare comisie tehnică)

03 - 04.10.2019 

Jurizare proiecte 07 - 09.10.2019
Anunț oficial câștigător 
(conferință de presă cu juriul)

10.10.2019    

Publicarea galeriei Proiectelor pe Site-ul oficial al 
competiției

16.10.2019.  

Data limită depunere contestații 23.10.2019.  

CALENDAR


