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CONCURSUL DE SOLUȚII PARC BUNĂ ZIUA – CLUJ-NAPOCA      

INTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI RUNDA 3 

 

Nr. Întrebare  Răspuns  

1.  Daca entitatea juridică lider de echipă/asociere nu are in 

componenta sa un arhitect cu drept de semnătură, dar are în 

echipa o entitate juridică formată din membrii arhitecți cu drept de 

semnătură poate aceasta participa ca lider de asociere? Sau 

liderul de asociere al proiectului/propunerii de proiect este obligat 

să dețină in componenta sa un angajat arhitect cu drept de 

semnatura? 

Întrucât scopul acestui concurs este selectarea celei mai bune soluții pentru 

atribuirea contractului de servicii de proiectare (punctul 1.2.1., Regulamentul 

concursului), arhitecții cu drept de semnătură în România, Uniunea 

Europeană, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană pot 

participa la concurs cu condiția ca în cazul câștigării concursului să facă 

dovada deținerii dreptului de semnătură ca arhitect în țara respectivă și inițierii 

demersului de dobândire a dreptului de semnătură pentru prestare temporară 

de servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul României conform legii 

184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect (rep.), art. 12, 

alin. (3). 

  

Vă rugăm să parcurgeți punctele 2.1.1 și 2.1.2 ale Regulamentului de 

concurs: 

„2.1.1. Concurenții pot fi birouri individuale de arhitectură, asocieri 

constituite de birouri individuale de arhitectură sau alte forme legale 

de exercitare a profesiei de arhitect sau urbanist, potrivit legislației 

naționale a statului de proveniență sau persoane juridice (societăți 

comerciale de proiectare) din România sau din alte țări, fie individual 

sau în asociere. În cazul unei asocieri, liderul acesteia va înscrie 

proiectul în concurs. 

2.1.2. Concurenții persoane juridice vor avea obligatoriu ca asociat 

sau angajat un arhitect cu drept de semnătură, membru al Ordinului 

Arhitecților din România sau al unei organizații similare din țara sa, 

care exercită legal profesia de arhitect potrivit legislației naționale a 
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statului de proveniență. Individual sau prin asociere, concurenții 

trebuie să dețină capacitatea de încheiere a unui contract de servicii 

de proiectare pe teritoriul României, capacitate ce va trebui dovedită 

în fața Autorității Contractante, în cazul câștigării concursului.” 

 

Înțelegem, așadar, să arătăm că liderul de asociere trebuie să aibă 

capacitatea de încheiere a unui contract de servicii de proiectare pe teritoriul 

României individual sau prin asociere cu o entitate / formă legală de 

exercitare a profesiei de arhitect.  

 

2.  Avand in vedere ca suntem in anul 2022, va rugam sa clarificati 

punctul (b) din Partea V: Declaratii finale, din DUAE : (b) La 18 

octombrie 2018 cel mai târziu, autoritatea contractantă sau 

entitatea contractantă deține deja documentele în cauză. Va 

rugam sa ne clarificati daca intelegerea noastra este corecta : 

perioada de referinta sunt ultimii 3 ani? 

Modelul de formular DUAE pus la dispoziție este un model generat automat și 

nu se poate interveni asupra lui. Informațiile menționate nu au fost solicitate 

prin Regulamentul concursului și nu se aplică tipului de contract de servicii 

(servicii de proiectare) care urmează să fie semnat între Autoritatea 

Contractantă și câștigătorul concursului în urma încheierii procedurii de 

negociere fără publicarea în prealabil a unui anunț de participare.  

 

3.  În DUAE - B: SITUAȚIA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ pct.4 În 

ceea ce privește indicatorii financiari specificați în anunțul relevant 

sau în documentele achiziției, operatorul economic declară că 

valoarea (valorile) reală (reale) pentru indicatorii solicitați este 

(sunt) după cum urmează: Unde sunt specificati acesti indicatori 

financiari?  

Modelul de formular DUAE pus la dispoziție este un model generat. Informațiile 

menționate nu au fost solicitate prin Regulamentul concursului și nu se aplică 

tipului de contract de servicii (servicii de proiectare) care urmează să fie semnat 

între Autoritatea Contractantă și câștigătorul concursului în urma încheierii 

procedurii de negociere fără publicarea în prealabil a unui anunț de participare.  

4.  Avand in vedere ca in urma concursului se va incheia un contract 

de servicii, va rugam sa ne precizati SITUAȚIA ECONOMICĂ ȘI 

FINANCIARĂ pct.4 În ceea ce privește indicatorii financiari 

specificați în anunțul relevant sau în documentele achiziției, 

operatorul economic declară că valoarea (valorile) reală (reale) 
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pentru indicatorii solicitați este (sunt) după cum urmează: Unde 

sunt specificati acesti indicatori financiari? avand in vedere ca in 

urma concursului se va incheia un contract de servicii, va rugam 

sa clarificati pct 1a) capacitatea tehnica si profesionala 1a) Numai 

pentru contractele de achiziții publice de lucrări: În perioada de 

referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de 

tipul specificat: ce fel de tipuri de lucrari se solicita?  

5.  Poate recurge la următorii tehnicieni sau la următoarele organisme 

tehnice, mai ales cei (cele) responsabili (responsabile) de controlul 

calității: La ce fel de tehnicieni faceti referire? 

6.  Utilizează următoarele instalații tehnice și măsuri de asigurare a 

calității, iar resursele sale de studiu și de cercetare sunt după cum 

urmează: Va rugam sa clarificati la ce fel de instalatii tehnice faceti 

referire? 

7.  Va fi în măsură să aplice următoarele sisteme de management și 

de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare pe durata 

executării contractului: Despre ce lant de aprovizionare este 

vorba? 

8.  Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie 

furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile 

solicitate cu un scop anume: Operatorul economic va permite 

efectuarea de verificări ale capacității tehnice a operatorului 

economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de 

cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Va 

rugam sa clarificati 

9.  Avand in vedere cu formularul DUAE prezentat de Dvs. este un 

model aferent anilor 2017 - 2018 , va rugam sa furnizati un 
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formular DUAE actualizat. 

10.  Va rugam sa ne precizati care este perioada de valabilitate a 

ofertei. 

În acord cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice, valabilitatea 

ofertei trebuie să acopere întreaga perioadă de timp între data limită 

pentru depunerea ofertelor (22.08.2022) și data semnării contractului de 

servicii de proiectare, în urma desfășurării procedurii și a derulării procedurii 

de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Conform 

punctului 1.2.2. din Regulamentul concursului,  

„Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă 

conform art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor art. 104 alin. (7) din 

aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit 

concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de 

negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.” 

 

Întrucât data exactă a semnării contractului de servicii de proiectare nu poate 

fi estimată cu exactitate, aceasta depinzând de o multitudine de factori, 

recomandăm menținerea ofertei pe o perioadă cel puțin egală cu cea a 

desfășurării procedurii de concurs (vezi punctul 3.17. Calendar concurs al 

Regulamentului). 

11.  În scrisoarea de inaintare este specificat: "coletul sigilat și marcat 

în mod vizibil, conținând, în original și într-un număr de ____copii". 

Intrebarea noastra este: cate copii?  

Formularul la care faceți referire face parte din documentul 2.4 Formulare 

negociere câștigător. Conform regulamentului de concurs, punctul 4.2.10, 

formularele cuprinse în anexa 2.4 îi sunt solicitate concurentului câștigător de 

către Autoritatea Contractantă odată cu invitația la negocierea fără publicarea 

prealabilă a unui anunț de participare, alături de documentele menționate de 

punctul 4.2.10. Așadar, acestea nu vor fi pregătite în cadrul procedurii curente 

de concurs.  

12.  In formularul 4 - declaratie conflict de interese : in titlul formularului 

este specificat "privind neincadrarea in prevederile art.60 din legea 

Confirmăm faptul că înțelegerea dumneavoastră este corectă. 
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98/2016, iar in continutul formularului , in primul paragraf, este 

"astfel cum este acesta definit la art. 59 din Legea 98/2016, 

respectiv:". Intelegerea noastra este ca declaratia ar trebui sa fie 

pentru ambele articole 59 si 60. Va rugam sa ne confirmati daca 

intelegerea noastra este corecta.  

 

 

arh. Mirona Crăciun  

Coordonator Concurs 

Ordinul Arhitecților din România 

 

 

 

 

Primar, 

Emil Boc 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca  

arh. Răzvan Vasiu 

Consilier Profesional 

 

 

arh. Kazmer Kovacs 

Consilier Profesional 

 

 

 

 

 


