
 

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
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CLARIFICARE 
ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI 

 
Referitor la: Achiziția directă cu obiectul: Servicii de verificare a documentațiilor aferente lucrărilor de 
investiții din cadrul proiectului ”Revitalizarea zonei Parcului Etnografic Romulus Vuia - pădurea 
Hoia” 
 

 

Întrebare 1: Dupa analiza documentelor publicate pe site-ul dumneavoastra insa, va rugam sa ne 
clarificati care sunt termenele efective de prestare solicitate de autoritatea contractanta: 
- cele din contract: 
5. Durata de prestare 

Prestarea serviciilor se va realiza cu respectarea termenelor descrise la pct. nr. 4 din prezentul 
contract, astfel: 
· Raportul de analiză aferent fiecărei faze se va înainta autorității contractante în termen de de maxim 
10 zile calendaristice de la primirea documentației aferentă fiecărei faze. 
· Referatul de verificare aferent fiecărei faze se va înainta autorității contractante în termen de maxim 
3 zile calendaristice  de la primirea documentației revizuite. 
· În perioada de asistență tehnică asigurată de proiectat prestatorul va asigura verificarea eventualelor 
modificări aduse proiectului prin elaborarea raportului de verificare în termen de maxim 2 zile de la 
înaintarea documentației și a referatului de verificare în termen de maxim o zi de la înaintarea 
documentației revizuite. 
- sau cele din caietul de sarcini 
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Răspuns: 
Termenele de prestare solicitate de autoritatea contractanta sunt cele menționate in caietul de 
sarcini, resepctiv : 
”• în termen de maxim 3 zile de la primirea documentației tehnice prestatorul va formula eventualele 
observații, completări necesare pentru a emite referatul de  verificare respectiv documentațiile 
semnate și ștampilate, confirmând astfel ca acestea sunt corespunzătoare din punct de vedere al 
cerințelor stabilite în lege, valabile la data efectuării verificării. Referatul de verificare se emite in 
termen de o zi de la prezentarea documentațiilor complete.” Planșele se vor semna în original, în 
aceeași zi la sediul autorității contractante. 
 Prevederile art. 5. Durata de prestare și respectiv art. 18. Modalităţi de plată din modelul de contract 
se modifica in mod corespunzător, respectiv in conformitate cu specificațiile din caietul de sarcin. 
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