
 
 
 
 
 
SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE                                                 
PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT  
ŞI URMĂRIREA CONTRACTELOR                    
Nr. 6211 din 07.05.2020  
 
 
CLARIFICĂRI LA CAIETUL DE SARCINI ANEXAT ANUNȚULUI NR. ADV1144720/06.05.2020, 
PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU ACHIZIŢIA DIRECTĂ : Servicii de verificare documentații tehnice 
2020    
Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele: 

 
Solicitare 

Va rugam sa acceptati modalitatea de transmitere a documentatiilor tehnice Beneficiar - 
Verificator - Beneficiar si prin curier/posta cu confirmare de primire, iar prezenta fizica a 
Verificatorului/Reprezentantului acestuia le sediul Beneficiarului sa se faca doar in situatii punctuale 
ce pot aparea. 
 
Răspuns  

Având în vedere situația actuală și declararea stării de urgență pe teritoriul României, referitor 
la modul de transmitere a documentațiilor tehnice (Beneficiar – Verificator – Beneficiar), se pot 
transmite și prin curier/poștă cu confirmare de primire, iar prezența fizică a 
Verificatorului/Reprezentantul acestuia la sediul Autorității Contractante să se facă doar în situații 
punctuale ce pot apărea. Prin urmare se modifică în caietul de sarcini Cap. 6.2 Predarea 
documentațiilor și va avea următorul cuprins: „Documentația tehnică supusă verificării se va 
transmite prin curier/poștă cu confirmare de primire și însoțită de un proces verbal predare – primire, 
iar prezența fizică a Verificatorului/Reprezentantul acestuia la sediul Autorității Contractante se va face 
doar în situații punctuale ce  pot apărea.  Transmiterea documentației tehnice verificate se va face 
prin curier/poștă cu confirmare  însoțită de un  proces verbal predare – primire a documentației 
verificate.” 

La finalizarea documentației faza DALI, proiectantul va preda Autorității Contractante 
documentația tehnică pentru verificare de către Verificatorul de proiecte atestat, iar Autoritatea 
Contractantă va transmite documentația tehnică prin curier/poștă cu confirmare de primire 
Verificatorului de proiecte atestat și se va întocmi un proces verbal de predare -primire. 

La finalizarea documentației faza PAC, proiectantul va preda Autorit ă ții Contractante 

documentația tehnică pentru verificare de către Verificatorul de proiecte atestat, iar Autoritatea 

Contractant ă va transmite documentația tehnic ă prin curier/poșt ă  cu confirmare de primire 
Verificatorului de proiecte atestat și se va întocmi un proces verbal de predare -primire. 

 
 
 
 



După verificarea proiectului  faza PAC, de către verificatorii de proiecte atestați, verificatorul de 
proiecte va preda proiectul verificat inclusiv referatele de verificare  proiectantului Autorității 
Contractante, transmise prin curier/poștă cu confirmare de primire  și se va întocmi un proces verbal 
de predare -primire.  

 La finalizarea documentației faza PT+DE, proiectantul va preda Autorității Contractante 
documentația tehnică pentru verificare de către Verificatorul de proiecte atestat, iar Autoritatea 

Contractant ă va transmite documentația tehnic ă prin curier/poșt ă  cu confirmare de primire 
Verificatorului de proiecte atestat și se va întocmi un proces verbal de predare -primire. 

După verificarea proiectului  faza PT+DE, de către verificatorii de proiecte atestați, verificatorul 
de proiecte va  preda proiectul verificat inclusiv referatele de verificare  proiectantului Autorității 
Contractante, transmise prin curier/poștă cu confirmare de primire  și se va întocmi un proces verbal 
de predare -primire. 

Prestatorul va furniza la terminarea activităţii de verificare pe fiecare fază, documentațiile 
tehnice ştampilate şi semnate de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi, însoțite de referatele 
elaborate, ştampilate şi semnate de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi privind verificările 
de calitate în condiţiile legii pentru fiecare domeniu de specialitate se va preda odată cu documentația 
gata verificată. 

Prestatorul va furniza la terminarea activităţii de verificare, cele 4 exemplare din 
documentația tehnică pusă la dispoziție, în format pe hârtie și 1 exemplar în format digital (CD/DVD),  
respectiv:  

 Proiectul tehnic, caietele de sarcini şi PAC+POE - ştampilate şi semnate de către specialiştii 
verificatori de proiecte atestaţi;   

 Documentația pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții-ștampilate și semnate de către 
specialiştii verificatori de proiecte atestaţi;   

 Referatele elaborate, ştampilate şi semnate de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi 
privind verificările de calitate în condiţiile legii pentru fiecare domeniu de specialitate. 

 
 
De asemenea,  se modifică art. 9.1 din clauzele contractulale si va avea următorul cuprins: ” 

Documentația tehnică supusă verificării va  fi transmisă prin curier/poștă cu confirmare de primire 

însoțită de un proces verbal predare – primire, iar prezența fizică a Verificatorului/Reprezentantul 

acestuia la sediul Autorității Contractante se va face doar în situații punctuale ce  pot apărea.  

Transmiterea documentației tehnice verificate se va face prin curier/poștă cu confirmare de primire 

însoțită de un proces verbal predare – primire a documentației verificate.” 
 

 
 
 
 
 
      Șef Serviciu                                                    
      Vultur Maria                                                   Întocmit 
                                                               Gal Mariana Ramona  
 


