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CĂTRE, 
                                     

OPERATORII ECONOMICI  

INTERESAŢI  
 
 
Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui operator economic la documentaţia de 

atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect achizitia ,,Serviciilor de consultanţă şi 
informare juridică, asistenta si reprezentare juridica în legatura cu organizarea, 

functionarea, restructurarea si integrarea serviciului public de termoficare in municipiul 
Constanta” vă comunicăm următoarele: 

Conţinutul solicitării de clarificări este următorul:  
 

INTREBARE 

 

(i) Cu privire la prevederile incluse la nivelul  Caietului  de  sarcini  aferent  procedurii 

amintite, cap. 2 Obiectul Achizitiei/Scopul Contractului, secțiunea 2.3. Descrierea 

Servicillor, pct. 7, vă rugăm să clarificați obiectul asistenței juridice vizate în cadrul 

acestui punct din perspectiva cerinței  menționate ca ”elaborarea tuturor 

documentelor  necesare  pentru  organizarea  si  funcționarea, restructurarea și 

integrarea serviciului de termoficare din municipiul Constanta’’. 

În acest sens, atragem atenția asupra faptului  că operațiunea de fuziunea dinte 

Radet Constanța și Electrocentrale București - Sucursala Constanța, astfel cum este  

această  avută  în  vedere  poate  determina, post factum,  necesitatea unei analize 

exhaustive,  precum  si a unor  amendamente,  modificări  organizaționale de o 

anvergură deosebită, din perspectiva unei multitudini de materii, dintre care 

amintim, aspecte de dreptul muncii, aspecte de drept imobillar, aspecte privind 

autorizații și permise, etc. 

Față de această situație, înțelegerea noastră este că prevederea  privitoare  la 

“elaborarea tuturor documentelor necesare pentru organizarea și funcționarea, 

restructurarea și integrarea serviciului de termoficare din municipiul Constanța ” are  

în   vedere   exclusiv   aspecte  premergătoare   realizării fuziunii  celor   două 

entități amintite, vizând exclusiv  elementele  privitoare  la organizarea  din  

punct de vedere al  dreptului  societar  a  entității  rezultate  in   urma  

procesului   de  fuziune.   Avem rugămintea  de a ne confirma ințelegerea. 

 

 

RASPUNS 

       Avand in vedere prevederile cap. 2, sectiunea 2.3., punctul 7, precum si prevederile punctului 9, 
prin sintagma “elaborarea tuturor documentelor necesare pentru organizarea si functionarea restructurarea 

si integrarea serviciului de termoficare din municipiul Constanta”, intelegem a ne referi la toate aspectele 
premergatoare implementarii proiectului, respectiv atat elementele privitoare la organizarea din punct de 
vedere al dreptului societar al entitatii rezultate, cat si elemente privitoare la alte ramuri de drept aplicabile 

in speta, necesare atat in etapele premergatoare fuziunii, cat si in urma acesteia. 
 

INTREBARE 

 
(ii) Cu privire la prevederile incluse la nivelul  Caietului  de  sarcinl,  cap.  2  Obiectul 

Achiziției/Scopul Contractului, secțiunea 2.3. Descrierea Serviciilor, pct. 8,  vă  

rugăm să indicați numărul minim solicitat de ’’ soluții  alternative  la  preluarea  de 

către Consiliul Local al Municipiului Constanța a acțiunilor statului român la 

Electrocentrale Constanța SA”. 

 



RASPUNS 

 

Va comunicam faptul ca, veti prezenta oricate solutii alternative, pertinente, concludente si 
fundamentate, puteti identifica si considera necesare, raportate la obiectul contractului. 

 
INTREBARE 

 

 

(iii)  Cu privire la prevederile incluse la nivelul Caietului de sarcini, cap. 2 Obiectul 

Achiziției/Scopul Contractului, secțiunea 2.3. Descrierea Serviciilor, pct. 9, vă rugăm 

să clarificați semnificația sintagmei "opinii  științifice privind  implementarea proiectului și  
aspecte colaterale  acestuia“ 

Față de această situație, înțelegerea noastră este că toate si oricare activități  

prevăzute la nivelul documentației de atribuire se vor limita exclusiv la asistență din 

perspectiva dreptului societar, ori asistență și reprezentare in fața instanțelor 

judecătorești, in vederea realizării fuziunii celor două entități amintite, vizând 

exclusiv elementele prjvitoare la organizarea din punct de vedere  al  dreptului 

societar a entității rezultate în urma procesului de fuziune. Avem rugămintea de a ne 

confirma ințelegerea. 

 

RASPUNS 

 

Avand in vedere prevederile art. 2, sectiunea 2.3., punctul 9, prin sintagma “opinii stiintifice privind 
imprementarea proiectului si aspecte colaterale acestuia”, se intelege necesitatea unor puncte de 

vedere/interpretari/aplicari/etc. ale unor acte normative incidente in speta, in baza carora sa se poata 
sustine apararile in fata instantelor de judecata. 

 

INTREBARE 

 
(iv) Cu privire la prevederile incluse la nivelul Caietului de sarcini, cap. 2 

Obiectul Achiziției/Scopul Cantractului, secțiunea 2.3. Descrierea serviciilor, 

pct. 10,  vă rugăm să clarificați semnificația sintagmei "aspecte de ordin 

juridic relevante pentru proiect” din perspectiva tipulul de asistență 

specializată solicitată. 

 

RASPUNS 

      Avand in vedere prevederile cap. II, sectiunea 2.3., punctul 10, prin sintagma “aspecte de ordin 
juridic relevante pentru proiect”, se intelege comunicarea periodica (cand considerati necesar) sau la 
solicitarea clientului, prin intermediul unor rapoarte scrise, a tuturor aspectelor relevante proiectului, in orice 
faza a acestuia, respectiv: stadiul de solutionare al dosarelor de instanta, solutiile dispuse de catre instanta, 
demersurile de ordin juridic efectuate in vederea implementarii proiectului, precum si cele ce urmeaza a fi 
efectuate in acest sens, etc. 

 
INTREBARE 

 
(v) Cu  privire  la  prevederile  incluse  la  nivelul  Caietului  de  sarcini,  cap.  2  

Obiectul Achiziției /Scopul Contractului, secțiunea 2.3. Descrierea Serviciilor, 

pct. 12, vă rugăm să clarificați semnificația sintagmei “Realizarea oricăror 

activități relevante cu privire la proiect (inclusiv asistență juridică  la  

implementarea  proiectului  [...)) "  

Față de această situație, întelegerea noastră este că toate și oricare  activități 

prevăzute la nivelul documentației de atribuire se vor limita exclusiv la aspecte 

premergătoare    realizării    fuziunii    celor    doua    entități    amintite,    

vizând   exclusiv elementele privitoare la organizarea din punct de vedere al 

dreptului societar a entității rezultate în urma procesului de fuziune. Avem 

rugămintea de a ne confirma înțelegerea. 

 

RASPUNS 

 

         Avand in vedere prevederile cap. II, sectiunea 2.3., punctul 12, prin sintagma “realizarea oricaror 
activitati relevante cu privire la proiect (inclusiv asistenta juridica la implementarea proiectului...)”, 



intelegem a ne referi la indeplinirea tuturor activitatilor/actiunilor necesare a fi realizate, in numele si pentru 
Municipiul Constanta, in vederea implementarii proiectului, cum ar fi: consultanta, informare juridica, 
asistenta si reprezentare juridica, formulare de opinii stiintifice si de ordin juridic, etc., incluzand, dar fara a 
se limita, la dreptul societar. 

 
INTREBARE 

 

(vi) Cu privire la prevederile din cuprinsul fișei de date a achiziției, cap.D- 

propunerea Financiară, respectiv’’ Ofertantul va prezenta propunerea financiară 

completând Formularul 7 și se va raporta la un onorariu fix/oră de consultanță 

în lei fără TVA’’ și având în vedere prevederile Formularului 7- Formular de 

ofertă,art.1. respectiv ‘’Examinând documentația de atribuire, susemnații, 

reprezentanți ai ofertantului ….(denumirea/numele ofertantului) ne oferim că, în 

conformitate cu prevederile și cerințile cuprinse în documentația mai sus 

menționată, să furnizăm …………………….(denumirea serviciului) pentru suma de 

…………….(suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei)’’ vă rugăm să 

clarificați modalitatea efectivă de prezentare a propunerii financiare în cauză. 

În acest sens, avem rugămintea de a clarifica dacă autoritatea contractantă solicită: 

a) prezentarea unei propuneri financiare de tipul valoarea totală globală a 

serviciilor, cu indicarea totodată a nivelului onorariului fix/oră de 

consultanță, ori  

b) prezentarea unei propuneri financiare de tipul onorariu fix/oră de 

consultanță. 

De asemenea, având în vedere cele de mai sus, în măsura în care autoritatea 

contractantă a procedat la estimarea efortului( număr ore de consultanță) 

corespunzător activităților de asistență și reprezentare juridică, avem rugămintea 

de ane pune la dispoziție valorile avute în vedere, pentru fiecare dintre activitățile 

prevăzute în cadrul caietului de sarcini, cap.2 Obiectul Achiziției/Scopul 

Contractului, secțiunea 2.3. Descrierea Serviciilor.’’ 

 

RASPUNS 

 

    Potrivit anuntului de participare, punctul D, “ofertantul trebuie sa prezinte propunerea financiara 
conform solicitarilor din caietul de sarcini”. 

   Avand in vedere prevederile caietului de sarcini, sectiunea 6, conform careia “pretul ofertat va fi 
exprimat in lei si se va raporta la un onorariu fix/ora de consultanta/la care se adauga TVA”, va precizam 

faptul ca  prezentarea ofertei financiare va fi de tipul onorariu fix/ora de consultanta si valoarea TVA 
aferenta acestui cuantum. 

  Referitor la estimarea efortului (numar ore de consultanta) corespunzator activitatilor de asistenta si 
reprezentare juridica, pentru fiecare dintre activitatile prevazute in cadrul caietului de sarcini, cap. 2 
Obiectul Achizitiei/Scopul Contractului, sectiunea 2.3. Descrierea Serviciilor”, va precizam faptul ca nu s-a 
procedat la estimarea acestora. 

 

 

 

Director executiv adj. 

Nanu Daniela 

 
 

 
Șef  serviciu 
Molagean Neida        Întocmit,   
                           Manea Nilghiun  


