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  SECTIUNEA I – Fisa de date- Instrucțiuni pentru ofertanți 

 

Tip anunț: Anunț de concurs de soluții    Tip Legislație: Legea nr. 98/23.05.2016 

 Secțiunea I Autoritatea contractanta 

I.1) Denumire si adrese 

 Denumire oficială:  JUDETUL Botoșani  Număr național de înregistrare: 3372955 

Adresă: Strada: Piața Revoluției, nr. 1-3 

Localitate: Botoșani Cod NUTS: RO212 Botoșani Cod poștal: 710236 Țară: Romania 

Persoane de contact:  

Ruxandar Felicia, Săcrieriu Emilia   

Email: ruxandar.felicia@cjbotosani.ro  

sacrieriu.emilia @cjbotosani.ro 

Telefon: +40 231514712/ 4011/4141 

Fax: +40 231514715 

Adresă (adrese) internet Adresa principală: (URL) www.cjbotosani.ro 

 

I.3) Comunicare 

Documentele de achiziții publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet si gratuit de pe 

Website-ul: www.e-licitatie.ro și de pe site-ul www.cjbotosani.ro, secțiunea Licitații, 

www.cjbotosani.ro/informatii-publice/achizitii-si-investitii/licitatii/. 

Documentația de atribuire atașată are ca scop stabilirea elementelor/condițiilor definitorii care vor guverna 

desfășurarea procedurii și atribuirea premiilor și aceasta constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se 

elaborează ofertele, de către fiecare ofertant in parte. 

Documentația de atribuire este compusa din:   

DUAE   

SECTIUNEA I – Fisa de date- Instrucțiuni pentru ofertanți 

SECTIUNEA II – Regulament privind desfășurarea concursului de soluții 

SECTIUNEA III – Formulare și modele de documente 

SECTIUNEA IV – Contract de cesiune a drepturilor patrimoniale și de autor   

 Orice concurent interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de concurs, conform 

prevederilor art. 160 și următoarele din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Solicitările de clarificări sau întrebările se pot transmite pe site-ul www.e-licitatie.ro si/sau pe adresa 

consiliu@cjbotosani.ro, în mod clar, complet si fără ambiguități cu maxim 17 zile înainte de data de depunere a 

dosarelor/proiectelor. 

Răspunsurile la solicitările de clarificări sau întrebări se vor transmite pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasate 

anuntului DC1000188/14.07.2022 și  pe site-ul www.cjbotosani.ro, secțiunea Licitații și pot detalia, completa sau 

modifica unele prevederi ale documentației de concurs și devin parte integrantă a documentației de concurs, cu 

maxim 10 zile inainte de data depunerii. 

Vizitarea amplasamentelor este opțională și poate fi făcută oricând, fără anunț prealabil. 

  

Ofertele trebuie depuse la: Registratura Consiliului Județean Botoșani, cu sediul în str. Piața Revoluției 

nr. 1-3, până la  data de 16.08.2022, ora 15,00.  

  

Secțiunea II Obiectul contractului 

II.1 Obiectul achiziției 

II.1.1 Titlu:  Concursul de soluții pentru realizare semnal de delimitare a județului Botoșani 

Concursul se va desfășura ca o procedură distinctă, cu premii acordate participanților, conform prevederilor art. 

105, lit. b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. 

II.1.2 Cod CPV Principal: 71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2) 

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achiziției/achizițiilor 

Concursul de soluții are ca tema realizare unui semnal de delimitare a județului Botoșani. 

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.cjbotosani.ro/
mailto:consiliu@cjbotosani.ro
http://www.e-licitatie.ro/
http://www.cjbotosani.ro/
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Se va prezenta o soluție unică pentru toate intrările în județ. Soluția va preciza toate informațiile necesare, astfel 

încât un proiectant autorizat să poată elabora documentația tehnico- economică pentru realizarea investiției.  

Se va prezenta un concept adaptabil pentru toate intrările în județ (aferente DN și DJ). Conceptul poate fi un 

element sau o amenajare arhitecturală.  

Amplasamentele sunt adiacente drumurilor naționale și județene, la limita teritoriului administrativ, în afara 

localităților, în zone izolate. Materialele și tehnicile constructive propuse vor asigura durabilitatea și integritatea 

ansamblului având în vedere situarea amplasamentelor în extravilan, în zone izolate supuse intemperiilor și 

posibilelor acte de vandalism.      

 

II.2 Descriere 

 II.2.4 Descrierea achiziției publice 

Scopul concursului este implicarea comunității județului în modernizarea semnalelor  instalate la intrarea/ieșirea 

în/din județul Botoșani și identificarea unei soluții reprezentative pentru județ (cultural, istoric, geografic),  iar 

soluția câștigătoare va fi parte integrantă din caietul de sarcini pentru realizarea documentației tehnico economice 

necesară execuției lucrărilor. 

Se va prezenta o soluție unică pentru toate intrările în județ. Soluția va preciza toate informațiile necesare, astfel 

încât un proiectant autorizat să poată elabora documentația tehnico- economică pentru realizarea investiției.  

Se va prezenta un concept adaptabil pentru toate intrările în județ (aferente DN și DJ). Conceptul poate fi un 

element sau o amenajare arhitecturală.  

Amplasamentele sunt adiacente drumurilor naționale și județene, la limita teritoriului administrativ, în afara 

localităților, în zone izolate. Materialele și tehnicile constructive propuse vor asigura durabilitatea și integritatea 

ansamblului având în vedere situarea amplasamentelor în extravilan, în zone izolate supuse intemperiilor și 

posibilelor acte de vandalism. Propunerile vor avea în vedere respectarea legislației privind realizarea de lucrări 

în zona drumurilor naționale și județene.  

 

 Cerințe tehnice: 

• Soluția propusă să poată fi realizată dintr-un material rezistent la acțiunea factorilor externi și să fie durabil 

în timp (min. 15 ani);   

• Să cuprindă elemente reprezentative pentru județul Botoșani; 

• Să includă un sistem de iluminare/ vizibilitate nocturnă sau elemente „smart” și inovative. 

•  

 

II.2.5 Criterii de evaluare a proiectelor 

Denumire factor evaluare    Descriere                                              Pondere 

 Coerența și forța conceptului propus Maxim 20 de puncte 

Soluția/ideea este prezentată coerent și concis de către candidat 10 p 

Soluția/ideea prezintă elemente specifice ale județului Botoșani 10 p 

Calitatea modului de prezentare a soluției  Maxim 20 de puncte 

Modul de prezentare a soluției/ideii este calitativ funcțional 10 p 

Modul de prezentare a soluției/ideii este calitativ arhitectural 10 p 

Atractivitatea designului Maxim 30 de puncte 

Creativitate 10 p 

Caracter inovativ 10 p 

Unicitate 10 p 

Funcționalitatea obiectivului Maxim 20 de puncte 

Vizibilitate 10 p 

Lizibilitate 5 p 

Utilizarea de materiale sau soluții inovative 5 p 

Rezonabilitatea financiară a soluției/ideii și eficiență tehnică Maxim 10 de puncte 

Soluția/ ideea nu presupune costuri disproporționate față de obiectivul 

urmărit 
5 p 

Soluția/ ideea poate fi implementată într-o perioadă scurtă de execuție a 

lucrărilor 
5 p 

TOTAL 100 PUNCTE 
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Punctajul tehnic total acordat de fiecare membru al juriului este dat de suma punctajelor acordate pentru fiecare 

factor tehnic de evaluare si va fi rotunjit în plus sau în minus până la 2 zecimale. 

Câștigător va fi desemnat proiectul care întrunește cele mai multe puncte, iar premiile I, II, III se vor acorda în 

ordinea descrescătoare a punctajului obținut, cu condiția ca punctajul să fie mai mare sau egal cu 50 de puncte. 

 

Secțiunea III Informații juridice, economice, financiare si tehnice 

III.1) CONDITII DE PARTICIPARE: 

III.1.1.a) Situația personala a ofertantului /candidatului 

Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: 

Cerința nr.1. Ofertantul /Candidatul trebuie sa demonstreze ca nu se încadrează in prevederile art. 164, 165,167 

din Legea nr. 98/ 2016. 

Modalitatea de îndeplinire:Se vor completa Declarațiile privind neîncadrarea in prevederile art. 164,165,167 

din Legea nr. 98/ 2016, in conformitate cu modelele din Secțiunea „Formulare” din Documentația de Atribuire, 

 

 Cerința nr.2. Ofertantul/Candidatul  nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din 

Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare. 

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea 

procedurii de atribuire sunt: Federovici Doina-Elena PREȘEDINTE al Consiliului Județean Botoșani, Birta Dorin 

Vicepreşedinte al Consiliului Județean Botoșani, Dăscălescu Corneliu-Bogdan -Vicepreşedinte al Consiliului 

Județean Botoșani, Nistor Constantin-Cristian -Administrator public al Consiliului Județean Botoșani, Moruz 

Otilia Elena Director Executiv Direcția Dezvoltare și Promovare, Pătraşcu Antonela – Elena Director Executiv 

Direcția Investiții, Achiziții Publice, Didii Magda Director Executiv Direcția Buget- Finanțe, Marian Amalia – 

Petronela Director Executiv Direcția Juridică, Administrație Publică Locală, Prof. univ. dr. Aurelian BĂLĂIȚĂ 

Rector Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Dănuț HUȚU Director executiv Direcția pentru 

Cultură a Județului Botosani, Alexandru AGAVRILOAE Arhitect Șef Primăria Municipiului Botoșani, Ionuț 

Daniel APOSTOL-  Inspectoratul de Politie Județean Botoșani - Ofițer Serviciul Rutier , Ioan Cristian LUPAȘCU 

Președinte Asociația Județeană a Jurnaliștilor Profesioniști Botosani, Paul HRUȘCĂ Arhitect Șef al Județului – 

Consiliul Județean Botoșani , Gabriel SFETCU Șef serviciu Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Consiliul 

Județean Botoșani, Dumitru Laurențiu Blezneac Consilier, Direcția Buget -Finanțe  Viza CFP, Țigănașu Viorel 

Șef Serviciu achiziții publice, Săcrieriu Emilia consilier – Direcția Dezvoltare și Promovare, Anghelache Oana 

consilier - Direcția Dezvoltare și Promovare, Berciuc Octavian consilier – Direcția Juridica, Administrație Publică 

Locală, Onose Andreea-Cătălina Consilier achiziții publice, Ruxandar Felicia  Consilier achiziții publice 

 Consilierii Județeni: Abăcioaei Rodica, Alecsandru Gabriel-Augustin, Andrei Cristina-Andreea, Aroșoaie 

Lucian-Dinu, Breșug Cristina, Aramă Daniela, Deleanu Constantin-Dan, Galan Gabriel, Gavrilaș Doru-Costel, 

Gireadă Ionuț, Guraliuc Elena-Ramona, Holca Agnes-Mihaela, Hrimiuc Galia, Hrimiuc Liviu, Hrițcu-Lafontain 

Mihaela,  Iliuță Viorel Jurgiu Mioara-Paula, Malancea Radu,  Manolache Ciprian, Marian Sergiu, Marocico 

Floarea, Nazare Gheorghe, Nichiteanu Tiberiu-Leonard, Olaru Cătălin-Cristian, Pătrăuceanu Constantin-Neculai, 

Pintilei-Grosu Cristian, Saucă Mariana-Mirela, Țîmpău Andron, Vaipan Raluca ,Vrajotis Lazăr-Claudiu  

 Modalitatea de îndeplinire 

 Ofertantul/Candidatul va prezenta Formularul 4 – Declarație cu privire la conflictul de interese in conformitate 

cu prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările 

ulterioare, in conformitate cu modelul din Secțiunea „Formulare” din Documentația de Atribuire, 

 

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: 

 Calitatea de concurent 

Calitatea de concurent este acceptată pentru persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice 

române sau din altă țară, individual sau în asociere. 

În cazul asocierii, liderul acesteia va înscrie soluția/proiectul în concurs. 

Vor fi avute în vedere cerințele de calificare din fișa de date, precum și cerințele specifice din regulamentul de 

concurs. 

Participanții pot fi: 

• Persoanele juridice, persoane fizice individual sau echipe. Echipele vor avea în componență cel puțin un 

urbanist sau un arhitect. 

• Persoane licențiate în domeniile: arhitectură, urbanism;  



4 | P a g e  
 

• Studenți cu vârsta minimă de 18 ani, care studiază domeniile specifice; 

• Designeri, artiști plastici, peisagiști, graficieni sau persoane cu altfel de pregătire similară domeniilor 

specificate. 

• Elevi/ echipe de elevi de la domeniul arhitectură. 

Participanții la concurs trebuie să aibă posibilitatea și capacitatea de a prezenta soluțiile în formatul solicitat. 

Persoanele care fac parte din juriu, secretariatul concursului, precum și rudele până la gradul al treilea 

inclusiv, nu au dreptul să participe la concurs. În caz de nerespectare a cerinței, concurentul va fi descalificat. 

 

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT: 

III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu 

 III.2.2) Executarea contractului este supusa altor condiții speciale: Nu 

III.2.3) Informații privind personalul responsabil cu executarea contractului: 

Obligație de a preciza numele si calificările profesionale ale angajaților desemnați pentru executarea 

contractului: Nu 

 

Secțiunea IV Procedura 

IV.1 Descriere 

IV.1.2 Tipul de concurs: Concurs de soluții deschis 

IV.1.9 Criterii de evaluare a proiectelor 

 Juriul va acorda punctajul în funcție de următoarele criterii de evaluare: 

- Coerența și forța conceptului propus (armonizarea cu specificul județului); 

- Atractivitatea designului (creativitate, caracter inovativ, unicitate); 

- Funcționalitatea obiectivului (vizibilitate, lizibilitate, utilizarea de materiale sau soluții inovative); 

- Calitatea modului de prezentare a soluției (calitativ funcțional și arhitectural); 

- Rezonabilitatea financiară a soluției și eficiența tehnică (nu presupune costuri disproporționate față de 

obiectivul urmărit, timp de implementare relativ scurt). 

 Fiecare membru al juriului acordă punctaj pentru fiecare lucrare iar punctajul final va reprezenta media aritmetică 

a punctajelor obținute. 

Premiile I, II și III se vor acorda în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, cu condiția ca punctajul să fie 

mai mare sau egal cu 50. Proiectul care nu va întruni minim 50 de puncte, va fi respins. 

Notă: În situația în care sunt două lucrări care obțin același punctaj final, Președintele juriului va avea vot decisiv. 

 

IV.2 Informații administrative 

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: Română 

IV.3 Recompense si juriu 

IV.3.1 Informații privind premiul (premiile) 

Se vor acorda unul sau mai multe premii: Da 

Numărul si valoarea premiului (premiilor) care urmează sa fie acordat(e):  

 În vederea desfășurării concursului, organizatorul alocă următoarele premii în bani aferente locurilor I, II și II, în 

valoare brută: 

- Locul I: 10.000 lei 

- Locul II: 7.000 lei 

- Locul III: 3.000 lei 

IV.3.2 Detalii privind plățile către toți participanții 

 Sumele stabilite ca premii vor fi plătite în lei și se vor impozita conform prevederilor legale în vigoare. Sumele 

vor fi plătite de către organizatorul concursului- UAT Județul Botoșani, în termen de 30 de zile de la data anunțarea 

rezultatelor finale ale contestației. Prin încasarea premiului, câștigătorii locurilor I, II și III  sunt de acord cu 

cesiunea exclusivă, integrală și nelimitată în timp a tuturor drepturilor patrimoniale de autor în favoarea UAT 

Județul Botoșani. În acest sens, se va încheia între părți un contract de cesiune de drepturi de autor prin care cele 

3 soluții premiate devin proprietatea UAT Județul Botoșani. 

 

IV.3.3 Contracte subsecvente: Eventualul contract de servicii rezultat in urma concursului va fi atribuit 

câștigătorului sau câștigătorilor concursului: Nu 

IV.3.4 Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta: DA  
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IV.3.5 Numele membrilor juriului selectați 

 - Prof. univ. dr. Aurelian BĂLĂIȚĂ- Rector Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași  

- Dănuț HUȚU - Director executiv Direcția pentru Cultură a Județului Botosani 

- Alexandru AGAVRILOAE - Arhitect Șef Primăria municipiului Botoșani 

- Ionuț APOSTOL- Inspectoratul de Politie Județean Botoșani - Ofițer Serviciul Rutier 

-Cristian LUPAȘCU – Președinte Asociația Județeană a Jurnaliștilor Profesioniști Botosani 

- Paul HRUȘCĂ – Arhitect Șef al Județului – Consiliul Județean Botoșani  

- Gabriel SFETCU – Șef serviciu Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Consiliul Județean Botoșani. 

- Otilia Moruz-  director DDP -membru supleant din cadrul  Consiliului Județean  Botoșani 

 

IV.4 Prezentarea ofertei 

 IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei 

 Dosarul/plicul de concurs va cuprinde următoarele documente: 

Plicul nr.1-Documente de calificare-ofertant.....  

- Scrisoare de intenție, privind participarea la concursul de soluții; 

- Curriculum vitae, în format Europass, din care să reiasă ocupația actuală și pregătirea profesională; 

- Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal – modelul va fi oferit de către organizatorul 

concursului; 

- Certificat de înregistrare ONRC – pentru persoanele juridice; 

- DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile de excludere, prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016; 

- DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile de excludere, prevăzute la art. 165  din Legea nr.98/2016; 

- DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile de excludere, prevăzute la art. 167 din Legea nr.98/2016; 

- DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 alin.(1) si art.61 din Legea nr. 98/2016 

si art. 57 din Regulamentul financiar UE nr.966/2012. 

- DUAE – formularul editabil completat  

 

Plicul nr.2- Prezentarea soluțiilor -ofertant .......( codul de anonimizare) 

Plicul nr.2 se va preda juriului si va conține numai elemente anonimizate. 

Numărul maxim de soluții/ idei ce pot fi prezentate de către un participant este de două variante. Soluțiile vor 

preciza toate informațiile necesare, astfel încât să stea la baza temei de proiectare si caietului de sarcini în vederea 

atribuirii serviciilor de realizare a documentației tehnico – economice necesare realizării investiției, atunci când 

va fi cazul.  

 

Se va prezenta o parte scrisa, o parte desenata, precum si un CD/DVD.   

1.Partea scrisa: Se va prezenta un text care să conțină descrierea conceptului creativ de artă. Pagina ce va cuprinde 

textul va fi format A4 (margini 2,5x2,5x2,5x2,5 cm, text font Arial, mărime 12, spațiu paragraf 1.5, culoare 

neagră) și va conține în dreapta jos codul de identificare al participantului format din cele 5 cifre, font Arial, 

dimensiune 14, culoare neagră (același aplicat și pe planșe), codul de anonimizare se va regăsi pe toate paginile. 

Partea scrisa va cuprinde  și o estimare orientativă a costurilor de execuție a lucrării. 

 

2.Partea desenată: Soluția/Conceptul se va prezenta pe planșe A3.  

Planșele vor fi notate în partea din dreapta jos cu codul de identificare (codul de anonimizare) format din 

combinație aleatorie de 5 cifre, font Arial, dimensiune 14, culoare neagră, planșele vor fi orientate vertical. Piese 

obligatorii ce trebuie să conțină fiecare set de planșe: 

• 4 fațade (scara 1/20) 

• 1 secțiune caracteristică (scara 1/20) 

• Plan detaliat (scara 1/20) 

• Perspective, prezentare 3D  

Notă: Planurile, secțiunile și fațadele vor fi cotate, se va exemplifica tipul de materiale folosite, texturi, elemente 

structurale, paletar/culori ce pot fi utilizate și alte elemente de detaliu considerate importante. 

 

3.CD/DVD  

Se va preda un CD conținând imaginile (planșele) în format jpg, rezoluție mai mare de 200 dpi și textul de 

prezentare în format pdf. 

 CD-ul va fi introdus într- un plic Format A4, fără alte înscrisuri în afară de codul de identificare al participantului. 
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 Cele doua plicuri si CD-ul se vor introduce intr-un plic mare-burduf  si va purta următoarele informații 

obligatorii: 

-Denumirea concursului de soluții, respectiv 

         - Concursul de soluții pentru realizare semnal de delimitare a județului Botoșani 

-Adresa Autorității Contractante indicată și data la care este depusa oferta; 

Mențiunea „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA ŞI ORA 16.08.2022, ora 16. 

 

-Plicul mare-burduf trebuie sa fie marcat si cu numele/ denumirea și adresa/ sediul participantului în vederea 

returnării acesteia atunci când este depusă peste termenul indicat în anunțul de participare. 

Deschiderea ofertelor va avea loc conform anunțului de concurs publicat în SEAP, la sediul Autorității 

Contractante, in data de 16.08.2022, ora 16,00.   

 

Secțiunea VI Informații suplimentare 

Documentația de atribuire este atașată in integralitatea in SEAP. Documentele sunt semnate electronic in 

conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fișiere utilizați aplicația 

TrustSigner, disponibila la adresa: https://www.alfasign.ro/download ,  

 sau utilizați programul shellSAFE Verify sau echivalent –utilitar gratuit cu care se poate verifica semnătura 

electronică și permite vizualizarea documentelor semnate electronic.   

 

Proprietatea asupra proiectelor 

Toate proiectele recompensate cu premii in urma desfășurării concursului sunt achiziționate și devin proprietatea 

autorității contractante, numai în condițiile efectuării plăților.  

Predarea unui proiect implică acceptul concurentului de a oferi autorității contractante, toate drepturile de a 

publica imaginile respective in format tipărit sau in format digital - cu nume autor, fără nici un alt acord sau plata, 

dreptul de a fi prezentate în expozițiile organizate în cadrul concursului, precum si de a fi folosite conform 

scopului Concursului.  

Autoritatea contractantă care este Organizatorul Concursului nu își asumă nicio responsabilitate privind eventuale 

încălcări ale dreptului de autor (plagiat) ale concurenților. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a 

predat proiectul.  

Drepturile patrimoniale si morale asupra lor se supun prevederilor Legii nr.8/1996, privind drepturile de autor si 

drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.  

Proiectele premiate la concursul de soluții, vor sta la baza temei si caietului de sarcini în vederea atribuirii 

serviciilor de realizare a documentației tehnico – economice necesare realizării investiției, când va fi cazul.  

La finalizarea concursului, proiectele predate nu se returnează participanților. 

În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea se vor soluționa pe cale 

amiabilă. În situația în care acest lucru nu este posibil, sunt competente material și teritorial instanțele judecătorești 

de la sediul organizatorului, UAT Județul Botoșani. 

Anularea concursului de soluții se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 212 din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, sau în cazul în care în concurs se prezintă mai puțin de 3 proiecte. 

 

VI.4 Proceduri de contestare 

VI.4.1 Organismul de soluționare a contestațiilor 

Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor 

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: București; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul 

NUTS: RO321 București; 

Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641;  

Adresa web a sediului principal al autorității/entității contractante(URL)  

http://www.cnsc.ro; 

VI.4.3 Procedura de contestare 

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: - 

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de contestare 

-Serviciul Juridic -Consiliul Județean Botoșani 

  

https://www.alfasign.ro/download

