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Autoritatea contractantă: Ministerul Educației și Cercetării - Direcția OI POCU 

Nr./Data:OI/1343/SIAT/12.02.2020 

 

 

 

 

CLARIFICARE 2 

 

       

Ref.: Achiziția de “Servicii de închiriere spațiu”, conform Norme Procedurale 

Interne privind atribuirea contractelor de închiriere spații, pentru 

activitățile organizate de Ministerul Educației Naționale-Direcția OI POCU, 

nr. OI/353/AD/09.05.2019, cu depunere în data de 14.02.2020, ora 10:00, vă 

comunicam urmatoarele: 

 

1.Întrebare: 

 

“Analizand documentatia publicata la https://www.edu.ro/anunț-referitor-la-

documentația-de-atribuire-pentru-achiziția-de-servicii-de-închiriere-spațiu, tinand cont 

de complexitatea solicitarilor dumneavoastra si pentru a putea formula o oferta 

corespunzatoare, va rugam sa acceptati decalarea termenului de depunere a ofertelor 

cu 7 zile, respectiv pana la 21 februarie 2020” 

 

2. Răspuns: 

 

Avand în vedere: 

- prevederile art.7 alin 1) din procedura proprie, definită în Norme Procedurale 

Interne privind atribuirea contractelor de închiriere spații, pentru activitățile 

organizate de Ministerul Educației și Cercetării-Direcția OI POCU, nr. 

OI/353/AD/09.05.2019, publicate pe site-uri odată cu invitația de participare 

nr.OI/80/Ad/23.01.2020: “Autoritatea contractantă/locatarul are dreptul de a 

prelungi perioada stabilită ca dată-limită pentru depunerea ofertelor. În acest 

caz, autoritatea contractantă are obligația de a comunica noua dată de 

depunere, în scris, pe site-ul propriu, cu cel puțin 2 zile înainte de data-limită 

stabilită inițial”; 
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- până la această dată, procedura a mai fost publicată înca de două ori (fără 

această dată), deci în total de trei ori, 

 

autoritatea contractantă nu este de acord cu decalarea termenului de depunere a 

ofertelor cu 7 zile, respectiv până pe 21.07.2020, din următoarele considerente: 

 

- solicitarea a fost făcută cu mai puțin de 2 zile înainte de data-limită stabilită 

inițial (adică depunere pe data de 14.02.2020, ora 10:00 - solicitarea  a fost 

făcută azi la ora 16:04), făcând imposibilă obligativitatea autorității 

contractante de a comunica noua dată de depunere, în scris, pe site-ul propriu 

cu cel puțin 2 zile înainte de data-limită stabilită inițial. 

- această invitaie de participare a fost publicată de trei ori sub aceleași solicitări 

și structură, astfel pentru cei interesați era suficient timp pentru a formula și 

depune o ofertă corespunzătoare.  

  

 Rugăm să ne confirmati primirea prezentei comunicări pe e-mail 

siat@oiposdru.edu.ro. 

 

Cu considerație, 

 

 

Manager proiect, 

Andreea PODARU 


