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Direc ţia Investi ţii, Achiziţii si Licita ţii 
Serviciul Licita ţii 
Nr. 44356/..3...03.2017 

În aten ţia, 
OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI 

Referitor la achizi ţia directă  având ca obiect: ,,Servicii de acceptare a pl ăţilor 
de impozite, taxe şi a altor sume cuvenite bugetului local, efectuate cu carduri de 
plată  prin intermediul terminalelor P.O.S. la ghi şeele de plată  

Urmare a solicitării de clarificări transmise de c ătre un operator economic 
interesat, vă  comunicam răspunsul întocmit de c ătre Direc ţia Impozite si Taxe, ata şat 
prezentei. 

Director Executiv, 
Maria Nuţă  

BI /2.ex. 
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Catre 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 

Serviciul Licitatii 

Urrnare a adresei dumneavoastra nr. 44356 din data de 29.03.2017 si referitor la soiicitarea 
de clarificare ceruta va comunicam urrnatoarele: 

Întrebarea nr. 1: 
So1icitare D.I.T. Craiova: Prestatorul va accepta norrnele şi proceduriie emise pentru 

reglementarea sistemului de încasare prin întermediul cardurilor de plat ă, aprobate prin ordin aI ministrului 
finari ţelor public&. 

Intrebare: D.I.T. Craiova nu va accepta plata cu cardul pentru toate tipurile de taxe si impozite, ci 
doar anumit tip de taxe aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, ca la ANAF/ DGRFP? Va 
rugarn sa le detaliati sau sa corectati fraza, daca este gresita! 

Raspuns: D.I.T. Craiova va accepta plata cu cardul pentru tipurile de taxe si impozite datoratc de 
contribuabiili catre bugetul local al municipiului Craiova; 

Întrebarea nr. 2: 
Solicitare D.I.T. Craiova: Instalarea se va efectua în baza unui prograrn cie implementare propus 

de ofertant şi aprobat de Autoritatea Contractant ă, care nu va depăsi următoarele intervale maximale: 
La nivelul D.I.T. Craiova îri terrnen de maxim 15 zile de Ia data sernn ării contractului: 
La nivelul punctelor de incasare 20 zile semnarii contractului. 
ş i : Prestatorul va asigura instruirea gratuit ă  a personalului Autoritătii Contractante ce va fi implicat 

în derularea activitătii de încasare a irnpozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului local 
ia ghiseele D.I.T. Craiova. Instruirea se va realiza la locatiile unde se vor instala terrninalele Pos. în 
perioada de instalare si contigurare a acestora, astfel: 

La nivelul D.I.T. Craiova în terrnen de rnaxirn 6 zile de la data semn ării contractului; 
La nivelul punctelor de incasare 10 zile sernnarii contractului. 

Întrebare: In rnod norrnal. instruirea se face in aceeasi zi cu instalarea, va rugaiu sa ne comtinicati 
daca doriti instruirea personalului. inainte de instalarea terminalelor? In cazul in care s-a strecurat o 
greseala, rugarn sa ne ajutati cu modificarile! 

Raspuns: Instruirea se poate face in acecasi zi cu instalarea daca intervalul in care se pot instala 
echiparnentele P.O.S. coincide cu cel prevazut pentru activitatea de instruire a personatului. 

1n caz contrar instruirea se poate face si inainte de instalarea echipaiuentelor P.O.S. 

Director F.xecutiv. 	 pt.SefS 	iciu, 
Elena Bonescy 
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