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Nr.402/16.03.2011 
 

Clarificare nr.2 
la documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie: Servicii de auditare financiară 

 
Ca urmare a solicitărilor de clarificări în raport cu Documentaţia de atribuire întocmită pentru 
derularea procedurii competitive pentru Contractul de achiziţie „Servicii de auditare 
financiară”, autoritatea contractantă aduce la cunoştinţa operatorilor economici interesaţi 
următoarele: 
 
Solicitare de clarificare: 
 
  “Referitor la Documentatia privind Achizitia de Servicii de Audit, Cerinte minime de calificare, 
Punctul 6.2 : Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale(inregistrare), va rugam sa ne 
precizati daca in cazul persoanelor fizice autorizate este necesara prezentarea autorizatiei de 
functionare, avand in vedere ca liber profesionistii care au sediul fiscal la domiciliu si nu   
detin alt spatiu de desfasurare a activitatii nu pot prezenta acest document, acestia 
desfasurandu-si activitatea pe baza Certificatului de inregistrare fiscala emis de Administratia 
Financiara si Certificatul de atestare a calitatii de auditor financiar emis de CAFR.” 
 
Răspuns: 
 
În conformitate cu prevederile din documenta ţia de atribuire sec ţiunea 6 
subsec ţiunea 6.2 “Capacitatea de exercitare a activit ăţii profesionale (înregistrare)”  , 
pct.2 persoanele fizice autorizate române sunt ţinute a prezenta în vederea dovedirii 
capacităţii de exercitare a activităţii profesionale următoarele documente: “autorizaţia de 
funcţionare, certificat de inregistrare fiscala precum şi orice alt document edificator 
considerat necesar pentru dovedirea apartenenţei la categoria profesională impusă de 
îndeplinirea contractului - în copie legalizat ă”, la care se adaugă celelalte documente 
enumerate în cadrul secţiunii 6 din documentaţia de atribuire. 
În situaţia în care, unul dintre documentele mai sus enumerate nu poate fi prezentat, 
ofertantul va depune document(e) echivalent(e) celui solicitat şi orice alte documente 
edificatoare considerate necesare pentru dovedirea apartenenţei la categoria profesionala 
impusa de îndeplinirea contractului, documente în temeiul cărora îşi desfăşoară activitatea 
în conformitate cu cerinţele stabilite de legislaţia aplicabilă categoriei profesionale.  
În situaţia în care deţinerea documentului solicitat este impusă de lege pentru desfăşurarea 
activităţii, neprezentarea lui atrage respingerea ofertei ca inacceptabilă. 


