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ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA 
DIRECȚIA ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII PUBLICE 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE 
NR. 19536 / 31.01.2020 

 

Către operatorii economici interesaţi de anunţul publicitar cu 
numărul ADV1127178, publicat în SEAP în data de 28.01.2020 

și pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa la adresa 
http://www.primaria-constanta.ro/, rubrica  - Anunțuri achiziții 

publice şi finanțări 

 
 Ca urmare a solicitărilor de clarificări din partea unui operator 

economic interesat să participe la achiziţia directă având ca obiect : 
Serviciul de audit financiar extern pentru proiecul "Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, 

Constanța” , vă comunicăm următoarele: 
 

 Conținutul solicitării de clarificări, însoţita de răspunsurile 
aferente, este următorul: 

 
Solicitare 1: 
In anuntul publicat in Sicap este mentionat: 

Prestatorul va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii 
din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află 

în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are 
capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei 
achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă 

mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului 
Comerțului  

Intrebare: 
Pot prezenta un certificat constatator obtinut in data de 04.07.2019, insotit 
de o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte pana in prezent nu 

sunt modificari in informatiile furnizate de certificatul constatator.  
(mentionez ca insasi inregistrarea firmei (PJ) pe cod caen 6920 s-a facut in 

baza documentelor de atestare a calificarii profesionale. 
Raspuns 1 : 
DA 

 
Solicitare 2: 

In caietul de sarcini nu este mentionat valoarea proiectului (valoarea 
eligibila) 
Nu am identificat un grafic al cererilor de rambursare desi la pctul 4 - 

Propunerea financiara se solicita ca oferta financiara sa cuprinda costul total 
detaliat pe fiecare raport de audit (respectiv 10 rapoarte) 

Intrebare: Daca nu se cunosc aceste detalii cum se poate fundamenta costul 
pe fiecare raport? 
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Raspuns 2 : 
În Caietul de sarcini, cap.I, art.1.1, este furnizată informaţia privind sursa de 

finanţare a proiectului: POR 2014-2020, Axa prioritara 4, Prioritatea de 
investitii 4.4. Luând în considerare acest aspect si limitele maxime ale 

cheltuielilor eligibile care pot fi efectuate pentru serviciul de audit financiar al 
proiectului, menţionate în documentele în baza cărora a fost accesată 
finanţarea nerambursabilă, se poate elabora oferta financiară.  

 
Solicitare 3: 

Va rog sa clarificati "elaborarea a 10 rapoarte trimestriale" 
Intrebare: la fiecare trimestru (3 luni) se va intocmi un raport de audit sau la 
fiecare cerere de rambursare? 

Raspuns 3 : 
În caietul de sarcini la cap. 2.1 şi la cap.3.1 este specificat faptul că 

activitatea de audit va consta în elaborarea a 10 rapoarte trimestriale de 
audit financiar.  
 

Solicitare 4: 
Intrebare: Se transmite numai oferta financiara insotita de documentele 

solicitate la punctul 3 - Cerinte, fara propunerea tehnica? 
Raspuns 4 : DA 

 
 
 

                                       Director Executiv,                                                                        
            Mihaela NIȚĂ                           
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