
ROMÂNIA                                                                                                     
JUDEȚUL CONSTANTA                                                                                                                      
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA                                                    
DIRECȚIA ACHIZITII PUBLICE 
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
 

 
Anunț publicitate 

privind achiziția directa având ca obiect serviciul de audit financiar extern pentru 
proiectul: „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului 

Constanța – etapa II” 
 
 

Tip anunț: Achiziție directă 
 
Denumirea achiziție: Achiziționarea serviciului de audit financiar extern pentru 
proiectul “Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului 
Constanța – etapa II”, cod SMIS 129228 
 
Cod CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiară 
 
Descrierea contractului: Obiectivul general al contractului de servicii este 
realizarea auditului financiar extern,  respectiv 11 rapoarte trimestriale de audit 
financiar pentru Contractul de finanțare nr. 6690/22.02.2021 aferent proiectului 
„Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului 
Constanța-etapa II“, cod SMIS 129228. 
 
Valoarea estimată: 40.000 lei fără TVA 
 
Durata contractului: 31 de luni. 
 
Valabilitate ofertă: 90 de zile. 
 
Condiții contract: Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 
55024/22.03.2021. 
 
Condiții participare: Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 
55024/22.03.2021. Prestatorul trebuie să aibă obiectul de activitate în domeniul 
auditului financiar, în acest sens va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul 
Național al Registrului Comerțului, din care să rezulte că serviciile ce fac obiectul 
contractului au corespondent în codul CAEN menționat în certificatul constatator 
(original/copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul/forma electronică). 
Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valabile la data 
prezentării documentului. 
Pentru persoanele juridice străine, se vor prezenta documente echivalente 
Certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului emise în 
conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește 
forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică. 
Documentele prezentate într-o altă limbă decât limba română, vor fi însoțite de 
traducere autorizată. 
De asemenea, Prestatorul va prezenta o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 
3 ani, împliniți la data limită stabilită pentru depunerea ofertei, din care să rezulte că 
acesta posedă experiență relevantă în domeniul auditului financiar.  
Astfel, prin lista susmenționată ofertantul trebuie să  facă  dovada că  a realizat în 
ultimii 3 ani (împliniți la data limită stabilită pentru depunerea ofertei), la nivelul unui 



contract sau mai multor contracte, servicii  de audit financiar a căror valoare 
cumulată este de minimum  40.000,00 lei la care se adaugă TVA. 
Pot realiza auditul proiectului numai persoane fizice sau juridice înscrise în Registrul 
auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din România 
(CAFR) înregistrată fiscal în România. În acest sens, vor fi prezentate copii ale 
următoarelor documente: Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat 
de CAFR, Carnet de membru al CAFR vizat cu menţiunea „Activ” pentru anul 2021.  
În cazul auditorului financiar extern, va fi transmisă Declaraţia pe propria răspundere 
a auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de 
către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională a CAFR. 
 
Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut” 
 
Termen limită primire oferte: 07.04.2021 ora: 23:59 
 
Informații suplimentare: Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii 
ofertelor, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Ofertele vor fi 
transmise pe adresa de e-mail: mircea.ciocanel@primaria-constanta.ro. 


