
 
 
 
  Pentru atribuirea contractului de furnizare Servicii de auditare financiară – cod 
CPV 79212100-4 se aduc următoarele completări la Documentaţia pentru ofertanţi : 
 

1. Referitor la prevederile punctului 5 Descrierea obiectului contractului 
(specificaţiile tehnice), 1. Documente şi informaţii solicitate ofertanţilor, b) 
persoana juridică, prin criteriul care solicită « Angajaţi “experţi accesare fonduri 
europene” » se doreşte ca ofertantul să demonstreze că are în cadrul societăţii 
personal calificat pentru audit financiar şi cu pregătire de expert în accesare 
fonduri europene.  
Cerinţele de auditor financiar şi expert în accesare fonduri europene sunt 
solicitate în mod cumulativ. 
 
Această prevedere se aplică şi în cazul persoanelor fizice autorizate prin 
completarea prevederilor de la punctul 5 Descrierea obiectului contractului 
(specificaţiile tehnice), 1. Documente şi informaţii solicitate ofertanţilor, a) 
persoană fizică autorizată astfel: 
 

“ a)  persoana fizică autorizată 
- carte de identitate – copie simplă pe care să se specifice “conform cu originalul” 
- certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor 

Financiari din România (CAFR) – copie legalizată 
- carnet de membru al CAFR vizat cu menţiunea “Activ” pentru anul 2010 – copie 

simplă 
- certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară teritorială la care este arondat 

sediul persoanei fizice - original 
- declara�ia pe propria răspundere a Auditorului financiar din care să rezulte că nu 

a fost sanc�ionat în ultimii trei ani de către Departamentul de monitorizare şi 
competen�ă profesională al CAFR - original 

- curriculum vitae din care să rezulte şi pregătirea ca expert în accesarea de 
fonduri europene  

- să se dovedească cu documente justificative faptul că în ultimii 2 ani fiscali a 
avut venituri din activităţi de auditare financiară.” 
 

2. Oferta tehnică trebuie să conţină informaţii şi documente în conformitate cu 
cerinţele de la punctele: 

• 4.4 Modul de prezentare a ofertei (tehnic si financiar)  
şi  

• 5. Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice), 1. Documente şi 
informaţii solicitate ofertanţilor şi 2. Atributii ale auditorului financiar 
independent în cadrul proiectului 
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