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Răspuns la solicitările de clarificări privind achiziția de servicii de audit financiar:
Întrebarea nr. 1
În cadrul caietului de sarcini se solicită fișa de informații generale din care să rezulte că
ofertantul a realizat o cifră medie de afaceri de 100.000 EURO pentru anii 2014, 2015, 2016.
În conformitate cu art. 175 alin. 2, lit. a) din Legea 98/2016 este specificat că cifra de afaceri
impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului
de achiziție publică/acordului-cadru.
Răspuns întrebarea nr. 1
Se admite solicitarea dumneavoastră și facem modificarea cerinței astfel:
 “ fișa de informații generale privind societatea, din care să rezulte cifra medie de
afaceri, pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) care trebuie să fie de: 100.000 LEI fără
TVA, original ” .
Menționăm că dintr-o eroare de redactare a fost trecută valoarea de 100.000 EURO.
Întrebarea nr. 2
Vă rugăm să ne precizați dacă misiunea de audit financiar extern se poate realiza și de
cabinet de audit financiar (PFA) sau asociere între membrii autorizați de CAFR, având în vedere
prevederile OUG 75/1999 cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Legii nr.
98/2016 actualizată?
Răspuns întrebarea nr. 2
Se admite solicitarea dumneavoastră cu condiția respectării prevederilor legale și a Caietului
de sarcini.
Întrebarea nr. 3
La capitolul 2.2 Rezultate, pct. 5 – “la cerere raport de audit asupra activităților de
auditare a activităților de cercetare – dezvoltare ale Companiei Naționale ROMARM S.A. – sediul
central, termen maxim 30 de zile de la data solicitării.”
Pentru a putea estima corect efortul necesar pentru implemantarea acestui contract precum
și pentru a ne permite să elaborăm o ofertă în conformitate cu nevoile autorității contractante, vă
rugăm să ne comunicați un număr estimat de rapoarte care ne pot fi solicitate în perioada de
implementare a contractului, având în vedere atât proiectele aflate în derulare cât și cele planificate
a fi implementate.
Răspuns întrebarea nr. 3
Numărul de rapoarte care pot fi solicitate este de minim 2 pe an.
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Întrebarea nr. 4
La capitolul 2.2 Rezultate, pct. 6 – “pregătire de specialitate în domeniu pentru personalul din
aparatul central” vă rugăm să ne confirmați că prestatorul va realiza pregătire profesională “ on the job”
pentru angajații C.N. ROMARM S.A. care sunt implicați în procesul de audit.
Răspuns întrebarea nr. 4
Pregătirea profesională pentru angajații implicați în procesul de audit nu poate fi realizată la
sediul C.N. ROMARM S.A.
Întrebarea nr. 5
La capitolul 2.2 Rezultate, pct. 8 – “alte misiuni și servicii profesionale, în conformitate cu
standardele internaționale în domeniu, solicitate de companie”.
Pentru a putea face o ofertă conformă cu solicitările autorității contractante vă rugăm să ne
comunicați care sunt standardele internaționale la care faceți referire și care este numărul estimate al
acestor misiuni. Menționăm că aceste informații ne sunt necesare pentru estimarea corectă a ofertei
financiare și a efortului necesar pentru implementarea acestui contract.
Răspuns întrebarea nr. 5
Standardele internaționale de audit solicitate de companie sunt cele prevăzute la CAP. V,
art. 32 din Legea nr. 162/2017, iar angajamentele încadrate în alte misiuni și servicii profesionale
sunt certificări punctuale în funcție de solicitări (exp. investițiile realizate din surse bugetare care
contribuie la majorarea capitalului social).

