
 

             

 

- Autoritate contractantă - 

 

R.A.D.E.F. ROMÂNIAFILM 
 

 

ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE  SERVICII 

CERERE DE OFERTE – ACHIZIȚIE DIRECTA 

Obiectul procedurii  

SERVICII DE AUDIT STATUTAR 

 

Cod CPV 79212100-4 

   

 

2017 

 

 

 

 

 



1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale autorității contractante 

Denumire oficială:R.A.D.E.F. ROMANIAFILM 

Adresă: B-dul Gh. Magheru nr. 12-14,  

Localitate: BUCURESTI, SECTOR 1 Cod 

poştal:010324 

Ţara:ROMANIA 

Adresa de corespondenta:SOSEAUA 

STRAULESTI NR. 3-5 

În atenţia: Domnului Ioan HAGY 

Telefon: 0740 023 383 

E-mail: secretariat@romaniafilm.ro Fax: -  

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.romaniafilm.ro 

 

2. Numele, numărul de telefon și adresa de e-mail ale persoanei de la care se pot solicita 

informații 

              Domnul Ioan Hagy – telefon 0740 023 383, email: ioan.hagy@mfinante.ro 

 

3. a) Locul prestării serviciilor:  

Șos. Străulești, nr. 3-5, sector 1, București 

b) Natura și dimensiunea prestărilor:  

Auditul statutar al situațiilor finaciare pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2016 

c) Termenul de finalizare:  

30 aprilie 2017 

4. a) Termenul de depunere a ofertelor:  

27 martie 2017 

b) Adresa la care trebuie transmise ofertele:  

Șos. Străulești, nr. 3-5, sector 1, București 

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele :  

Limba română 

d) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 

28 martie 2017, ora 11:00, Șos. Străulești, nr. 3-5, sector 1, București 

5. Condiții personale, tehnice și financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții: 

 Minim 5 ani experiență în domeniu 

 Prezentarea dovezilor de realizare a cel puțin 3 rapoarte de audit statutar 

pentru diverse entități publice 

 Declarație pe propria răspundere privind realizarea raportului de audit în 

termenul prevăzut mai sus 

 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.180 din OUG 

nr.34/2006) 

 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 

nr.34/2006 

 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 69¹ din OUG 34/2006 

mailto:ioan.hagy@mfinante.ro


 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului original sau copie 

conform cu originalul emis cu cel mult 30 zile inainte de data de deschidere, 

din  care să rezulte :  

a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activităţi ce fac 
obiectul achiziţiei publice ;  

b) că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la faliment ori lichidare, 
administrarea afacerilor de către un judecător sindic sau cu privire 
la declanşarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una din 
aceste situaţii.  

 Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de CAFR - 
copie semnată şi ştampilată  

 Carnet de membru al CAFR vizat cu menţiunea "Activ" pentru anul în curs 
copie semnată şi ştampilată;  
 

 

6. Criterii utilizate la atribuirea contractului: 

 Oferta cea mai mica – 60% 

 Îndeplinirea condițiilor personale, tehnice și financiare: 40% 

 

7. Data trimiterii spre publicare a anunțului de participare:  

10 martie 2017 

 

8. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor. Informații 

privind termenele de depunere a contestației și, după caz, datele de contact de unde 

pot fi obținute aceste informații:  

 Consiliul de Administrație al R.A.D.E.F. RomâniaFilm 

 Termen depunere contestație: 1 zi de la data comunicării rezultatelor 

 Adresă mail: secretariatca@romaniafilm.ro 


