
 
 
 
 

 
CLARIFICAREA NR. 1 

 
Clarificări privind procedura de achiziŃie publică pentru atribuirea contractului de 

servicii de dezvoltare software pentru realizarea componentei MIS de administrare a 
proiectelor finanŃate prin Programul RO10 - Copii şi tineri în situaŃii de risc şi iniŃiative 

locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor naŃionale şi promovarea incluziunii sociale 

finanŃat prin Mecanismul Financiar al SpaŃiului Economic European 2009 – 2014. 
 

 Nr. AnunŃ publicat în SEAP:  3663/07.04.2014 
 
Nr. Întrebare Răspuns 

1 

Vă rog să precizaŃi dacă codurile 
CAEN din clasa 620 – ActivităŃi 
de servicii în tehnologia 
informaŃiei sunt codurile CAEN 
admise de dumneavoastră. 

Conform Fişei de date, cap. III.2.1.b) Capacitatea 
de exercitare a activităŃii profesionale, informaŃii 
şi formalităŃi necesare pentru evaluarea respectării 
cerinŃelor menŃionate, persoanele juridice/fizice 
autorizate române vor prezenta certificatul 
constatator emis de Oficiul Registrului ComerŃului 
de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să 
rezulte domeniul de activitate principal/secundar, 
şi/sau codurile CAEN aferente acestora, care să 
acopere şi serviciile solicitate de autoritatea 
contractantă. 
Având în vedere tipul de servicii solicitate  de 
dezvoltare software, rezultă că toate codurile din 
clasa 620 ActivităŃi de servicii în tehnologia 
informaŃiei sunt codurile CAEN admise. 

2 

Vă rog să precizaŃi dacă admiteŃi 
ca şi participant, o persoana 
juridică înregistrată la Registrul 
ComerŃului sub forma de 
„Persoana Fizică Autorizată"? 

În condiŃiile în care, în sensul prevederilor O.U.G. 
nr. 34/2006, un ofertant este definit ca fiind „orice 

operator economic care a depus ofertă în 

termenul de depunere a ofertelor indicat în 

anunŃul/invitaŃia de participare”, iar un operator 
economic este „oricare furnizor de produse, 

prestator de servicii ori executant de lucrări - 

persoană fizică/juridică, de drept public sau 

privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate 

în domeniul care oferă în mod licit pe piaŃă 

produse, servicii şi/sau execuŃie de lucrări”, iar 
art. 41 al O.U.G. nr. 34/2006 stabileşte că „orice 

operator economic are dreptul de a participa, 

individual sau într-un grup de operatori, la 

procedura de atribuire”, rezultă că procedura este 
deschisă oricăror persoane fizice sau juridice care 
îndeplinesc criteriile minime de calificare şi 
care au capacitatea tehnică şi administrativă de a 
realiza în termenul maxim impus de autoritatea 
contractantă prin caietul de sarcini, toate 
aplicaŃiile solicitate. 
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