
 

 
 
 

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA  

“Servicii de audit financiar“ 

Achizitor: 
CASA  CORPULUI  DIDACTIC  SIMION MEHEDINTI  

VRANCEA 

Titlul proiectului POSDRU: 
Formarea profesionala a cadrelor didactice din 
invatamantul preprimar si primar din mediul rural in 
sprijinul formarii de competente cheie relevante la elevi 

ID proiect POSDRU: POSDRU/157/1.3/S/137603 

Calitatea achizitorului in 

cadrul proiectului: 
Beneficiar 

1. INFORMATII GENERALE 

1.1  Achizitor: 

Denumire: CASA  CORPULUI  DIDACTIC  SIMION MEHEDINTI  VRANCEA 

Adresa: Str. Eroilor, nr. 2, Focsani, judetul Vrancea 

Persoana de contact:  Neagu Aurelia Telefon :  0237223372 

Email :  ccd_vrancea@yahoo.com Fax : 0237223372 

Adresa de internet:  www.ccdfocsani.ro 

1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor ( data si ora ): 27.06.2014, orele 16.00 

b) Adresa unde se primesc ofertele : Str. Eroilor, nr. 2, Focsani, judetul Vrancea 

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia 

pentru ofertanti sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, 

acestea fiind pastrate la sediul achizitorului. 

2.OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 

2.1 Descriere 

2.1.1 Denumirea contractului de achizitie: 

Titlu: Achizitionarea de servicii “Audit financiar“ 2A 

2.1.2 Descrierea produselor / serviciilor / lucrarilor ce vor fi achizitionate 
< descrierea va contine cerintele minime, prescriptiile, caracteristicile de natura tehnica care 
permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie prezentat, in mod obiectiv, in asa maniera 
incat sa corespunda necesitatii achizitorului pentru implementarea proiectului finantat prin 

mailto:ccd_vrancea@yahoo.com
http://www.ccdfocsani.ro/


 
POSDRU > 
 
Cerinte specifice: 
 
Obiectul contractului consta în achizitia de “Servicii de audit financiar” pentru 
rambursarile intermediare inclusiv rambursarea finala ale proiectului 
POSDRU/157/1.3/S/137603 cofinantat din Fondul Social European prin programul POSDRU, 
in perioada MAI 2014 – NOIEMBRIE 2015.  
 
SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR UNUI CONTRACT 
FINANŢAT ÎN CADRUL POSDRU (ST) 
 
Responsabilităţile părţilor cu privire la angajament: 
“Beneficiarul” se referă la organizaţia care primeşte finanţarea nerambursabilă şi care a 
semnat contractul de finanţare cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar. 

 Beneficiarul este responsabil pentru furnizarea CRC pentru acţiunea finanţată prin 
contractul de finanţare şi pentru asigurarea faptului că acestă CRC poate fi reconciliată 
adecvat cu sistemul de contabilitate şi înregistrare al Beneficiarului, cu înregistrările de 
bază şi conturile contabile. 

 Beneficiarul acceptă ca abilitatea auditorului de a executa procedurile cerute de acest 
angajament depinde de Beneficiar şi de partenerii săi dacă este cazul, furnizând acces 
liber şi total la personalul beneficiarului, la toate informatiile şi înregistrările pe care 
auditorul le consideră necesare în vederea emiterii raportului său. 
 

„Auditorul” este persoana fizică sau firma de audit autorizată potrivit legislaţiei în vigoare de 
către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România, să 
desfăşoare audit în conformitate cu reglementările adoptate de aceasta. 
Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreate aşa cum sunt specificate în 
aceste ST şi pentru transmiterea către Beneficiar a unui Raport privind Constatările Factuale. 
Auditorul este membru al CAFR care este la rândul său membru al Federaţiei Internaţionale a 
Contabililor (IFAC).  
 
Subiectul angajamentului: Subiectul acestui angajament este CRC  cu privire la contractul 
de finanţare pentru perioada MAI 2014 – NOIEMBRIE 2015. Informaţiile, atât financiare cât şi 
non-financiare, care sunt supuse verificării de către auditor, reprezintă toate informaţiile care 
fac posibilă verificarea cheltuielilor pretinse de către Beneficiar în CRC, respectiv dacă 
acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte şi eligibile. Anexa nr.1 a acestor ST conţine o 
prezentare generală a informaţiilor cheie a contractului de finanţare şi a acţiunilor în cauză. 

 
Motivul angajamentului: Beneficiarul trebuie să transmită Autorităţii de 
Management/Organismului Intermediar un RCF realizat de un auditor financiar independent 
în sprijinul plăţii solicitante de Beneficiar în conformitate cu articolul 5  al Condiţiilor Specifice, 
litera D – „Rambursarea cheltuielilor” ale contractului de finanţare. Responsabilul cu 
ordonanţarea cheltuielilor din cadrul AM solicită acest raport întrucât el realizează plata 



 
cheltuielilor solicitate de către Beneficiar, condiţionată în funcţie de acest raport al 
constatărilor factuale. 
 
Articolul 5 al Conditiilor Specifice, litera D – „Rambursarea cheltuielilor” ale contractului de 
finanţare precizeaza, referitor la auditul financiar al proiectului, urmatoarele:  
 

 



 

 

 



 

 
Tipul şi obiectivul angajamentului: Prezentul document constituie un angajament de a 
executa proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de 
finanţare nerambursabilă finanţat în cadrul POSDRU. Obiectivul angajamentului este 
verificarea de către auditorul financiar a faptului că sumele solicitate spre rambursare de către 
Beneficiar în CRC pentru acţiunea finanţată în cadrul contractului de finanţare, s-au efectuat 
(„realitatea desfăşurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitate”) şi eligibile, precum şi 
transmiterea către Beneficiar a raportului constatărilor factuale cu privire la procedurile 
agreate executate. Eligibilitate înseamnă că fondurile furnizate în cadrul finanţarii 
nerambursabile au fost cheltuite în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de 
finanţare. Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un angajament de asigurare, 
auditorul nu furnizează o opinie de audit şi nu exprimă o asigurare. Autoritatea de 
Management/ Organismul Intermediar obţine asigurarea prin concluziile proprii pe care le 
trage din raportul auditorului financiar asupra CRC a Beneficiarului aferente acelui raport. 
 
Scopul activităţii:  
1. Auditorul va îndeplini acest angajament atât  în conformitate cu aceste ST, cât şi: 
- în conformitate cu Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) 
Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de 
către IFAC şi adoptat de către CAFR; 
- în conformitate cu Codul etic emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR. Deşi ISRS 4400 
prevede că independenţa nu este o cerinţă pentru angajamentele procedurilor agreate, 
Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicită ca auditorul să respecte de 
asemenea cerinţele de independenţă prevăzute de Codul etic; 
2. Termeni şi condiţii ale contractului de finanţare : Auditorul verifică faptul că finanţarea 
nerambursabilă acordată a fost cheltuită în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului 
de finanţare. 
3.  Planificare, proceduri, documentaţie şi probe: Auditorul financiar trebuie să-şi planifice 
activitatea astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a cheltuielilor. În acest scop, 
auditorul realizează procedurile specificate în Anexa nr.2 a acestor ST (Scopul activităţii – 
proceduri care trebuie realizate) şi utilizează probele obţinute din aceste proceduri ca bază 
pentru raportul constatărilor factuale. Auditorul trebuie să utilizeze documente care sunt 
importante în furnizarea probelor pentru sprijinirea Raportului privind Constatările Factuale şi 
probe care să ateste că lucrarea a fost realizată în conformitate cu ISRS 4400 şi aceste ST. 
 
Raportarea: RCF trebuie să descrie scopul şi procedurile agreate ale acestui angajament în 
detalii suficiente astfel încât să permită Beneficiarului şi Autorităţii de 



 
Management/Organismului Intermediar să înteleagă natura şi măsura procedurilor realizate 
de către auditor. Modelul formatului de raportare atasat prezentelor ST la punctul 2; in cazul 
in care intervin modificari legislative, formatul raportului se va modifica conform legislatiei in 
vigoare; predarea RCF este obligatorie. 
 
Proceduri de realizat: Auditorul elaborează şi îndeplineşte programul de lucru privind 
verificarea în conformitate cu obiectivul şi scopul acestui angajament şi procedurile care 
trebuie realizate aşa cum sunt specificate mai jos. Pe parcursul realizării acestor proceduri, 
auditorul poate aplica tehnici precum ancheta şi analiza, (re)calcularea, comparaţia, alte 
verificări de precizie, observaţii, inspectarea înregistrărilor şi a documentelor, inspectarea 
activelor şi obţinerea confirmărilor. Auditorul financiar obţine probe adecvate şi suficiente din 
aceste proceduri pentru a putea elabora un raport al constatărilor factuale. În acest scop, 
auditorul poate utiliza orientarea furnizată de Standardul Internaţional de Audit 500 “Probe de 
audit” şi în special paragrafele care fac referire la “probe de audit adecvate şi suficiente”. 
Auditorul exercită o judecată profesională cu privire la ce înseamnă probe adecvate şi 
suficiente dacă se consideră că orientarea furnizată de ISA 500, termenii şi condiţiile 
contractului de finanţare şi ST pentru acest angajament nu sunt suficiente.  
Lista indicativă a tipurilor şi naturii probelor pe care auditorul le poate găsi adesea la 
verificarea cheltuielilor include: 

 Înregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al 
Beneficiarului, precum Registrul jurnal, subcapitole ale acesteia şi toate conturile de 
salarii, registrele activelor fixe şi alte informaţii contabile relevante; 

 Dovada procedurilor de achiziţie precum documentaţiile licitaţiilor, ofertele pentru 
licitaţii şi rapoartele de evaluare; 

 Dovada angajamentelor precum contracte şi formulare de comandă; 
 Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fişe de pontaj, bilete de 

transport (incluzând tichetele de îmbarcare), dovada participării la seminarii, conferinţe 
şi stagii de pregătire (incluzând documentaţia relevantă şi materialele obţinute, 
certificatele) etc; 

 Dovada primirii bunurilor precum documente de recepţie din partea furnizorilor; 
 Dovada finalizării lucrărilor precum facturi şi chitanţe; 
 Dovada plăţii precum extrase bancare, înştiinţări de plată, dovada plăţii din partea 

subcontractorilor; 
 Pentru cheltuielile cu benzina şi motorina, o listă centralizatoare a distanţelor 

acoperite, consumul vehiculelor folosite, preţul carburanţilor şi costurile de întreţinere; 
 Registrele privind plăţile salariale şi personalul precum şi contractele aferente , statul 

de plată a salariilor, fişele de pontaj si rapoartele lunare.  
1. Înţelegerea suficientă a acţiunii şi a termenilor şi condiţiilor contractului de 
finanţare: Auditorul obţine o înţelegere suficientă a termenilor şi condiţiilor contractului de 
finanţare prin revizuirea contractului de finanţare şi a anexelor lui şi alte informaţii relevante, 
precum şi prin interogarea Beneficiarului. Auditorul se asigură că obţine o copie a originalului 
contractului de finanţare (semnat de Beneficiar şi de Autoritatea de Management/Organism 
Intermediar) şi a anexelor sale. Auditorul obţine şi revizuieşte CRC, împreună cu toate 
anexele acestuia. Auditorul acordă o atenţie deosebită Condiţiilor Generale şi Speciale ale 



 
Contractului de Finanţare şi Anexelor contactului de finanţare, care conţine descierea acţiunii. 
În cazul neconformităţii cu aceste reguli, cheltuielile nu vor fi eligibile pentru finanţarea din 
POS DRU. Dacă auditorul consideră că termenii şi condiţiile verificate nu sunt suficient de 
clare, trebuie să ceară clarificări de la Beneficiar. 
2. Proceduri pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor solicitate de Beneficiar în CRC. 
Auditorul financiar independent si autorizat in conditiile legii verifica faptul ca toate cheltuielile 
declarate de Beneficiar in cererea de rambursare intermediara sau finala sunt reale, 
inregistrate corect si eligibile in conformitate cu prevederile contractului de finantare si emite 
un raport de verificare a cheltuielilor in conformitate cu formatul standard furnizat de 
AMPOSDRU. Sunt exceptate de la verificare cheltuielile aferente valorilor forfetare si a 
finantarilor la rate forfetare. 
2.1 Proceduri generale 
2.1.1 Auditorul verifică dacă CRC este conformă cu condiţiile contractului de finanţare. 
2.1.2 Auditorul verifică dacă evidentele contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu 
regulile pentru păstrarea înregistrărilor şi cu regulile contabile din contractul de finanţare. 
Scopul este de: 
-   a evalua dacă o verificare eficientă şi efectivă a cheltuielilor este fezabilă; şi 
- a raporta excepţii importante şi puncte slabe cu privire la contabilitate, păstrarea 
înregistrărilor, cerinţele documentaţiei, astfel încât Beneficiarul să poată întreprinde măsuri 
ulterioare pentru corectarea şi îmbunătăţirea acestora pe perioada de implementare rămasă a 
acţiunii. 
2.1.3 Auditorul verifică dacă informaţiile din CRC se reconciliază cu sistemul de contabilitate 
şi înregistrările Beneficiarului (ex: balanţa de verificare, înregistrări din conturile analitice şi 
sintetice). 
2.1.4 Auditorul verifică dacă au fost aplicate rate de schimb corecte pentru conversiile 
monedei, unde este cazul şi în conformitate cu legislatia nationala aplicabila. 
2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul şi revizuire analitică 
Auditorul realizează o revizuire analitică a rubricilor cheltuielilor din CRC şi: 
 - verifică dacă bugetul din CRC corespunde cu bugetul contractului de finanţare 
(autenticitatea şi autorizarea bugetului iniţial) şi dacă cheltuielile realizate au fost prevăzute în 
bugetul contractului de finanţare. 
- verfică dacă suma totală solicitată la plată de Beneficiar nu depăşeşte finanţarea 
nerambursabilă maximă prevăzută în Condiţii Generale şi Specifice ale contractului de 
finanţare, precum şi sumele totale prevăzute pe categorii de cheltuieli. 
- verifică dacă orice amendament la bugetul contractului de finanţare este în conformitate cu 
condiţiile pentru astfel de amendamente (inclusiv dacă se aplică necesitatea unui addendum 
la contractul de finanţare) aşa cum se prevede in Condiţiile Generale şi Speciale ale 
Contractului de Finanţare. 
2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare 
2.3.1 Categoriile şi tipurile de cheltuieli. Cheltuielile solicitate de Beneficiar în CRC sunt 
prezentate în următoarele categorii: 
1. Costuri cu resursele umane 
2. Costuri cu participantii 
3. Costuri administrative 
4. Alte costuri, din care cheltuieli de tip FEDR fiind evidentiate distinct.   



 
Categoriile de cheltuieli pot fi în principiu defalcate în tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri 
pe clase de cheltuieli cu aceleaşi caracteristici sau caracteristici asemnănătoare. Forma şi 
natura probei suport (de ex o plată, un contract, o factură etc) şi modul în care cheltuială este 
înregistrată (adică registrul de intrări) variază în funcţie de tipul şi natura cheltuielilor şi 
acţiunilor sau tranzacţiilor de bază. In toate cazurile tipurile de cheltuieli reflectă valoarea 
contabilă (sau finanicară) a acţiunilor sau tranzacţiilor de bază, indiferent de tipul şi natura 
acţiunii sau tranzacţiei în cauză. 
2.3.2 Selectarea tipurilor de cheltuieli 
Auditorul va verifica toate categoriile şi tipurile de cheltuieli prezentate in CRC. 
2.4 Verificarea cheltuielilor 
Auditorul verifică cheltuielile şi prezintă în RCF toate excepţiile care rezultă din această 
verificare. Excepţiile verificării sunt toate abaterile de la reglementarile din aceste ST 
descoperite pe parcursul realizării procedurilor prevăzute în prezenta anexă. În toate cazurile 
auditorul evaluează impactul financiar (estimat) al excepţiilor în termeni de cheltuieli 
neeligibile. De exemplu: dacă auditorul descoperă o excepţie cu privire la regulile achiziţiilor, 
atunci evaluează în ce măsură această excepţie a condus la cheltuieli neeligibile. Auditorul 
prezintă toate excepţiile găsite, inclusiv pe acelea cărora nu le poate măsura impactul 
financiar. Auditorul va verifica toate categoriile şi tipurile de tranzacţii care generează  
cheltuielile declarate în CRC prin testarea criteriilor prevăzute mai jos. 
2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe: Auditorul financiar verifică eligibilitatea costurilor directe 
cu termenele şi condiţiile contractului de finanţare, în special cu articolul 4 din Contractul de 
finantare.  Acesta verifică dacă aceste costuri: 
- sunt necesare pentru desfăşurarea acţiunii. In acest sens, auditorul verifică dacă cheltuielile 
pentru o tranzacţie sau acţiune au fost asumate pentru scopul propus al acţiunii şi dacă au 
fost necesare pentru activităţile şi obiectivele acţiunii. Auditorul verifică mai departe dacă 
costurile directe sunt cuprinse în bugetul contractului de grant şi dacă sunt în conformitate cu 
principiile managementului financiar riguros, în special cu privire la cost-eficienţă şi cea mai 
bună utilizare a banilor.  
- au fost asumate de Beneficiar sau de partenerii lui pe perioada de implementare a acţiunii. 
- sunt înregistrate în conturile Beneficiarului şi sunt identificabile, verificabile şi dovedite cu 
originalele evidenţelor suport. 
Auditorul consideră ca fiind costuri eligibile aşa cum sunt descrise în articolul 3 din Condiţiile 
Generale si Speciale. În acest sens, auditorul va tine cont de prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordinul 
comun al MMFPS şi MFP nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a 
listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU, cu modificările şi 
completările ulterioare, de Ghidul Solicitantului, de clauzele contractului de finanţare, de 
instrucţiunile AMPOSDRU, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile. 
2.4.2 Acurateţe şi înregistrare: Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau 
acţiune au fost înregistrate corespunzător în sistemul contabil al Beneficiarului şi în CRC şi 
dacă sunt sprijinite de evidenţe adecvate şi documente suport justificative. Aceasta include o 
evaluare adecvată şi utilizarea unor rate de schimb corecte, atunci când este cazul. 
2.4.3 Clasificare 
Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune au fost corecte  pe categorii 



 
în CRC. 
2.4.4 Realitate (desfasurare/existenţă): Auditorul caută în mod profesional să obţină probe 
adecvate şi suficiente privind verificarea cheltuielilor efectuate şi – dacă este cazul – şi pentru 
existenţa activelor. Auditorul verifică realitatea şi oportunitatea cheltuielilor pentru o tranzacţie 
sau acţiune prin examinarea dovezilor lucrărilor efectuate, bunurilor livrate sau serviciilor 
prestate într-un cadru de timp (de precizat perioada de implementare, pentru care se solicită  
rambursarea), la o calitate acceptabilă şi agreată şi la preţuri sau costuri rezonabile. 
2.4.5 Conformitatea cu regulile de achiziţii publice : Regulile de achiziţie publica aplicabile 
tuturor contractelor de finanţare sunt cele nationale. Auditorul finaciar examinează ce reguli 
de achiziţii publice se aplică pentru fiecare categorie de cheltuieli, tipuri de cheltuieli. Auditorul 
verifică dacă Beneficiarul este în conformitate cu astfel de reguli şi dacă cheltuielile în cauză 
sunt eligibile. Când auditorul descoperă aspecte de neconformitate cu regulile de achiziţii 
publice, prezinta în RCF natura şi impactul lor financiar în termeni de cheltuieli neeligibile. 
Pentru calcularea impactului financiar urmare a procesului de achizitii publice, auditorul va 
tine cont de legislatia nationala si legislatia europeana si de alte prevederi legale aplicabile. 
2.4.6 Costuri administrative (indirecte): Auditorul va verifica documentele justificative 
referitoare la cheltuielile administrative (indirecte) declarate de Beneficiar. Auditorul va verifica 
incadrarea acestor cheltuieli in procentele stabilite de AM/OI prin Contractul de Finanţare.  
2.5 Verificarea veniturilor acţiunii 
Atunci când este cazul, auditorul verifică faptul că veniturile generate de Beneficiar în 
contextul acţiunii au fost alocate în mod adecvat acţiunii care face subiectul contractului de 
finanţare şi au fost trecute corect în CRC. Având în vedere că acest angajament nu reprezintă 
un audit, auditorului nu i se cere să evalueze totalitatea veniturilor. Auditorul verifică dacă 
veniturile au fost corect înregistrate în evidenţa contabilă a proiectului finantat prin POSDRU. 
2.6 Comunicarea şi raportarea  
Comunicarea şi raportarea cu privire la exercitarea contractului se va desfăşura numai 
utilizând formularele tip puse la dispoziţie de promotor şi anexate la prezenta. 
Auditorul financiar are obligatia de a executa obligatiile contractuale in conformitate cu 

prevederile legislative nationale si respectiv europene referitoare la fondurile structurale, in 

special la Fondul Social European. 

Abrevieri 
Pe parcursul prezentului document, se vor folosi următoarele prescurtări: 
Specificaţii Tehnice = ST 
Fondul European de Dezvoltare Regională = FEDR 
Cerere de Rambursare a Cheltuielilor = CRC 
Raportul privind Constatările Factuale = RCF 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane = POSDRU 

Fondul Social European = FSE  
 
Documente solicitate 
 
Ofertele se vor prezenta în original, în plic închis, semnate si stampilate până la data de 
27.06.2014, ora 16.00 si vor contine urmatoarele documente:  



 
1. Oferta tehnica trebuie sa respecte specificatiile tehnice minime din descrierea obiectului 
contractului-anexa F5 
2. Oferta financiară: - anexa F6 
Preţul ofertat se va exprima in LEI. Pretul ofertat nu va include TVA.  
Pretul ofertat va fi pretul total pentru Servicii de audit financiar, Cod CPV 79212100-4.  
Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale.  
3. Documente de calificare:  
a. Declaratie de eligibilitate cf (art.180 OUG 34/2006) – anexa F1 
b. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cf (art.181 OUG 34/2006) – anexa F2 
c. Declaratie privind conflictul de interese – anexa F3 
d. Carnet de membru al CAFR vizat cu mentiunea “Activ” pentru anul 2014 – copie simpla 
certificata conform cu originalul  
e.Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR (copie legalizata); 
f. Declaratia pe propria raspundere a Auditorului financiar din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala 
al CAFR 
Plicul va fi insotit de Scrisoare de inaintare – anexa F4 
h. Certificate de atestare fiscala eliberate de Administratia financiara teritoriala si de 
Consiliul Local la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice – original 
i. Dovada acordarii personalitatii juridice: Certificat de inregistrare fiscala sau Certificat de 
inregistrare la Registrul Comertului – copie 
j. Cazier fiscal - original 
 
Pe plic se va mentiona :  
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 30.06.2014, ora 16.00, pentru Achizitia 
Servicii de audit financiar, Cod CPV 79212100-4 DESFASURATA IN CADRUL 
PROIECTULUI POSDRU/157/1.3/S/137603 
 
2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare 

Contract de servicii 2A 

Locul de prestare: municipiul Focsani, sediul achizitorului – timp de 18 luni (7 interventii) 

2.1.4 Durata contractului de achizitie: 18 luni 

3.INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT 

PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE 

Pretul cel mai scazut                                                                                                         √  

           Observaţie: În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii 

financiare, acelaşi preţ minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică 

se va solicita respectivilor ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în 



 
plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere 

financiară are preţul cel mai scăzut. În situaţia în care egalitatea persistă, preşedintele 

comisiei de evaluare va identifica dintre participanţii care au formulat ofertele aflate la 

egalitate, pe cel care s-a înscris primul la procedură, desemnându-l câştigătorul 

procedurii, cu condiţia încadrării preţului solicitat în valoarea fondurilor alocate pentru 

această achiziţie.      

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic                                             □     

4. PREZENTAREA OFERTEI 

4.1. Limba de redactare a 
ofertei 

Limba romana 

4.2. Moneda in care este 
esprima pretul 
contractului 

Lei 

4.3.Perioada minima de 
valabilitate a ofertei 

Pana la 31.07.2014 

4.4. Modul de prezentare 
a ofertei ( tehnic si 
financiar) 

Ofertele se vor prezenta în original, în plic închis, semnate 
si stampilate până la data de 27.06.2014, ora 16.00 si vor 
contine urmatoarele documente:  
1. Oferta tehnica trebuie sa respecte specificatiile tehnice 
minime din descrierea obiectului contractului-anexa F5 
2. Oferta financiară: - anexa F6 
Preţul ofertat se va exprima in LEI. Pretul ofertat nu va 
include TVA.  
Pretul ofertat va fi pretul total pentru Servicii de audit 
financiar, Cod CPV 79212100-4.  
Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu se accepta oferte 
partiale.  
3. Documente de calificare:  
a. Declaratie de eligibilitate cf (art.180 OUG 34/2006) – 
anexa F1 
b. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute 
la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
34/2006 cf (art.181 OUG 34/2006) – anexa F2 
c. Declaratie privind conflictul de interese – anexa F3 
d. Carnet de membru al CAFR vizat cu mentiunea “Activ” 
pentru anul 2014 – copie simpla certificata conform cu 
originalul  
e.Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar 
eliberat de CAFR (copie legalizata);  
f. Declaratia pe propria raspundere a Auditorului financiar 



 
din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de 
catre Departamentul de monitorizare si competenta 
profesionala al CAFR 
Plicul va fi insotit de Scrisoare de inaintare – anexa F4 
h. Certificate de atestare fiscala eliberate de Administratia 
financiara teritoriala si de Consiliul Local la care este 
arondat sediul persoanei fizice sau juridice – original 
i. Dovada acordarii personalitatii juridice: Certificat de 
inregistrare fiscala sau Certificat de inregistrare la Registrul 
Comertului – copie 
j. Cazier fiscal - original 
 
Pe plic se va mentiona :  
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 30.06.2014, 
ora 16.00, pentru Achizitia Servicii de audit financiar, 
Cod CPV 79212100-4 DESFASURATA IN CADRUL 
PROIECTULUI POSDRU/157/1.3/S/137603 
 
Ofertantii au obligatia de a numerota si semna fiecare 
pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al 
documentelor prezentate. 
 
Termen de plata a serviciilor: in maxim 30 zile de la data 
prestarii si a receptionarii serviciilor, precum si de la data 
prezentarii documentelor de plata. 
Limba de redactare a ofertei: limba romana 
Solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se 
vor transmite cu respectarea prevederilor din O.U.G. 34 / 
2006 cu modificarile si completarile initiale. 

4.5. Posibilitatea 
retragerii sau modificarii 
ofertei 

Nu se admit modificari si/sau retrageri de oferte. Ofertele 
depuse peste data sau ora limita vor fi declarate intarziate si 
prin urmare respinse. 

4.6. Informatii referitoare 
la termenele pentru 
prestarea serviciilor 

Serviciile se vor presta pentru depunerea fiecarei cereri de 
rambursare inclusiv pentru cererea de rambursare finala – 7 
interventii 

4.7.Modalitati de 
contestare a decizie 
achizitorului de atribuire 
a contractului de 
achizitie si de 
solutionare a contestatiei 

Contestatiile se depun la sediul achizitorului si apoi la 
instanta competenta.  
 

4.8. Clauzele 
contractuale obligatorii 
obligatorii, inclusiv 

Pretul contractului: stabilit conform criteriului: oferta 
castigatoare avand pretul cel mai scazut. Pretul nu poate fi 
modificat pe toata durata de valabilitate a contractului. 



 
conditiile de actualizare / 
modificare a pretului 
contractului de achizitie 

 

 5.Descrierea obiectului contractului (specificatiile tehnice) 

Cerinte specifice: 
 
Obiectul contractului consta în achizitia de “Servicii de audit financiar” pentru rambursarile 
intermediare inclusiv rambursarea finala ale proiectului POSDRU/157/1.3/S/137603 cofinantat 
din Fondul Social European prin programul POSDRU, in perioada MAI 2014 – NOIEMBRIE 
2015.  
 
SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR UNUI CONTRACT 
FINANŢAT ÎN CADRUL POSDRU (ST) 
 
Responsabilităţile părţilor cu privire la angajament: 
“Beneficiarul” se referă la organizaţia care primeşte finanţarea nerambursabilă şi care a 
semnat contractul de finanţare cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar. 

 Beneficiarul este responsabil pentru furnizarea CRC pentru acţiunea finanţată prin 
contractul de finanţare şi pentru asigurarea faptului că acestă CRC poate fi reconciliată 
adecvat cu sistemul de contabilitate şi înregistrare al Beneficiarului, cu înregistrările de 
bază şi conturile contabile. 

 Beneficiarul acceptă ca abilitatea auditorului de a executa procedurile cerute de acest 
angajament depinde de Beneficiar şi de partenerii săi dacă este cazul, furnizând acces 
liber şi total la personalul beneficiarului, la toate informatiile şi înregistrările pe care 
auditorul le consideră necesare în vederea emiterii raportului său. 
 

„Auditorul” este persoana fizică sau firma de audit autorizată potrivit legislaţiei în vigoare de 
către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România, să 
desfăşoare audit în conformitate cu reglementările adoptate de aceasta. 
Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreate aşa cum sunt specificate în 
aceste ST şi pentru transmiterea către Beneficiar a unui Raport privind Constatările Factuale. 
Auditorul este membru al CAFR care este la rândul său membru al Federaţiei Internaţionale a 
Contabililor (IFAC).  
 
Subiectul angajamentului: Subiectul acestui angajament este CRC  cu privire la contractul de 
finanţare pentru perioada MAI 2014 – NOIEMBRIE 2015. Informaţiile, atât financiare cât şi non-
financiare, care sunt supuse verificării de către auditor, reprezintă toate informaţiile care fac 
posibilă verificarea cheltuielilor pretinse de către Beneficiar în CRC, respectiv dacă acestea s-
au efectuat, sunt legale, exacte şi eligibile. Anexa nr.1 a acestor ST conţine o prezentare 
generală a informaţiilor cheie a contractului de finanţare şi a acţiunilor în cauză. 

 



 
Motivul angajamentului: Beneficiarul trebuie să transmită Autorităţii de 
Management/Organismului Intermediar un RCF realizat de un auditor financiar independent în 
sprijinul plăţii solicitante de Beneficiar în conformitate cu articolul 5  al Condiţiilor Specifice, 
litera D – „Rambursarea cheltuielilor” ale contractului de finanţare. Responsabilul cu 
ordonanţarea cheltuielilor din cadrul AM solicită acest raport întrucât el realizează plata 
cheltuielilor solicitate de către Beneficiar, condiţionată în funcţie de acest raport al constatărilor 
factuale. 
 
Articolul 5 al Conditiilor Specifice, litera D – „Rambursarea cheltuielilor” ale contractului de 
finanţare precizeaza, referitor la auditul financiar al proiectului, urmatoarele:  
 

 



 

 

 



 

 
Tipul şi obiectivul angajamentului: Prezentul document constituie un angajament de a 
executa proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de 
finanţare nerambursabilă finanţat în cadrul POSDRU. Obiectivul angajamentului este verificarea 
de către auditorul financiar a faptului că sumele solicitate spre rambursare de către Beneficiar 
în CRC pentru acţiunea finanţată în cadrul contractului de finanţare, s-au efectuat („realitatea 
desfăşurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitate”) şi eligibile, precum şi transmiterea 
către Beneficiar a raportului constatărilor factuale cu privire la procedurile agreate executate. 
Eligibilitate înseamnă că fondurile furnizate în cadrul finanţarii nerambursabile au fost cheltuite 
în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de finanţare. Având în vedere că acest 
angajament nu reprezintă un angajament de asigurare, auditorul nu furnizează o opinie de audit 
şi nu exprimă o asigurare. Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar obţine 
asigurarea prin concluziile proprii pe care le trage din raportul auditorului financiar asupra CRC 
a Beneficiarului aferente acelui raport. 
 
Scopul activităţii:  
1. Auditorul va îndeplini acest angajament atât  în conformitate cu aceste ST, cât şi: 
- în conformitate cu Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) 
Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de către 
IFAC şi adoptat de către CAFR; 
- în conformitate cu Codul etic emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR. Deşi ISRS 4400 
prevede că independenţa nu este o cerinţă pentru angajamentele procedurilor agreate, 
Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicită ca auditorul să respecte de 
asemenea cerinţele de independenţă prevăzute de Codul etic; 
2. Termeni şi condiţii ale contractului de finanţare : Auditorul verifică faptul că finanţarea 
nerambursabilă acordată a fost cheltuită în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de 
finanţare. 
3.  Planificare, proceduri, documentaţie şi probe: Auditorul financiar trebuie să-şi planifice 
activitatea astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a cheltuielilor. În acest scop, 
auditorul realizează procedurile specificate în Anexa nr.2 a acestor ST (Scopul activităţii – 
proceduri care trebuie realizate) şi utilizează probele obţinute din aceste proceduri ca bază 
pentru raportul constatărilor factuale. Auditorul trebuie să utilizeze documente care sunt 
importante în furnizarea probelor pentru sprijinirea Raportului privind Constatările Factuale şi 
probe care să ateste că lucrarea a fost realizată în conformitate cu ISRS 4400 şi aceste ST. 
 
Raportarea: RCF trebuie să descrie scopul şi procedurile agreate ale acestui angajament în 
detalii suficiente astfel încât să permită Beneficiarului şi Autorităţii de 



 
Management/Organismului Intermediar să înteleagă natura şi măsura procedurilor realizate de 
către auditor. Modelul formatului de raportare atasat prezentelor ST la punctul 2; in cazul in 
care intervin modificari legislative, formatul raportului se va modifica conform legislatiei in 
vigoare; predarea RCF este obligatorie. 
 
Proceduri de realizat: Auditorul elaborează şi îndeplineşte programul de lucru privind 
verificarea în conformitate cu obiectivul şi scopul acestui angajament şi procedurile care trebuie 
realizate aşa cum sunt specificate mai jos. Pe parcursul realizării acestor proceduri, auditorul 
poate aplica tehnici precum ancheta şi analiza, (re)calcularea, comparaţia, alte verificări de 
precizie, observaţii, inspectarea înregistrărilor şi a documentelor, inspectarea activelor şi 
obţinerea confirmărilor. Auditorul financiar obţine probe adecvate şi suficiente din aceste 
proceduri pentru a putea elabora un raport al constatărilor factuale. În acest scop, auditorul 
poate utiliza orientarea furnizată de Standardul Internaţional de Audit 500 “Probe de audit” şi în 
special paragrafele care fac referire la “probe de audit adecvate şi suficiente”. Auditorul exercită 
o judecată profesională cu privire la ce înseamnă probe adecvate şi suficiente dacă se 
consideră că orientarea furnizată de ISA 500, termenii şi condiţiile contractului de finanţare şi 
ST pentru acest angajament nu sunt suficiente.  
Lista indicativă a tipurilor şi naturii probelor pe care auditorul le poate găsi adesea la 
verificarea cheltuielilor include: 

 Înregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al 
Beneficiarului, precum Registrul jurnal, subcapitole ale acesteia şi toate conturile de 
salarii, registrele activelor fixe şi alte informaţii contabile relevante; 

 Dovada procedurilor de achiziţie precum documentaţiile licitaţiilor, ofertele pentru licitaţii 
şi rapoartele de evaluare; 

 Dovada angajamentelor precum contracte şi formulare de comandă; 
 Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fişe de pontaj, bilete de transport 

(incluzând tichetele de îmbarcare), dovada participării la seminarii, conferinţe şi stagii de 
pregătire (incluzând documentaţia relevantă şi materialele obţinute, certificatele) etc; 

 Dovada primirii bunurilor precum documente de recepţie din partea furnizorilor; 
 Dovada finalizării lucrărilor precum facturi şi chitanţe; 
 Dovada plăţii precum extrase bancare, înştiinţări de plată, dovada plăţii din partea 

subcontractorilor; 
 Pentru cheltuielile cu benzina şi motorina, o listă centralizatoare a distanţelor acoperite, 

consumul vehiculelor folosite, preţul carburanţilor şi costurile de întreţinere; 
 Registrele privind plăţile salariale şi personalul precum şi contractele aferente , statul de 

plată a salariilor, fişele de pontaj si rapoartele lunare.  
1. Înţelegerea suficientă a acţiunii şi a termenilor şi condiţiilor contractului de finanţare: 
Auditorul obţine o înţelegere suficientă a termenilor şi condiţiilor contractului de finanţare prin 
revizuirea contractului de finanţare şi a anexelor lui şi alte informaţii relevante, precum şi prin 
interogarea Beneficiarului. Auditorul se asigură că obţine o copie a originalului contractului de 
finanţare (semnat de Beneficiar şi de Autoritatea de Management/Organism Intermediar) şi a 
anexelor sale. Auditorul obţine şi revizuieşte CRC, împreună cu toate anexele acestuia. 
Auditorul acordă o atenţie deosebită Condiţiilor Generale şi Speciale ale Contractului de 
Finanţare şi Anexelor contactului de finanţare, care conţine descierea acţiunii. În cazul 



 
neconformităţii cu aceste reguli, cheltuielile nu vor fi eligibile pentru finanţarea din POS DRU. 
Dacă auditorul consideră că termenii şi condiţiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie să 
ceară clarificări de la Beneficiar. 
2. Proceduri pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor solicitate de Beneficiar în CRC.  
Auditorul financiar independent si autorizat in conditiile legii verifica faptul ca toate cheltuielile 
declarate de Beneficiar in cererea de rambursare intermediara sau finala sunt reale, inregistrate 
corect si eligibile in conformitate cu prevederile contractului de finantare si emite un raport de 
verificare a cheltuielilor in conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU. Sunt 
exceptate de la verificare cheltuielile aferente valorilor forfetare si a finantarilor la rate forfetare. 
2.1 Proceduri generale 
2.1.1 Auditorul verifică dacă CRC este conformă cu condiţiile contractului de finanţare. 
2.1.2 Auditorul verifică dacă evidentele contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu 
regulile pentru păstrarea înregistrărilor şi cu regulile contabile din contractul de finanţare. 
Scopul este de: 
-   a evalua dacă o verificare eficientă şi efectivă a cheltuielilor este fezabilă; şi 
- a raporta excepţii importante şi puncte slabe cu privire la contabilitate, păstrarea 
înregistrărilor, cerinţele documentaţiei, astfel încât Beneficiarul să poată întreprinde măsuri 
ulterioare pentru corectarea şi îmbunătăţirea acestora pe perioada de implementare rămasă a 
acţiunii. 
2.1.3 Auditorul verifică dacă informaţiile din CRC se reconciliază cu sistemul de contabilitate şi 
înregistrările Beneficiarului (ex: balanţa de verificare, înregistrări din conturile analitice şi 
sintetice). 
2.1.4 Auditorul verifică dacă au fost aplicate rate de schimb corecte pentru conversiile monedei, 
unde este cazul şi în conformitate cu legislatia nationala aplicabila. 
2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul şi revizuire analitică 
Auditorul realizează o revizuire analitică a rubricilor cheltuielilor din CRC şi: 
 - verifică dacă bugetul din CRC corespunde cu bugetul contractului de finanţare (autenticitatea 
şi autorizarea bugetului iniţial) şi dacă cheltuielile realizate au fost prevăzute în bugetul 
contractului de finanţare. 
- verfică dacă suma totală solicitată la plată de Beneficiar nu depăşeşte finanţarea 
nerambursabilă maximă prevăzută în Condiţii Generale şi Specifice ale contractului de 
finanţare, precum şi sumele totale prevăzute pe categorii de cheltuieli. 
- verifică dacă orice amendament la bugetul contractului de finanţare este în conformitate cu 
condiţiile pentru astfel de amendamente (inclusiv dacă se aplică necesitatea unui addendum la 
contractul de finanţare) aşa cum se prevede in Condiţiile Generale şi Speciale ale Contractului 
de Finanţare. 
2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare 
2.3.1 Categoriile şi tipurile de cheltuieli. Cheltuielile solicitate de Beneficiar în CRC sunt 
prezentate în următoarele categorii: 
1. Costuri cu resursele umane 
2. Costuri cu participantii 
3. Costuri administrative 
4. Alte costuri, din care cheltuieli de tip FEDR fiind evidentiate distinct.   
Categoriile de cheltuieli pot fi în principiu defalcate în tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri pe 
clase de cheltuieli cu aceleaşi caracteristici sau caracteristici asemnănătoare. Forma şi natura 



 
probei suport (de ex o plată, un contract, o factură etc) şi modul în care cheltuială este 
înregistrată (adică registrul de intrări) variază în funcţie de tipul şi natura cheltuielilor şi acţiunilor 
sau tranzacţiilor de bază. In toate cazurile tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă (sau 
finanicară) a acţiunilor sau tranzacţiilor de bază, indiferent de tipul şi natura acţiunii sau 
tranzacţiei în cauză. 
2.3.2 Selectarea tipurilor de cheltuieli 
Auditorul va verifica toate categoriile şi tipurile de cheltuieli prezentate in CRC. 
2.4 Verificarea cheltuielilor 
Auditorul verifică cheltuielile şi prezintă în RCF toate excepţiile care rezultă din această 
verificare. Excepţiile verificării sunt toate abaterile de la reglementarile din aceste ST 
descoperite pe parcursul realizării procedurilor prevăzute în prezenta anexă. În toate cazurile 
auditorul evaluează impactul financiar (estimat) al excepţiilor în termeni de cheltuieli neeligibile. 
De exemplu: dacă auditorul descoperă o excepţie cu privire la regulile achiziţiilor, atunci 
evaluează în ce măsură această excepţie a condus la cheltuieli neeligibile. Auditorul prezintă 
toate excepţiile găsite, inclusiv pe acelea cărora nu le poate măsura impactul financiar. 
Auditorul va verifica toate categoriile şi tipurile de tranzacţii care generează  cheltuielile 
declarate în CRC prin testarea criteriilor prevăzute mai jos. 
2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe: Auditorul financiar verifică eligibilitatea costurilor directe cu 
termenele şi condiţiile contractului de finanţare, în special cu articolul 4 din Contractul de 
finantare.  Acesta verifică dacă aceste costuri: 
- sunt necesare pentru desfăşurarea acţiunii. In acest sens, auditorul verifică dacă cheltuielile 
pentru o tranzacţie sau acţiune au fost asumate pentru scopul propus al acţiunii şi dacă au fost 
necesare pentru activităţile şi obiectivele acţiunii. Auditorul verifică mai departe dacă costurile 
directe sunt cuprinse în bugetul contractului de grant şi dacă sunt în conformitate cu principiile 
managementului financiar riguros, în special cu privire la cost-eficienţă şi cea mai bună utilizare 
a banilor.  
- au fost asumate de Beneficiar sau de partenerii lui pe perioada de implementare a acţiunii. 
- sunt înregistrate în conturile Beneficiarului şi sunt identificabile, verificabile şi dovedite cu 
originalele evidenţelor suport. 
Auditorul consideră ca fiind costuri eligibile aşa cum sunt descrise în articolul 3 din Condiţiile 
Generale si Speciale. În acest sens, auditorul va tine cont de prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordinul 
comun al MMFPS şi MFP nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei 
cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU, cu modificările şi 
completările ulterioare, de Ghidul Solicitantului, de clauzele contractului de finanţare, de 
instrucţiunile AMPOSDRU, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile. 
2.4.2 Acurateţe şi înregistrare: Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau 
acţiune au fost înregistrate corespunzător în sistemul contabil al Beneficiarului şi în CRC şi 
dacă sunt sprijinite de evidenţe adecvate şi documente suport justificative. Aceasta include o 
evaluare adecvată şi utilizarea unor rate de schimb corecte, atunci când este cazul. 
2.4.3 Clasificare 
Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune au fost corecte  pe categorii 
în CRC. 



 
2.4.4 Realitate (desfasurare/existenţă): Auditorul caută în mod profesional să obţină probe 
adecvate şi suficiente privind verificarea cheltuielilor efectuate şi – dacă este cazul – şi pentru 
existenţa activelor. Auditorul verifică realitatea şi oportunitatea cheltuielilor pentru o tranzacţie 
sau acţiune prin examinarea dovezilor lucrărilor efectuate, bunurilor livrate sau serviciilor 
prestate într-un cadru de timp (de precizat perioada de implementare, pentru care se solicită  
rambursarea), la o calitate acceptabilă şi agreată şi la preţuri sau costuri rezonabile. 
2.4.5 Conformitatea cu regulile de achiziţii publice : Regulile de achiziţie publica aplicabile 
tuturor contractelor de finanţare sunt cele nationale. Auditorul finaciar examinează ce reguli de 
achiziţii publice se aplică pentru fiecare categorie de cheltuieli, tipuri de cheltuieli. Auditorul 
verifică dacă Beneficiarul este în conformitate cu astfel de reguli şi dacă cheltuielile în cauză 
sunt eligibile. Când auditorul descoperă aspecte de neconformitate cu regulile de achiziţii 
publice, prezinta în RCF natura şi impactul lor financiar în termeni de cheltuieli neeligibile. 
Pentru calcularea impactului financiar urmare a procesului de achizitii publice, auditorul va tine 
cont de legislatia nationala si legislatia europeana si de alte prevederi legale aplicabile. 
2.4.6 Costuri administrative (indirecte): Auditorul va verifica documentele justificative referitoare 
la cheltuielile administrative (indirecte) declarate de Beneficiar. Auditorul va verifica incadrarea 
acestor cheltuieli in procentele stabilite de AM/OI prin Contractul de Finanţare.  
2.5 Verificarea veniturilor acţiunii 
Atunci când este cazul, auditorul verifică faptul că veniturile generate de Beneficiar în contextul 
acţiunii au fost alocate în mod adecvat acţiunii care face subiectul contractului de finanţare şi au 
fost trecute corect în CRC. Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un audit, 
auditorului nu i se cere să evalueze totalitatea veniturilor. Auditorul verifică dacă veniturile au 
fost corect înregistrate în evidenţa contabilă a proiectului finantat prin POSDRU. 
2.6 Comunicarea şi raportarea  
Comunicarea şi raportarea cu privire la exercitarea contractului se va desfăşura numai utilizând 
formularele tip puse la dispoziţie de promotor şi anexate la prezenta. 
Auditorul financiar are obligatia de a executa obligatiile contractuale in conformitate cu 

prevederile legislative nationale si respectiv europene referitoare la fondurile structurale, in 

special la Fondul Social European. 

Abrevieri 
Pe parcursul prezentului document, se vor folosi următoarele prescurtări: 
Specificaţii Tehnice = ST 
Fondul European de Dezvoltare Regională = FEDR 
Cerere de Rambursare a Cheltuielilor = CRC 
Raportul privind Constatările Factuale = RCF 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane = POSDRU 

Fondul Social European = FSE  
 
 
 
 
 
 



 
 
Documente solicitate 
 
Ofertele se vor prezenta în original, în plic închis, semnate si stampilate până la data de 
27.06.2014, ora 16.00 si vor contine urmatoarele documente:  
1. Oferta tehnica trebuie sa respecte specificatiile tehnice minime din descrierea obiectului 
contractului-anexa F5 
2. Oferta financiară: - anexa F6 
Preţul ofertat se va exprima in LEI. Pretul ofertat nu va include TVA.  
Pretul ofertat va fi pretul total pentru Servicii de audit financiar, Cod CPV 79212100-4.  
Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale.  
3. Documente de calificare:  
a. Declaratie de eligibilitate cf (art.180 OUG 34/2006) – anexa F1 
b. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cf (art.181 OUG 34/2006) – anexa F2 
c. Declaratie privind conflictul de interese – anexa F3 
d. Carnet de membru al CAFR vizat cu mentiunea “Activ” pentru anul 2014 – copie simpla 
certificata conform cu originalul  
e.Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR (copie legalizata);  
f. Declaratia pe propria raspundere a Auditorului financiar din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala al 
CAFR 
Plicul va fi insotit de Scrisoare de inaintare – anexa F4 
h. Certificate de atestare fiscala eliberate de Administratia financiara teritoriala si de Consiliul 
Local la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice – original 
i. Dovada acordarii personalitatii juridice: Certificat de inregistrare fiscala sau Certificat de 
inregistrare la Registrul Comertului – copie 
j. Cazier fiscal - original 
 
Pe plic se va mentiona :  
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 30.06.2014, ora 16.00, pentru Achizitia Servicii 
de audit financiar, Cod CPV 79212100-4 DESFASURATA IN CADRUL PROIECTULUI 
POSDRU/157/1.3/S/137603 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INFORMAŢII CU PRIVIRE LA SUBIECTUL VERIFICĂRII CHELTUIELILOR 
[Tabelul de mai jos trebuie completat de către Beneficiar şi ataşat ca Anexa nr.1 la 
Specificaţiile ST pentru a fi utilizat de auditor] 
Informaţii cu privire la subiectul verificării cheltuielilor 
Numărul de referinţă şi data contractului de 
finanţare  

<Referinţa Autorităţii de 
Management/Organism Intermediar pentru 
contactul de finanţare> 

Titlul contractului de finanţare  

Ţara/Regiunea  

Beneficiarul <Numele întreg şi adresa Beneficiarului 
contractului de finanţare> 

Referinţa Cererii de Propuneri de Proiecte 
 

<Referinţa Autorităţii de 
Management/Organismului Intermediar– 
Cererea de Propuneri de Proiecte>  

Baza legală pentru contractul de finanţare <referinţa aprobării POS DRU> 

Data de început a acţiunii  

Data de sfârşit a acţiunii  

Costul total al acţiunii <suma din art 3.1. al Condiţiilor Generale şi 
Speciale ale contractului de finanţare> 

Suma maximă a finanţării nerambursabile <suma din art 3.1. al Condiţiilor Generale şi 
Speciale ale contractului de finanţare> 

Suma totală primită la zi de către 
Beneficiar de la Autoritatea de 
Management 

<Suma totală primită la zi.lună.an> 

Suma totală a cererii de rambursare 
intermediară/ finală 

<Furnizaţi suma totală cerută pentru 
rambursare ca în Anexa nr.15 la Condiţiile 
Generale şi Speciale din contractele de 
finanţare (CRC)> 

Autoritatea de Management/Organism 
Intermediar 

<furnizaţi numele, poziţia/titlul, telefon şi 
email-ul persoanei de contact a Autorităţii de 
Management/Organismului Intermediar>.  

Auditor financiar <Numele şi adresa auditorului/ firma de audit/ 
numărul autorizaţiei/ numărul certificatului  din 
registrul auditorilor activi ai CAFR> 

 



 
2. RAPORTUL PRIVIND CONSTATĂRILE FACTUALE CU PRIVIRE LA VERIFICAREA 
CHELTUIELILOR A UNUI CONTRACT DE GRANT PENTRU ACŢIUNI EXTERNE FINANŢAT 
DE CĂTRE C.E. 
Să fie printat cu antetul auditorului 
<Numele persoanei/perosanelor de contact>, <Poziţia> 
<Numele Beneficiarului> 
<Adresa> 
<zi lună an> 
 
Stimate <Numele persoanei/persoanelor de contact> 
În conformitate cu contractul nostru datat <zi lună an> cu <numele beneficiarului> „Beneficiarul” 
şi Specificaţiile Tehnice ataşate (Anexa 1 a acestui Raport), vă furnizăm Raportul Constatărilor 
Factuale („Raportul”), referitor la CRC ataşata pe care ne-aţi furnizat-o pentru perioada <zi lună 
an – zi lună an> (Anexa 2 a Raportului). Aţi solicitat realizarea anumitor proceduri în legătură cu 
contractul de finanţare în cauză [titlul şi numărul contractului], „contractul de finanţare”. Raportul 
este alcătuit din această scrisoare şi detaliile Raportului prevăzute în capitolele 1 şi 2. 
Obiectiv 
Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreate cu privire la verificarea cheltuielilor 
efectuate in cadrul contractului de finanţare semnat între dumneavoastră şi „Autoritatea de 
Management/Organism Intermediar”. Acest lucru a implicat realizarea anumitor proceduri 
specifice, ale căror rezultate vor folosi Autorităţii de Management/Organismului Intermediar 
pentru a putea formula concluzii proprii pe baza  procedurilor executate de noi. 
Obiectivul acestui angajament este verificarea de către auditor a faptului că sumele 
(cheltuielile) solicitate de Beneficiar în CRC pentru acţiunea finanţată de contractul de finanţare 
au fost efectuate („realitatea desfasurarii”), sunt exacte („exactitate”) şi eligibile şi transmiterea 
către Beneficiar a Raportului cu privire la realizarea procedurilor agreate. Eligibilitate înseamnă 
că finanţarea nerambursabila furnizată a fost cheltuită în conformitate cu temenii şi condiţiile 
contractului de finanţare. 
Scopul lucrării 
Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu: 
-  ST din Anexa 1 a acestui Raport şi : 
- Standardul Internaţional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 Angajamente pentru 
realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de către Federaţia 
Internaţională a Contabililor („IFAC”) si adoptat de catre CAFR 
- Codul etic emis de către IFAC  
Deşi ISRS 4400 prevede că independenţa nu este o cerinţă pentru angajamantele privind 
procedurile agreate, Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicită ca auditorul să 
respecte de asemenea cerinţele de independenţă prevăzute de Codul; 
Aşa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în ST pentru acest angajament şi 
am raportat constatările noastre factuale cu privire la aceste proceduri în capitolul 2 al acestui 
Raport. 
Scopul acestor proceduri agreate a fost stabilit exclusiv de catre Autoritatea de Management şi 
procedurile au fost realizate exclusiv pentru a sprijini Autoritatea de Management/Organismul 
Intermediar în a evalua dacă cheltuielile solicitate de Beneficiar în CRC atasata au fost realizate 
(„realitatatea desfasurarii”), sunt exacte („exactitate”) şi eligibile. 



 
Deoarece procedurile întreprinse de noi nu reprezintă un audit sau o revizuire realizată în 
conformitate cu Standardele internaţionale de audit sau Standardele internaţionale privind 
angajamentele de revizuire, noi nu exprimăm nici o asigurare cu privire la CRC atasata. 
Dacă am fi întreprins proceduri adiţionale sau dacă am fi realizat un audit sau o revizuire a 
declaraţiilor financiare ale Beneficiarului în conformitate cu Standardele internaţionale de  audit, 
alte elemente, ar fi putut fi supuse atentiei noastre, care v–ar fi fost raportate. 
Sursele informaţiilor 
Raportul prevede informaţiile furnizate de managementul Beneficiarului în legătură cu 
întrebările specifice sau care au fost obţinute sau extrase din sistemele informatice şi 
contabilitate ale Beneficiarului. <Suplimentar, am obţinut informatii verbale din partea 
managementului Beneficiarului, care nu au fost documentate.> [se şterge dacă s-au primit 
numai informaţii în scris] 
Constatări factuale 
Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de <xxxxxx> lei. 
Suma mentionată anterior este egală cu suma totală a cheltuielilor raportate de beneficiar în 
CRC (Anexa 2), iar suma solicitată de Beneficiar spre rambursare, <după deducerea din suma 
totală a cotei de prefinanţare> [se menţionează acolo unde este cazul] conform contractului de 
finanţare se ridică la suma de  <xxxxxx> lei, aşa cum rezultă din CRC din <zi,lună, an >. 
Auditorul trebuie sa verifice toate categoriile şi tipurile de cheltuieli.  
Pe baza procedurilor agreate pe care le-am realizat, am descoperit că suma cheltuielilor de 
<xxxx> lei nu este eligibilă. 
 Detaliile constatărilor noastre factuale inclusiv un tabel rezumat al cheltuielilor neeligibile sunt 
prezentate în capitolul 2 al acestui Raport. 
Utilizarea acestui Raport 
Acest Raport este exclusiv pentru scopul stabilit în obiectivul de mai sus. 
Acest Raport este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidenţială a Beneficiarului şi a Autorităţii 
de Management/Organism Intermediar şi exclusiv pentru scopul transmiterii către Autoritatea 
de Management/Organism Intermediar în conformitate cu cerinţele prevăzute în Condiţiile 
Generale si Speciale ale contractului de finanţare. Acest Raport nu poate fi invocat de 
Beneficiar sau de Autoritatea de Management/Organismul Intermediar pentru alt scop şi nici nu 
poate fi distribuit altor părţi. Autoritatea de Management/Organism Intermediar poate face 
cunoscut acest Raport altor părţi care au drepturi reglementate de a îl accesa, în special 
Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă şi Curtea Europeană a Auditorilor. 
Acest Raport se bazează doar pe CRC specificată mai sus şi nu se extinde asupra altor 
declaraţii financiare ale Beneficiarului. 
Aşteptăm cu interes discutarea acestui Raport cu dumneavoastră şi vă stăm la dispoziţie cu 
orice alte informaţii suplimentare sau sprijin pe care îl solicitaţi. 
Cu consideraţie, 
<zi lună an> 
<numele auditorului> 
 
 
 
 
 



 
DETALIILE RAPORTULUI 
Capitolul 1 Informaţii privind contractul de finantare şi acţiunea  
[Capitolul 1 trebuie să includă o descriere a acţiunii în cauză şi a contractului de finantare, 
structura de implementare a Beneficiarului şi informaţii financiare/bugetare cheie.  
Auditorul trebuie de asemenea să prezinte aici tabelul cu ”Informaţii privind subiectul verificării 
cheltuielilor” ataşat de Beneficiar la ST. Informaţiile din acest tabel trebuie verificate de auditor].  
 
Capitolul 2 Proceduri realizate şi constatări factuale  
Am realizat procedurile agreate în ST pentru verificarea cheltuielilor contractului de finanţare în 
cauză <titlul şi numărul acţiunii/contractului> (vezi Anexa 1). Constatările factuale ale acestor 
proceduri sunt stabilite în categoriile de mai jos.  
 
 [Descrieţi rezultatele procedurilor realizate. Folosiţi programe suport precum anexe la raport, 
dacă este cazul].  
[Inseraţi, dacă este cazul: Detalii ale excepţiilor:................ ]  
1 Înţelegerea eficientă a acţiunii şi a termenilor şi condiţiilor contractului de grant  
2 Proceduri pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Raportul 
Financiar al acţiunii  
2.1 Proceduri generale  
2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul şi revizuirea analitică  
2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare  
2.4 Verificarea cheltuielilor  
2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe  
2.4.2 Acurateţe şi înregistrare  
2.4.3 Clasificare  
2.4.4 Realitate (desfasurarea/existenţă)  
2.4.5 Conformitate cu regulile de achiziţii publice  
2.4.6 Costuri administrative (indirecte)  
2.5 Verificarea veniturilor acţiunii  

 
 
 

INTOCMIT 
 
-PRESEDINTE – COSTOI COSTICA 
 
-MEMBRU – BOTEZ DORINA 
 
-MEMBRU -  SECARA GABRIEL 

 

 

 



 
 

 

 

FORMULARE PENTRU OFERTANTI 

 

 

 F1  – Declaratie eligibilitate 

 F2 – DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

 F3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 14 din OUG nr. 

66/2011 

 F4 –  Scrisoare de inaintare 

 F5 - Formular de oferta tehnica 

 F6 - Formular de oferta financiara 

 

 



 
 

Formularul 1   
 
Operator economic     _________________   (denumirea/numele, sediul, date de contact)  

 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
      
 
 

Subsemnatul, reprezentant/imputernicit al .................................................. 

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub 

sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca 

nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 

publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a 

unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru 

coruptie, frauda si/sau spalare de bani.  

 

     Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 

inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 

declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  

 

 

 

Operator economic, ................................ (semnatura autorizata) Data completarii .............    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formularul 2 

 
 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 34/2006 
      

 
Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), in calitate 

de ofertant/candidat/concurent la  achizitia directa pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica avand ca obiect  Servicii de audit financiar, Cod CPV  79212100-4, la data de 
.................. (zi/luna/an), organizata de 
...................................................................................................................................................., 
declar pe propria raspundere ca:      
 
a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament 
cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin 
lege;  
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute 
la lit. a);  
c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale 
catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata .................; 
d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, 
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in 
materie profesionala.  
      

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  

 
     Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil 
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.  
 
 
 
 
Operator economic              (semnatura autorizată )                           
 
 
Data completarii ............. 

 
 
 



 
Formularul 3 

OFERTANTUL...............................................  (denumirea/numele)                       

 

DECLARATIE de respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese 
in cadrul  procedurilor de achizitie  

 
Subscrisa................................................................, cu sediul in…………, str…………., 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului…………………., sub nr……………,  reprezentanta 
legal prin..............................................................................., in calitate de ofertant  la  procedura 
de achizitie.........................................................................., cod(uri) CPV: 
................................................... avand ca Achizitor ........................................, strada 
.......................................... (adresa completa), declar pe propria raspundere sub sanctiunea 
excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in 
acte publice, ca  societatea: 
- Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, şi anume: 

 nu există legături între  subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului 
 nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare 
 nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta 

procedura de achizitie. 
- De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris 

Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării 
procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în 
conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011. 

Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitorul daca vor interveni modificari in prezenta 
declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie 
publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de 
achizitie publica. 

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca achizitorul dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii 
datelor din prezenta declaratie. 

Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stamplia), in calitate de 
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ______________ 

Data :[ZZ.LL.AAAA]  



 
 

Formularul 4 

Denumire operator economic ……………………… 

Date de contact: adresa mail, telefon, adresa postala  

Inregistrat la sediul achizitorului ..............................,   sub nr. .................../........................    

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Catre: ......................................   

Adresa: .............................................  

 

Noi ..................................( denumire operator economic) va transmitem alaturat:  

 

a) Oferta pentru  achizitia directa, in vederea atribuirii contractului de achizitie Servicii de audit 
financiar, Cod CPV  79212100-4, desfasurata in cadrul proiectului 
.................................................      

 

Si   

 

b) Documentele care insotesc oferta.   

 

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.   

 

 

Cu stima, ........................................., ( denumire operator economic)  

 

Reprezentata legal prin  

 

Data :…………………… 

 

 

 



 
 

Formularul 5 

Operator economic  _________________________   (denumirea/numele, sediul social, date 
contact)   

 

FORMULAR DE OFERTA 
 

Nume proiect: “................................” 

Cod proiect: ................................ 

Catre: .........................................., ..............(adresa achizitorului)............................   

 

In conformitate cu cerintele precizate in documentatia de atribuire de catre 
...................................................., noi ....................................................(denumirea operatorului 
economic) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai 
sus mentionata, sa  prestam Servicii de audit financiar, Cod CPV  79212100-4 ce respecta 
urmatoarele specificatii tehnice, astfel:   

   

Nr. crt. Denumire serviciu Tipul/Specificatii tehnice   
1 Servicii de audit financiar, Cod 

CPV  79212100-4 
 
 
 

1.Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile 
in graficul de timp propus in cadrul propunerii tehnice.  

2.Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in litere 
si cifre), respectiv pana la data de .................. (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie 
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

3.Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie, in baza comunicarii transmise de 
dumneavoastra prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vom constitui un contract 
angajant intre noi.  

4.Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta 
pe care o puteti primi.  

 

Operator economic (semnatura autorizata)  

Data completarii  ............. 

 

 

 



 
 

Formularul 6 

 

OFERTANTUL...............................................(denumirea/numele) 

 

 

OFERTA FINANCIARA 

 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
serviciu/produs 

UM Cant. 
Pret unitar, 

lei, fara 
T.V.A. 

Valoare 
totala, lei 

fara T.V.A. 

Valoare 
T.V.A. 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 

Servicii de audit. 
financiar, Cod 

CPV  79212100-
4 

     

2.       

3.       

….       

TOTAL   

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stamplia), in calitate de 
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
________________________.             

(denumire/nume operator economic) 

 


