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Achizitor:

FUNDATIA UNIVERSITARA DUNARE-MAREA
NEAGRA

Titlul Proiectului POSDRU:

Calificări europene pentru centrele turistice din România

ID proiect POSDRU:

POSDRU/82/5.1/S/57743

Calitatea achizitorului în cadrul
proiectului:

Beneficiar

1.INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:
Denumire: FUNDATIA UNIVERSITARA DUNARE MAREA-NEAGRA
Adresă: Venus – Mangalia, Complex Calipso, Județul Constanța, Cod poștal: 905500
Persoană de contact:
Cristina Bodnaras
Consilier Juridic

Telefon: 0751112444
Tel: 0241/731 908

E.mail: info@fudmn.ro,
cristina.bodnaras@fudmn.ro
emilia_bodnaras@yahoo.com

Fax.: 0241/731 372

Adresă internet: www.fudmn.ro

a) Termen limită de depunere a ofertelor: 02.11.2010, ora 10.00
b) Adresa unde se primesc ofertele: Venus – Mangalia, Complex Calipso, Județul
Constanța, Cod poștal: 905500.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia
pentru ofertanţi sau la o altă adresă decît cea indicată mai sus nu va fi evaluată de către achizitor,
acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
1.2.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1.Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie: Contract de servicii de audit financiar
cod CPV 74121000-3– servicii de audit financiar
2.1.2. Descrierea produselor ce vor fi achiziţionate:
un contract de servicii de audit financiar
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2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
Execuţie
Proiectare şi execuţie
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de achizitor

(b) Produse
Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare în rate

(c) Servicii
2A

Principala locaţie a lucrării:
............................................
...........................................

Principalul loc de livrare:

Principalul loc de prestare:
Sediul Achizitorului

DA

2B

Venus – Mangalia, Complex
Calipso, Județul Constanța,
Cod poștal: 905500

2.1.4. Durata contractului de achiziţie:
21 luni de la data semnării contractului de ambele părţi.
2.1.5. Nu se acceptă divizarea pe loturi a achiziţiei.
2.1.6. Nu se acceptă oferte alternative.

3. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA
OFERTEI CÎŞTIGĂTOARE
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare este „Preţul cel mai scăzut”

4. CERINŢE MINIME DE CALIFICARE
4.1. Situaţia personală a ofertantului
Declaraţie privind eligibilitatea

Se va completa Formularul nr. 1 din
documentaţia de atribuire

4.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Persoana fizică/juridică trebuie să fie înscrisă în
Registrul auditorilor financiari activi întocmit de
Camera Auditorilor Financiari din România şi
care deţine viza de membru activ al Camerei
Auditorilor Financiari din România (CAFR) pe
anul respectiv

- Certificat de atestare a calităţii de auditor
eliberat de CAFR – copie legalizată
- Carnet de membru al CAFR vizat cu menţiunea
„Activ” pentru anul respectiv – copie simplă

- Certificat fiscal eliberat de administraţia
financiară teritorială la care este arondat sediul
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persoanei fizice sau juridice - original
4.3. Situaţia economico-financiară
Fişa de informaţii generale

Cerinţă obligatorie: se va completa Formularul
nr. 2

Bilanţul contabil la data de 30.06.2010

Cerinţă obligatorie: Se va prezenta Bilanţul
contabil la 30.06.2010 vizat şi înregistrat de
organele competente – copie

4.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Să nu fi fost sancţionat în ultimii 3 ani de către
Departamentul de Monitorizare şi competenţă
profesională al CAFR.

Declaraţia pe propria răspundere a
financiar din care să rezulte că
sancţionat în ultimii 3 ani
Departamentul de Monitorizare şi
profesională al CAFR.

Auditorului
nu a fost
de către
competenţă

Experienţa similară

Se vor enumera cel puţin 3 contracte similare
încheiate de ofertant în ultimii 3 ani. Se va
completa obligatoriu Formularul nr. 3.

5. PREZENTAREA OFERTEI
5.1. Limba de redactare a ofertei

Limba română

5.2. Moneda în care este exprimat preţul
contractului

Preţul ofertat se va exprima în lei (RON).

5.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei

45 zile de la data depunerii ofertei. În situaţii
excepţionale, achizitorul poate solicita acordul
ofertanţilor de extindere a perioadei de
valabilitate a ofertei. Cererea şi răspunsurile vor
fi formulate în scris. Oferatantul poate refuza
cererea, însă în cazul în care acceptă cererea de
extindere a valabilităţii ofertei, nu îşi poate
modifica oferta.

5.4. Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi
financiar)

Modul de prezentare a ofertei tehnice: ofertanţii
au obligaţia întocmirii propunerii tehnice astfel
încît în procesul de evaluare informaţiile din
propunerea tehnică să permită identificarea
facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice
minime din caietul de sarcini.
Modul de prezentare a propunerii financiare va fi
sub forma de tabel centralizator cuprinzand toate

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

elementele financiare solicitate prin caietul de
sarcini.
Este obligatorie completarea Formularului 4 şi
Formularului 5.
5.5. Depunerea ofertelor

Adresa achizitorului la care se depune oferta:
FUNDATIA UNIVERSITARA DUNAREMAREA NEAGRA, Venus – Mangalia,
Complex Calipso,
poștal: 905500.

Județul Constanța,

Data limita pentru
02.11.2010, ora 10.00;

depunerea

Cod

ofertei:

Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi 1 set
de copii ale documentelor în plicuri separate,
marcînd corespunzator plicurile cu „Original” şi,
respectiv „Copie”. Originalul şi copia vor
conţine plicuri separate pentru documentele de
calificare, oferta tehnică şi oferta financiară.
Plicurile Original şi Copie se vor introduce întrun plic exterior, închis corespunzator şi
netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie
marcate cu denumirea şi adresa ofertantului,
pentru a permite returnarea ofertei fără a fi
deschisă, în cazul în care oferta respectivă este
declarată întîrziată. Fiecare ofertant are obligaţia
de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei,
precum şi de a anexa un opis al documentelor
prezentate. Plicul exterior trebuie să fie marcat
cu adresa
FUNDATIA UNIVERSITARA DUNAREMAREA NEAGRA
Venus – Mangalia, Complex Calipso, Județul
Constanța, Cod poștal: 905500.

„A NU SE DESCHIDE INAINTE DE
DATA: 02.11.2010, ORA 10.00 ”
5.6. Posibilitatea retragerii sau modificării
ofertei

1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta
prin solicitare scrisă adresată achizitorului numai
înainte de data şi ora deschiderii ofertelor.
2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei
pînă la data şi ora stabilită pentru depunerea
ofertei, adresînd pentru aceasta o cerere
achizitorului de retragere a ofertei în vederea
modificării. Pentru a putea fi considerate parte a
ofertei, modificările trebuie prezentate în
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conformitate cu prevederile pct. 4.5. de mai sus,
cu amendamentul că pe plicul exterior se va
marca, în mod obligatoriu şi inscripţia
‚’’MODIFICĂRI’’
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa
majoră, cad în sarcina ofertantului.
4. Oferta depusă la o altă adresă decît cea
stabilită sau oferta depusă după data şi ora limită
precizate mai sus este considerată întîrziată şi se
returnează nedeschisă.
5.7. Informaţii referitoare la termenele pentru
livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia
lucrărilor

Lucrarile serviciilor de audit financiar vor fi
predate inainte cu 3 zile prealabil datei depunerii
cererii de rambursare conform instructiunilor
beneficiarului.

5.8. Modalităţi de contestare a deciziei
achizitorului de atribuire a contractului de
achiziţie şi de soluţionare a contestaţiei

Decizia de atribuire a contractului de achiziţie va
putea fi contestată în termen de 5 zile de la data
primirii, în scris. Contestaţia va fi adresată
achizitorului şi va fi soluţionată în termen de
maximum 3 zile de la data primirii. În cazul în
care ofertantul este nemulţumit de soluţia dată
contestaţiei sale, poate formula acţiune la
Tribunalul Bucureşti - Secţia comercială, în
termen de 5 zile de la primirea soluţiei, cu
obligaţia notificării achizitorului, în interiorul
aceluiaşi termen.

5.9. Clauzele contractuale obligatorii inclusiv
condiţiile de actualizare/modificare a preţului
contractului de achiziţie

Propunerea financiară va fi fermă şi nemodificabilă
pe toată perioada de derulare a contractului. Nu
este posibilă ajustarea preţului contractului
Plata se va efectua in lei, prin ordin de plată, în lei,

pe baza facturii acceptate de achizitor, în contul
indicat de Prestator.
Data la care obligaţia de plată se consideră
efectuată este ziua în care s-a emis ordinul de
plată.
Contractul se va considera reziliat de drept, fără
nici o notificare prealabilă şi fără intervenţia
instanţelor judecătoreşti dacă Prestatorul –
auditorul financiar independent, pierde această
calitate, prin retragerea ei de către CAFR.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

6. CALENDARUL PROCEDURII
Etapă procedură

Termen limită

Primirea solicitărilor de clarificări

28.10.2010

Răspunsuri la solicitările de clarificări

In maxim 2 zile de la data primirii solicitărilor
de clarificări.

Depunerea ofertelor

Până la data : 02.11.2010 , ora 10.00

Deschiderea ofertelor

02.11.2010, ora 12.00

Solicitările de clarificări pot fi transmise de operatorii economici interesaţi prin fax la nr.
0241/731 372 sau la adresele de e-mail: info@fudmn.ro, cristian.bodnaras@fudmn.ro,
emilia_bodnaras@yahoo.com până cel mai târziu la data de 28.10.2010
La deschiderea ofertelor, la data şi ora stabilite, pot participa reprezentanţi ai ofertanţilor,
care sînt obligaţi să prezinte împuternicirea dată în acest sens de reprezentantul legal al ofertantului
care a semnat oferta depusă.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

SECŢIUNEA A II-A
CAIET DE SARCINI
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Cuprins
1. SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR UNUI
CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ ÎN CADRUL POS DRU
ANEXA nr.1: INFORMAŢII DESPRE SUBIECTUL VERIFICĂRII CHELTUIELILOR
ANEXA nr.2 : SCOPUL PRESTATIEI: PROCEDURI DE REALIZAT
2. RAPORTUL PRIVIND CONSTATĂRILE FACTUALE PENTRU VERIFICĂRILE
CHELTUIELILOR UNUI CONTRACT DE FINANłARE NERAMBURSABILĂ ÎN
CADRUL POS DRU
Punctul 1 trebuie completat de Beneficiar si agreat de auditor
Punctul 2 trebuie furnizat de auditor
3. GHID PENTRU DETERMINAREA CORECłIILOR FINANCIARE CARE TREBUIE
FĂCUTE CHELTUIELII COFINANłATE DIN FONDURILE STRUCTURALE SAU DIN
FONDUL DE COEZIUNE PENTRU NECONFORMAREA CU REGULILE ACHIZIŢIEI
PUBLICE
GLOSAR DE 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

1. SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR UNUI
CONTRACT DE GRANT FINANŢAT ÎN CADRUL POS DRU (ST)
Prezentul document reprezintă ST pe care „Beneficiarul” FUNDATIA UNIVERSITARA
DUNARE-MAREA NEAGRA consimte a îl încredinţa „auditorului” <numele firmei de audit>
activitatea de verificare a cheltuielilor si raportarea privind contractul de finanţare („contract de
finanţare”) finanţat în cadrul POS DRU, numărul de identificare al contractului:
POSDRU/82/5.1/S/57743.

În cazul în care “Autoritatea de Management/Organismul Intermediar” este menţionată în ST,
aceasta se referă la Autoritatea de Management/Organism Intermediar care a semnat contractul de
finanţare cu Beneficiarul si furnizează finanţarea nerambursabilă. Autoritatea de
Management/Organismul Intermediar nu este parte a acestui angajament.
1.1 Responsabilităţile părţilor cu privire la angajament
“Beneficiarul” se referă la organizaţia care primeste finanţarea nerambursabilă si 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 si pentru asigurarea faptului că acestă CRC poate fi reconciliată adecvat cu sistemul de
contabilitate si înregistrare al Beneficiarului, cu înregistrările de bază si conturile contabile.
Beneficiarul acceptă ca abilitatea auditorului de a executa procedurile cerute de acest angajament
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depinde de Beneficiar si de partenerii săi dacă este cazul, furnizând acces liber si total la personalul
beneficiarului, la toate informatiile si 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 desfăsoare audit în
conformitate cu reglementările adoptate de aceasta.
Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreate asa cum sunt specificate în aceste
ST si 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).
1.2 Subiectul angajamentului
Subiectul acestui angajament este CRC intermediară şi finală cu privire la contractul de
finanţare pentru perioada <de la zi lună an la zi lună an>.
Informaţiile, atât financiare cât si 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 si eligibile. Anexa nr.1 a acestor ST
conţine o prezentare generală a informaţiilor cheie a contractului de finanţare si a acţiunilor în
cauză.
1.3 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 7 al Condiţiilor Generale si Speciale 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.
1.4 Tipul si 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 POS DRU.
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 desfăsurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitate”) si
eligibile, precum si 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 si condiţiile contractului de finanţare.
Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un angajament de asigurare, auditorul nu
furnizează o opinie de audit si 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.
1.5 Scopul activităţii
1.5.1 Auditorul va îndeplini acest angajament atât în conformitate cu aceste ST, cât si:
- în conformitate cu Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Angajamente
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pentru realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de către IFAC si adoptat
de către CAFR;
- în conformitate cu Codul etic emis de către IFAC si adoptat de către CAFR. Desi 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.
1.5.2 Termeni si condiţii ale contractului de finanţare
Auditorul verifică faptul că finanţarea nerambursabilă acordată a fost cheltuită în conformitate cu
termenii si condiţiile contractului de finanţare, asa cum se solicită la articolul 1 alin. 4 din Condiţiile
Generale si Speciale ale contractului de finanţare.
1.5.3 Planificare, proceduri, documentaţie si probe
Auditorul financiar trebuie să-si 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) si 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 si probe care să ateste că lucrarea a fost realizată în conformitate cu ISRS
4400 si aceste ST.
1.6 Raportarea
RCF trebuie să descrie scopul si procedurile agreate ale acestui angajament în detalii suficiente
astfel încât să permită Beneficiarului si Autorităţii de Management/Organismului Intermediar să
înteleagă natura si măsura procedurilor realizate de către auditor. Utilizarea formatului de raportare
atasat prezentelor ST este obligatorie.
ANEXA NR.1: INFORMAŢII
CHELTUIELILOR

CU

PRIVIRE

LA

SUBIECTUL

VERIFICĂRII

Informaţii cu privire la subiectul verificării cheltuielilor
Numărul de referinţă si data contractului de
finanţare

POSDRU/82/5.1/S/57743

Titlul contractului de finanţare

” Calificări europene pentru centrele turistice din
România”

Ţara

România

Beneficiarul

Fundația Universitară ” Dunărea – Marea
Neagră”, , Venus – Mangalia, Complex Calipso,
Județul Constanța, Cod poștal: 905500.

Referinţa Cererii de Propuneri de Proiecte
Baza legală pentru contractul de finanţare
Data de început a acţiunii

<referinţa aprobării POS DRU>
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Data de sfîrşit a acţiunii

Costul total al acţiunii

<suma din art 3.1. al Condiţiilor Generale si
Speciale ale contractului de finanţare>

Suma maximă a finanţării nerambursabile

<suma din art 3.1. al Condiţiilor Generale si
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 si Speciale din contractele de
finanţare (CRC)>

Autoritatea de Management/Organism
Intermediar

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

Auditor financiar

ANEXA NR.2: SCOPUL LUCRĂRII – PROCEDURI DE REALIZAT
Auditorul elaborează si îndeplineste programul de lucru privind verificarea în conformitate cu
obiectivul si scopul acestui angajament si procedurile care trebuie realizate asa cum sunt specificate
mai jos. Pe parcursul realizării acestor proceduri, auditorul poate aplica tehnici precum ancheta si
analiza, (re)calcularea, comparaţia, alte verificări de precizie, observaţii, inspectarea înregistrărilor
si a documentelor, inspectarea activelor si obţinerea confirmărilor.
Auditorul financiar obţine probe adecvate si 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” si în special paragrafele care fac referire la
“probe de audit adecvate si suficiente”. Auditorul exercită o judecată profesională cu privire la ce
înseamnă probe adecvate si suficiente dacă se consideră că orientarea furnizată de ISA 500, termenii
si condiţiile contractului de finanţare si ST pentru acest angajament nu sunt suficiente.
Lista indicativă a tipurilor si 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 si toate conturile de salarii, registrele activelor fixe
si alte informaţii contabile relevante;
Dovada procedurilor de achiziţie precum documentaţiile licitaţiilor, ofertele pentru licitaţii si
rapoartele de evaluare;
Dovada angajamentelor precum contracte si formulare de comandă;
Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fise de pontaj, bilete de transport
(incluzând tichetele de îmbarcare), dovada participării la seminarii,
conferinţe si stagii de pregătire (incluzând documentaţia relevantă si materialele obţinute,
certificatele) etc;
Dovada primirii bunurilor precum documente de recepţie din partea furnizorilor;
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Dovada finalizării lucrărilor precum facturi si chitanţe;
Dovada plăţii precum extrase bancare, înstiinţări de plată, dovada plăţii din partea
subcontractorilor;
Pentru cheltuielile cu benzina si motorina, o listă centralizatoare a distanţelor acoperite, consumul
vehiculelor folosite, preţul carburanţilor si costurile de întreţinere;
Registrele privind plăţile salariale si personalul precum si contractele aferente , statul de plată a
salariilor, fisele de pontaj. Pentru personalul recrutat de pe plan local pentru contracte pe o perioada
fixă, detalii ale remuneraţiilor plătite, probate de persoanele responsabile pe plan local, defalcate în
salarii brute, contribuţii sociale aferente, asigurări si salariul net. Pentru experţi si/sau personalul din
spatiul UE (dacă activitatea este implementată în Europa) analize si defalcări ale cheltuielilor lunare
a muncii prestate: evaluate pe baza preţurilor unitare pe unitatea cuantificabilă de timp si defalcate
în salariu brut, contribuţii si asigurări sociale si salariu net.
Aceasta poate varia în funcţie de natura cheltuielilor si practicile din ţara în cauză.
1. Înţelegerea suficientă a acţiunii si a termenilor si condiţiilor contractului de finanţare
Auditorul obţine o înţelegere suficientă a termenilor si condiţiilor contractului de finanţare prin
revizuirea contractului de finanţare si a anexelor lui si alte informaţii relevante, precum si prin
interogarea Beneficiarului. Auditorul se asigură că obţine o copie a originalului contractului de
finanţare (semnat de Beneficiar si de Autoritatea de Management/Organism Intermediar) si a
anexelor sale. Auditorul obţine si revizuieste CRC, împreună cu toate anexele acestuia (Anexa 15 a
contractului de finanţare).
Auditorul acordă o atenţie deosebită Condiţiilor Generale si Speciale ale Contractului de Finanţare
si Anexei 1 a 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 si condiţiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie să ceară clarificări de
la Beneficiar.
2 Proceduri pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Raportul
Financiar pentru acţiune.
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 si cu regulile contabile din contractul de finanţare.
Scopul este de:
- a evalua dacă o verificare eficientă si efectivă a cheltuielilor este fezabilă; si
- a raporta excepţii importante si puncte slabe cu privire la contabilitate, păstrarea înregistrărilor,
cerinţele documentaţiei, astfel încât Beneficiarul să poată întreprinde măsuri ulterioare pentru
corectarea si îmbunătăţirea acestora pe perioada de implementare rămasă a acţiunii.
2.1.3 Auditorul verifică dacă informaţiile din CRC se reconciliază cu sistemul de contabilitate si
înregistrările Beneficiarului (ex: balanţa de verificare, înregistrări din conturile analitice si
sintetice).
2.1.4 Auditorul verifică dacă au fost aplicate rate de schimb corecte pentru conversiile monedei,
unde este cazul si în conformitate cu legislatia nationala aplicabila.
2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul si revizuire analitică
Auditorul realizează o revizuire analitică a rubricilor cheltuielilor din CRC si:

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

- verifică dacă bugetul din CRC corespunde cu bugetul contractului de finanţare (autenticitatea si
autorizarea bugetului iniţial) si dacă cheltuielile realizate au fost prevăzute în bugetul contractului
de finanţare.
- verfică dacă suma totală solicitată la plată de Beneficiar nu depăseste finanţarea nerambursabilă
maximă prevăzută în articolul 3.1 din Condiţii Generale si Specifice ale contractului de finanţare,
precum si 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) asa cum se prevede în articolul 12 din Condiţiile Generale si Speciale ale
Contractului de Finanţare.
2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare
2.3.1 Categoriile si tipurile de cheltuieli
Cheltuielile solicitate de Beneficiar în CRC sunt prezentate în următoarele categorii:
1. Costuri cu resursele umane, 2. Costuri cu participantii, 3. 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 aceleasi caracteristici sau caracteristici asemnănătoare. Forma si
natura probei suport (de ex o plată, un contract, o factură etc) si modul în care cheltuială este
înregistrată (adică registrul de intrări) variază în funcţie de tipul si natura cheltuielilor si 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 si natura acţiunii sau tranzacţiei
în cauză.
2.3.2 Selectarea tipurilor de cheltuieli
Auditorul va verifica toate categoriile si tipurile de cheltuieli prezentate in CRC.
2.4 Verificarea cheltuielilor
Auditorul verifică cheltuielile si 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 si 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 si condiţiile contractului de
finanţare, în special cu articolul 4 din Condiţiile Generale si Speciale.
Acesta verifică dacă aceste costuri:
- sunt necesare pentru desfăsurarea acţiunii. In acest sens, auditorul verifică dacă cheltuielile pentru
o tranzacţie sau acţiune au fost asumate pentru scopul propus al acţiunii si dacă au fost necesare
pentru activităţile si obiectivele acţiunii. Auditorul verifică mai departe dacă costurile directe sunt
cuprinse în bugetul contractului de grant si dacă sunt în conformitate cu principiile managementului
financiar riguros, în special cu privire la cost-eficienţă si 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 si sunt identificabile, verificabile si dovedite cu
originalele evidenţelor suport.
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Auditorul consideră ca fiind costuri neeligibile asa 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 si completările ulterioare, de Ordinul comun al
MMFPS si MFP nr.3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor
eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU, cu modificările si completările ulterioare,
de Ghidul Solicitantului, de clauzele contractului de finanţare, de instrucţiunile AMPOSDRU,
precum si de alte dispoziţii legale aplicabile.
2.4.2 Acurateţe si înregistrare
Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune au fost înregistrate
corespunzător în sistemul contabil al Beneficiarului si în CRC si dacă sunt sprijinite de evidenţe
adecvate si documente suport justificative. Aceasta include o evaluare adecvată si 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 si suficiente privind verificarea
cheltuielilor efectuate si – dacă este cazul – si pentru existenţa activelor. Auditorul verifică realitatea
si 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 si agreată si la preţuri
sau costuri rezonabile.
2.4.5 Conformitatea cu regulile de achiziţii publice
Regulile de achiziţie publica aplicabile tuturor contracteleor de finanţare sunt cele nationale.
Auditorul finnaciar 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 si dacă cheltuielile în cauză sunt eligibile. Când auditorul descoperă aspecte de
neconformitate cu regulile de achiziţii publice, prezinta în RCF natura si impactul lor financiar în
termeni de cheltuieli neeligibile.
Pentru calcularea impactului financiar urmare a procesului de achizitii publice, auditorul va tine
cont de ghidul pentru determinarea corecţiilor financiare care trebuie făcute cheltuielii cofinanţate
din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achiziţiei
publice, anexat prezentelor ST.
2.4.6 Costuri administrative (indirecte)
Auditorul nu va verifica documentele justivicative referitoare la cheltuielile administrative
(indirecte) declarate de Beneficiar, acestea fiind rambursate in mod automat de catre AM/OI in baza
cheltuielilor directe declarate de Beneficiar si verificate de auditor, prin aplicarea ratei forfetare
stabilite in Contractul de Finanţare. Totusi, auditorul va verifica incadrarea acestor cheltuieli in
procentele ratelor forfetare 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 si 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.
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Auditorul verifică dacă veniturile au fost corect înregistrate în evidenţa contabilă a proiectului
finantat prin POSDRU
.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”
si Specificaţiile Tehnice atasate (Anexa 1 a acestui Raport), vă furnizăm Raportul Constatărilor
Factuale („Raportul”), referitor la CRC atasata 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 si numărul contractului], „contractul de finanţare”. Raportul
este alcătuit din această scrisoare si detaliile Raportului prevăzute în capitolele 1 si 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 si „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”) si eligibile si transmiterea către Beneficiar a
Raportului cu privire la realizarea procedurilor agreate.
Eligibilitate înseamnă că finanţarea nerambursabila furnizată a fost cheltuită în conformitate cu
temenii si condiţiile contractului de finanţare.
Scopul lucrării
Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu:
- ST din Anexa 1 a acestui Raport si :
- 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
Desi 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;
Asa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în ST pentru acest angajament si 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 si
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
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(„realitatatea desfasurarii”), sunt exacte („exactitate”) si 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 si contabilitate
ale Beneficiarului. <Suplimentar, am obţinut informatii verbale din partea managementului
Beneficiarului, care nu au fost documentate.> [se sterge 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, asa cum rezultă din CRC din <zi,lună, an >.
Auditorul trebuie sa verifice toate categoriile si 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 si a Autorităţii
de Management/Organism Intermediar si exclusiv pentru scopul transmiterii către Autoritatea de
Management/Organism Intermediar în conformitate cu cerinţele prevăzute în articolul 7 alin. (8) din
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 si 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 si Curtea Europeană a Auditorilor.
Acest Raport se bazează doar pe CRC specificată mai sus si nu se extinde asupra altor declaraţii
financiare ale Beneficiarului.
Asteptăm cu interes discutarea acestui Raport cu dumneavoastră si 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 grant si acţiunea
[Capitolul 1 trebuie să includă o descriere a acţiunii în cauză si a contractului de grant, structura
de implementare a Beneficiarului si informaţii financiare/bugetare cheie.
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Auditorul trebuie de asemenea să prezinte aici tabelul cu ”Informaţii privind subiectul verificării
cheltuielilor” atasat de Beneficiar la ST. Informaţiile din acest tabel trebuie verificate de auditor].
Capitolul 2 Proceduri realizate si constatări factuale
Am realizat procedurile agreate în ST pentru verificarea cheltuielilor contractului de
finanţare
în cauză <titlul si 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 si a termenilor si 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 si revizuirea analitică
2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare
2.4 Verificarea cheltuielilor
2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe
2.4.2 Acurateţe si 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
Anexa 1 Specificaţii Tehnice
Anexa 2 CRC furnizată de Beneficiar

3. GHID PENTRU DETERMINAREA CORECŢIILOR FINANCIARE CARE TREBUIE
FĂCUTE CHELTUIELII COFINANłATE DIN FONDURILE STRUCTURALE SAU DIN
FONDUL DE COEZIUNE PENTRU NECONFORMAREA CU REGULILE ACHIZIłIEI
PUBLICE
Acest document stabileste liniile directoare pentru corecţiile financiare care vor fi puse în
practică in ceea ce priveste neregulile în aplicarea regulamentelor de achiziţie publică ale
Comunităţii pentru contracte co-finanţate prin Fondurile Structurale si Fondul de Coeziune în
perioada de programare 2000 – 2006 si 2007 – 2013.
In momentul in care serviciile Comisiei detectează astfel de nereguli în decursul auditului, acestea
trebuie să determine suma corecţiei financiare aplicabile. Dacă, atunci când Comisia propune o
corecţie, Statele Membre nu sunt de acord să facă această corecţie conform art. 39(1) din
Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau cu art. 98 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006, corecţia
este făcută prin decizia Comisiei conform art. 39, paragraful 3 din Regulamentul (CE) Nr.
1260/1999 sau art.99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. Aceste linii directoare sunt menite să
ajute serviciile Comisiei să menţină o abordare comună privind aceste nereguli.
Autorităţile de control ale Statelor Membre pot, de asemenea, să descopere nereguli de acelasi tip în
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timpul controlului pe care îl efectuează. În acest caz, acestora li se cere să facă corecţiile necesare
conform art. 39, paragraful 1 din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau art.98 din Regulamentul
(CE) Nr. 1083/2006.
Autorităţilor competente din Statele Membre li se recomandă să aplice aceleasi criterii si taxe când
corectează neregulile descoperite de către propriile servicii în timpul verificărilor si auditurilor
conform art. 4 si art. 10 din Reg. 438/2001 si art. 60b si 62 (1a, 1b) din Reg. 1082/2006 în afară de
cazul în care acestea aplică standarde si mai stricte.
Cazurile descrise în tabelul din Anexă reprezintă tipuri de situaţii cel mai frecvent întâlnite.
Acelorasi principii ar trebui să se supună si alte cazuri, neprezentate în tabel. Sumele si taxele ţin
cont de regulamentele relevante ale Comunităţii si de documentele îndrumătoare în legătură cu
corecţiile financiare, în special de:
Directivele Comunităţii în legătură cu coordonarea procedurilor pentru atribuirea contractelor
publice:
92/50/CEE – contracte de servicii publice,
93/36/CEE – contracte publice de furnizare echipamente,
93/37/CEE – contracte de lucrări publice,
93/38/CEE – contracte publice în sectoarele de apă, energie, transport si comunicaţii, 98/4/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 1998 pentru îmbunătăţirea Directivei
93/38/CEE care coordonează procedurile de achiziţie a entităţilor care operează în sectoarele de
apă, energie, transport, telecomunicaţii,
97/52/CE din 13 octombrie 1997 pentru îmbunătăţirea Directivei 92/36/CEE si 93/37/CEE,
92/13CEE – remedieri în legătură cu procedurile de achiziţie a entităţilor care activează în
sectoarele de apă, energie, transport, telecomunicaţii,
89/665/CEE – revizuirea procedurilor pentru atribuirea contractelor publice de furnizare
echipamente si de lucrări,
2004/17/CEE – contracte publice în sectoarele de apă, energie, transport, telecomunicaţii,
2004/18/CEE – contracte de lucrări publice, contracte publice de furnizare echipamente si contracte
de servicii publice,
2005/51/CE – îmbunătăţirea Anexei XX a Directivei 2004/17/CE si a Anexei VIII a Directivei
2004/18/CEE,
Directiva Comisiei 2001/78/CE din 13 septembrie 2001 cu privire la utilizarea formelor standard în
publicarea anunţului de contract public,
si
Regulamentul (CE) Nr. 1564/2005 care stabileste forme standard pentru publicarea anunţurilor în
cadrul legal al procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu Directiva 2004/17/CE si
2004/18/CE1,
Decizia 2005/15/CE cu privire la regulile detaliate pentru aplicarea procedurii prevăzute în art. 30 al
Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European si Consiliului care coordonează procedurile de
achiziţie a entităţilor care operează în sectorul de apă, energie, transport si servicii postale
(7.1.2005), regulile si principiile Tratatului, în ceea ce priveste în special libera circulaţie a
mărfurilor (art. 28 a Tratatului CE), dreptul de stabilire (art. 43), libera furnizare a serviciilor
(art.49), tratarea nediscriminatorie si egală, transparenţa, proporţionalitatea si recunoasterea
reciprocă.
Conform art. 12 al regulamentului (CE) Nr. 1260/1999, operaţiunile finanţate din Fonduri trebuie să
fie în conformitate cu prevederile Tratatului, cu instrumentele adoptate conform acestuia si cu
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politicile Comunităţii, inclusiv câstigarea contractelor publice. Aceleasi obligaţii au fost prevăzute
pentru perioada de programare 2007 – 2013 conform art. 9, paragrafele 2 si 5 din Regulamentul
(CE) Nr. 1083/2006.
Articolul 1(2) din Regulamentului Consiliului (CE, Euratom) Nr. 2988/95 din 18 decembrie 1995
cu privire la protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Europene afirmă:
„Neregulă1 ar trebui să însemne orice încălcare a unei prevederi a legii Comunităţii care rezultă
dintr-o faptă sau o omisiune a unui operator economic, care are sau ar trebui să aibă efectul
prejudicierii bugetului general al Comunităţii sau al bugetelor administrate de ei., oricare dintre
acestea prin reducerea sau pierderea venitului rezultat din resursele proprii colectate direct în
numele Comunităţii sau dintr-un item nejustificat al cheltuielii.”
Articolul 39(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/99 prevede că: „Statele Membre trebuie să
efectueze corecţiile financiare cerute în legătură cu neregula individuală sau sistemică.
Corecţiile făcute constau în anularea totală sau parţială a contribuţiei Comunităţii.” Aceleasi
obligaţii au fost prevăzute pentru perioada de programare 2007 – 2013 conform art. 98,paragraful
2, din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. Conform art. 39, paragrafele 2 si 3, dacă Statele
Membre nu fac corecţiile financiare necesare, Comisia poate decide să efectueze ea însăsi corecţiile
financiare cerute prin anularea totală sau parţială a contribuţiei din fondurile de asistenţă financiară
respective. Pentru a determina valoarea unei corecţii, Comisia ţine cont, în conformitate cu
principiul proporţionalităţii, de tipul neregulii sau schimbarea si extinderea si implicaţiile financiare
ale lipsurilor găsite în sistemele de management si control ale Statelor Membre. Aceleasi obligaţii
au fost prevăzute pentru perioada de programare 2007 – 2013 conform art. 99 din Regulamentul
(CE) Nr. 1083/2006.
Conform art. 4 din Regulamentul (CE) Nr. 448/2001,
„1. Valoarea corecţiilor financiare făcute de către Comisie conform art. 39(3) din Regulamentul
(CE) Nr. 1260/1999 pentru nereguli individuale sau sistemice ar trebui evaluată oriunde este posibil
si aplicabilă pe baza dosarelor individuale si să fie egală cu valoarea cheltuielii gresit solicitate din
Fonduri, având în vedere principiul proporţionalităţii.”
2. Când nu este posibil sau realizabil să se cuantifice în mod precis suma cheltuielii aferente
neregulii sau când ar fi disproporţionat să se anuleze în întregime această cheltuiala si Comisia, prin
urmare, pune bazele corecţiilor sale financiare prin extrapolare sau o rată exactă, ar trebui să se
procedeze în felul următor:
(a) în cazul extrapolării, ar trebui să se folosească un exemplu reprezentativ al tranzacţiilor cu
aceleasi caracteristici;
(b) în cazul unei rate exacte, ar trebui să se evalueze importanţa încălcării regulilor , a gradului si a
implicaţiilor financiare ale neregulii stabilite.”
Prevederi identice au fost adoptate pentru Fondul de Coeziune pentru perioada de programare 2000
– 2006 (vezi art. H (2) Anexa II din Regulamentul (CE) Nr. 1164/94 si Regulamentul (CE) Nr.
1386/2002 si art. 99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006 pentru perioada de programare 2007 –
2013.
Linii directoare privind principiile si criteriile care vor fi aplicate de către departamentele Comisiei
în determinarea corecţiilor financiare conform art. 39(3) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 au
fost adoptate prin Decizia Comisiei C/2001/476.
Aceleasi principii au fost adoptate pentru Fondul de Coeziune prin Decizia Comisiei C/2002/2871.
Conform acestor principii,
„Scopul corecţiilor financiare este de a îndrepta o situaţie, astfel încât 100% din costurile declarate
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pentru co-finanţare din Fondurile Structurale sunt în conformitate cu regulamentele aplicabile la
nivel naţional si al UE.”
„Valoarea corecţiei financiare va fi evaluată oriunde este posibil pe baza dosarelor individuale si va
fi egală cu suma cheltuielii pe nedrept achitată din Fonduri. Corecţiile cuantificate specific pe
fiecare operaţie individuală implicată nu sunt întotdeauna posibile si practicabile sau poate fi
disproporţionat să se anuleze întreaga cheltuială în discuţie. În asemenea cazuri, Comisia trebuie să
determine corecţii pe baza extrapolării sau a ratei exacte.”
În plus, conform liniilor directoare:
Când corecţia financiară „nu este cuantificabilă deoarece este supusă mai multor variabile sau este
neclară, ratele fixe trebuie aplicate.”
„Corecţiile prin rată exactă sunt determinate în concordanţă cu gravitatea fiecărei nerespectări si cu
implicaţiile financiare ale neregulii.”
Valorile si ratele corecţiilor financiare stabilite în tabelul din Anexă sunt aplicate cazurilor
individuale de nereguli datorate neconformării cu regulile privind achiziţia publică. Acolo unde
neregulile sistemice sau repetate sunt descoperite în aplicarea regulilor de achiziţie publică,
corecţiile financiare prin rată exactă sau extrapolare ( în sensul art. 4 dinRegulamentul Nr. 448/2001
sau al art. 99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006) pot fi făcute tuturor operaţiilor si/sau
programelor afectate de nereguli.
Sumele si taxele corecţiilor financiare stabilite în tabelul din Anexă pot fi ridicate acolo unde cereri
de plată neconforme sunt prezentate Comisiei după data la care aceasta din urmă a informat explicit
Statele Membre, printr-o opinie întemeiată bazată pe art.226 al Tratatului, despre o încălcare a
regulamentelor de achiziţie publică.
Verificarea cheltuielilor, inclusiv corectiile financiare, se va face conform Instructiunilor nr. 3
AMPOSDRU- “Verificarea cheltuielilor”, anexa la contractul de finantare si anexa la contractul de
audit financiar.
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SECŢIUNEA A III-A
FORMULARE

Sectiunea III contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si
prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de
evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare candidat/ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru
atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in
cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator, semnate de persoanele autorizate şi
ştampilate.
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Formular nr. 1
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................................,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură, că în ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale
unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că operatorul economic al cărui împuternicit sînt:
a) nu este în stare de faliment ori lichidare, afacerile sale nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii. De asemenea, nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin
lege;
b) nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea în una dintre situaţiile prevăzute la
lit. a);
c) nu a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Formular nr. 2

INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Cont bancar ______ __________________________________________
6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ___________________________
7. Obiectul de activitate principal (Cod CAEN): _______________________
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _________________
9. Principala piaţă a afacerilor:
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(lei)
______________________________________________________________________
1. 2006
______________________________________________________________________
2. 2007
______________________________________________________________________
3. 2008
______________________________________________________________________
Media anuală:
______________________________________________________________________
Anul

Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)
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Formular nr. 3
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)
EXPERIENŢA SIMILARA*)
1. Denumirea şi obiectul contractului: ________________________________.
Numărul şi data contractului: _________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: _________________________.
Adresa beneficiarului/clientului: _______________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
|_| contractant asociat
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimata in

exprimata

moneda in care

in echivalent

s-a incheiat

euro

contractul
a) iniţială (la data semnării contractului):

_________

___________

b) finală (la data finalizării contractului):

_________

___________

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:
___________________________.
6. Natura şi cantitatea de produse (servicii) care a fost furnizată în baza contractului, precum şi alte
aspecte

relevante

prin

care

ofertantul/candidatul

îşi

susţine

experienţa

similară:

_______________________________.
Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)
-----------*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de
evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.
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Formular nr. 4
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea achizitorului şi adresa completă)
Domnilor,
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________, ne oferim ca, în conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm
___________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de
(denumirea serviciului)
(se elimina optiunile neaplicabile) ______________________(moneda ofertei)
(suma in litere si in cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ___________.
(suma in litere si in cifre)
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să prestăm serviciile
în graficul de timp anexat.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______________zile,
respectiv până la data de ____________________, şi
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
Pînă la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de
atribuire.
Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
(semnatura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic
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Formular nr. 5
CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Nr. Poziţia
crt. aferentă
Caietul
Sarcini
1 2
1
2
3
…

Denumire
din serviciu
de

3

Cantitate

4

Preţ unitar la
destinaţia
finală
(RON
fără
TVA)
5

Valoare la
destinaţia
finală
(RON fără
TVA)
6

Valoare ofertă

Sumă
(coloana 6)

N
TOTAL

Taxa pe valoarea
adăugată
RON

7

