Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Axa prioritară 2 :Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
Titlul proiectului: Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Contract nr.: 6709/12.05.2014
Cod proiect: POSDRU/161/2.1./G/138528

Solicitare preţ

Ref: Achiziţionare „SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ” :
„CONTRACT DE PRESTARE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ A PROIECTULUI”
Procedura aplicată: Achiziţie directă
Legislația aplicată : OG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare; OMFE 1120/2013 privind modificarea și aprobarea
procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privați
Adresă de contact:
UNIVERSITATEA SPIRU HARET, MFC Constanţa
Str. Unirii nr. 32-34, cod poştal: 900532
Persoane de contact: Niculae Cristian
Drumea Mihnea Claudiu
Tel/Fax: 0241.618.903 ; 0241/545.015
E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com
contact@cariera-profesionala.ro
Stimată Doamnă/ Domn,,
Prin prezenta vă rugăm să aveţi bunăvoinţa de a trimite până la data 23.06.2014 o ofertă de
preţ privind achiziţionarea următoarelor servicii :
Nr.
crt.

1.

Codul de
clasificare
CPV

79212100-4

Categoria
de servicii

Servicii de auditare
financiară
independentă a
contractului
POSDRU/161/2.1/G/
138528

Cantit.

Descrierea caracteristicilor serviciului

1

Obiectivul principal al contractului de achiziție
servicii de auditare financiară a cheltuielilor, îl
constituie verificarea de către auditor a faptului
că sumele solicitate spre rambursare de către
Beneficiar, prin intermediul CRC, sunt legale,
reale și exacte, precum și faptul că acestea
sunt eligibile conform contractului de finanțare.
Informații privind subiectul verificării :
-Contractul de finanțare :
POSDRU/161/2.1/G/138528
-Titlul : „Construim împreună viitoarea ta
carieră profesională!”
-Loc desfășurare : Constanța/România
-Baza legală :
 Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
aprobat prin Decizia CE nr. 5811/22.11.2007,
denumit în continuare POS DRU ;
 Regulamentul CE nr. 1083/2006 pentru
stabilirea prevederilor generale pentru Fondul

Destinația
serviciului
Auditare/verificare
a cheltuielilor
efectuate în cadrul
proiectului
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European pentru Devoltarea Regională,
Fondul Social European și Fondul de
Coeziune, cu modificările și completările
ulterioare ;
 Regulamentul CE nr. 1081/2006 privind
Fondul Social European (FSE) ;
 Regulamentul CE nr. 1828/2006 pentru
stabilirea regulilor de implementare a
Regulamentului CE nr. 1083/2006 pentru
stabilirea prevederilor generale pentru Fondul
European pentru Devoltarea Regională,
Fondul Social European și Fondul de
Coeziune și a Regulamentului 1080/2006 al
Parlamentului European și al Consiliului
privind Fondul European de Dezvoltare
Regională ;
 Regulamentul financiar nr. 1605/2002
aplicabil bugetului general al Comunităților
Europene, cu modificările și completările
ulterioare ;
 Regulamentul CE nr. 2342/2002 privind
stabilirea Normelor de aplicare a
Regulamentului financiar nr. 1605/2002
aplicabil bugetului general al Comunităților
Europene cu modificările și completările
ulterioare ;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale și utilizarea
acestora pentru obiectivul convergență, cu
modificările și completările ulterioare ;
 Ordinul nr. 2548/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 64/2009, privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale și
utilizarea acestora pentru obiectivul
convergență, cu modificările și completările
ulterioare ;
 Hotărârea Guvernului nr. 457/2008
privind cadrul instituțional de coordonare și
gestionare a instrumnetelor structurale ;
 Hotărârea Guvernului nr. 759/2007
privind regulile de eligibilitate ale cheltuielilor
efectuate în cadrul operațiunilor financiare
prin programele operaționale, cu modificările
și completările ulterioare ;
 Ordinului Ministrului Muncii, Familiei și
Egalității de Șanse nr. 600/2008, pentru
aprobarea unor acorduri de delegare de
funcții privind implementarea Programului
Operațional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013’’, cu modificările și
completările ulterioare ;
 Ordinul comun Ministrului Muncii,
Familiei și Protecției Sociale și al Ministrului
Finanțelor Publice nr. 1117/2170/2010 pentru
stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei
cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor
finanțate prin Programul Operațional Sectorial
“Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013’’;
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.
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31/2010 privind aprobarea Manualului de
identitate vizuală pentru instrumentele
structurale 2007-2013 în România ;
 Celelalte reglementări comunitare și
naționale aplicabile.
- Data începerii: 13.05.2014
- Data încheierii: 12.09.2015
- Suma maximă a finanțării nerambursabile :
2.125.435,36 lei ;
- Suma primită ca prefinanțare până la data
prezentei : 0 lei
- Denumirea și datele de contact ale Autorității
de Management/Organism Intermediar :
CNDIPT OI POSDRU București, str. Spiru
Haret, nr. 10/12, Sector 1 București, cod
010176 tel :+40/213111162,
Fax :+40/213125498,
email : cndiptoiposdru@tvet.ro

Auditorul va îndeplini contractul de servicii în conformitate cu :
 Specificatiile Tehnice pentru Verificarea Cheltuielilor unui contract finantat din FSEPOSDRU;
 Standardele Internationale de Audit: ISA 700, ISA 706, ISA 800, ISA 805;
 Anexa 6 – Lista cheltuielilor eligibile aferente axelor 1-6;
 Codul etic emis de catre IFAC si adoptat de catre CAFR.
Perioada ce va fi supusă auditării – verificării va fi cuprinsă intre 13.05.2014 -12.09.2015, iar
activitatea de auditare-verificare a cheltuielilor se va finaliza prin emiterea de către auditor a Raportului
privind Constatările factuale.
Se vor emite 6 rapoarte de acest tip, câte unul pentru fiecare cerere de rambursare a cheltuielilor –
CRC și un raport final pentru cererea finală de rambursare.
Pentru a demonstra capacitatea de exercițiu este obligatorie prezentarea următoarelor documente :
- Certificat de atestare a capacității de auditor financiar, eliberat de CAFR- copie legalizată;
- Certificat de absolvire al cursului pentru auditarea operatiunilor finanțate din fonduri europene,
eliberat de CAFR- copie legalizată;
- Carnet de membru al CAFR, vizat cu mențiunea activ pentru anul în curs-copie simplă ;
- Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că auditorul nu a fost sancționat și nu a
avut abateri în ultimii 3 ani, de către CAFR.
Elaborarea ofertei, inclusiv corespondenţa între ofertant şi autoritatea contractantă se va face în limba
română.
În ofertă vă rugăm să specificaţi preţul, inclusiv TVA.
Criteriul de achiziţionare va fi: oferta cu preţul cel mai scăzut.
Oferta va fi expediată/depusă în scris, până la data de 23.06.2014, ora 16, astfel :
La adresa: Constanţa, str. Unirii, nr. 32-34, cod poştal: 900532
sau
Tel/ Fax: 0241.618.903 ; 0241/545.015
sau
E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com
contact@cariera-profesionala.ro
Orice ofertă depusă după termenul precizat nu va fi luată în considerare. Deschiderea şi evaluarea
ofertelor va avea loc pe data de 24.06.2014, ora 10 la sediul instituţiei.

