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CAIETUL DE SARCINI AL ACHIZIȚIEI
de audit financiar extern, SMIS 126420, pentru obiectivul:

„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgență
Slobozia” Cod SMIS: 126420

CAP. 1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

»Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență
Slobozia” Cod SMIS: 126420

CAP. 2 BENEFICIAR

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Ialomiţa.

Achizitor, autoritate contractantă — Unitatea Administrativ Teritorială: Judeţul Ialomiţa, Piaţa

Revoluţiei, nr. 1, Municipiul Slobozia, Judeţul Ialomiţa, România, telefon: +40.243.230.200, fax:

+40.243.230.250

CAP. 3 SURSA DE FINANȚAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Obiectivul de investiţie a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020,

Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 — Investiţii

în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional și local,

reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate și promovând incluziunea social prin

îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, cultural și de recreere, precum şi trecerea de la serviciile

serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi
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izolate, Operaţiunea A — Ambulatorii, de către FEDR, bugetul naţional și bugetul Consiliului

Judeţean Ialomiţa.

CAP. 4 SCOPUL ACHIZIȚIEI ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI

Având în vedere solicitările din partea autorităţilor locale şi din partea locuitorilor din

zonă, precum şi Strategia Naţională de Sănătate Publică, Consiliul Judeţean Ialomița a decis

reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia

prin participare la programe definanţare nerambursabile.

Obiectivul de investiţie mai sus menţionat reprezintă o prioritate la nivelul județului

Ialomița pentru modernizarea, reabilitarea şi dotarea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de

Urgenţă Slobozia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect achiziționarea serviciilor de audit financiar

extern, SMIS 126420, respectiv auditarea tuturor activităților proiectului menționat, a

înregistrărilorși a conturilor acestuia, conform legislaţiei în vigoareși cerințelor finanțatorului,

activitate obligatorie pentru proiectele finanțate prin fondurile structurale pentru proiectul mai

sus menționat.

Prestatorul serviciilor de audit extern, SMIS 126420, execută proceduri specifice agreate

cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare nerambursabilă finanțat din POR

2014-2020. Prestatorul serviciilor de audit verifică faptul că sumele solicitate spre rambursare

de către Autoritatea contractantă în Cererile de rambursare/Cererile de plată pentru acțiunile

finanţate în cadrul contractului de finanţare s-au efectuat ("realitatea desfăşurării”), sunt legale

(“legalitatea”), exacte ("exactitatea”) şi eligibile. Serviciile de audit se vor realiza de către un

auditor extern autorizat.

În cazul în care Autoritatea de Management a proiectului impune un anumit format al

raportului de audit, prestatorul va respecta acest format.

Serviciile de auditse vor efectua la sediul Consiliului Judeţean Ialomița.

CAP. 5 SARCINILE SPECIFICE PRESTATORULUI DE SERVICII DE AUDIT

EXTERN, SMIS 126420

Prestatorul serviciilor de audit financiar extern, SMIS 126420, va obţine, pe baza

verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realității, legalității şi

conformităţii tuturor cheltuielilor efectuate de Beneficiar în implementarea proiectului. În acest

scop, Prestatorul de servicii de audit extern, SMIS 126420, va menţiona în cuprinsul

Raportului, constatările la care s-a ajuns.

5.1 Principalele etapeale activităţii de audit sunt:



- Discuţii preliminare cu echipa de proiect şi, în mod deosebit, cu cei implicaţi în menţinerea

evidenţelor contabile și întocmirea situaţiilor financiare;

- Cunoașterea şi evaluarea procedurilor contabile şi a celor de raportare utilizate de către

Autoritatea Contractantă în derularea Contractului de Finanţare;

- Verificarea conformităţii cu procedurile şi cerințele Finanţatorului - ADR Sud Muntenia

pentru MLPDA;

- Verificarea în detaliu a sumelor din Rapoartele de audit financiar asupra Contractului de

finanţare, cu scopul de a obţine probe de audit suficiente și corespunzătoare pentru a permite

emiterea opiniei de audit asupra situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu cerințele

Finanţatorului:

a) verificarea exactității şi realității sumelor incluse în situaţiile financiare ale contractelor;

b) existenţa documentelor suport ce însoțesc Rapoartele de audit financiar;

c) în timpul revizuirii documentelor suport, o atenţie specială va fi acordată următoarelor

activităţi:

- utilizarea fondurilor primite în conformitate cu clauzele Contractuluide finanțare;

- lucrările/serviciile au fost achiziționate în concordanță cu procedurile legale de

achiziţii şi cu Contractul de finanţareal proiectului;

- există o legătură clară între documentele suport ale operaţiunilor şi Rapoartelor de

audit financiar;
- dacă există documente justificative asupra încasărilor şi plăţilor în concordanță cu

clauzele Contractului de finanțare.

Prestatorul serviciilor de auditare financiară externă elaborează metodele proprii de

lucru şi desfășoară activităţile asumate prin contract privind verificarea activităților,

înregistrărilor şi conturilor proiectului, în conformitate cu obiectivul şi scopul acestui contract

şi cu procedurile specifice conforme cu legislaţia în vigoare.

Auditorului i se vor pune la dispoziţie toate documentele justificative care vor fi

întocmite pe toată perioada de implementare a proiectului și toate înregistrările contabile, iar

acestale va utiliza doar în scopul solicitat şi cu păstrarea confidențialității.

5.2 Termenii și condiţiile Contractului de finanțare

Rapoartele de audit trebuie să ateste faptul că, cheltuielile cuprinse în cererile de

rambursare au fost verificate și sunt:

- Necesare pentru realizarea proiectului;



-  Prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului;

- În conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv

utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea prețurilor

conform prevederilor OUG 66/2011);

-  Efectuateşi plătite de beneficiar;

- Cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;

-  Înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documentele justificative,
să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele

originale trebuie să aibă înscris codul proiectului şi menţiunea "Proiect finanțat din POR”.

Beneficiarul va aplica menţiunea "Conform cu originalul” pe copiile suport/justificative ce

însoțesc cererea de rambursare.

Eligibilitatea înseamnă ca sumele care urmează a fi decontate din fonduri

nerambursabile au fost cheltuite în concordanță cu termenii și condiţiile Contractului de

finanţarenr. 4993 din 10.12.2019 şi alte reglementări în vigoare.

În cazul în care, urmare unei verificări defectuoase a auditorului, sumele solicitate la

plată nu vorfi rambursate, acesta va face toate demersurile pentru a-şi corecta eroarea, iar în

cazul în care finanțatorul nu decontează sumele datorate erorii auditorului, cotravaloarea

acestor sume nedecontate vorfi suportate de către auditor.

5.3 Planificarea, procedurile, documentaţia și dovezile de audit

Prestatorul serviciilor de audit financiar extern, SMIS 126420, trebuie să obțină o

înțelegere suficientăa termenilor şi condiţiilor contractului de finanţareşi a anexelor lui, cât şi

a altor informaţii relevante. Pentru aceasta prestatorul serviciilor de audit se obligă să consulte

minim următoarele documente:

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa

prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 — Investiţii

în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi
local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate și promovând incluziunea

social prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, cultural și de recreere, precum şi

trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific

8.1 — Creșterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare șiacelor de nivel secundar, în

special pentru zonele sărace şi isolate, Operaţiunea A — Ambulatorii.
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- Contractul de Finanţare nr. 4993 din 10.12.2019, inclusiv documentele suport ale

acestuia;

- Cerereadefinanţare a proiectuluişi anexele aferente acesteia;

- Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în

cadrul operaţiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social

european și Fondul de coeziune 2014 - 2020;

- OUG 40/2015 privind gestionarea financiarăa fondurilor europene pentru perioada de

programare 2014 - 2020;

- OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar cu modificările şi completările

ulterioare, actualizată;

- Hotărârea nr. 114/2016 privind adoptarea Codului etic al profesioniştilor contabili;

- Alte documente emise de autorităţile competente cu privire la

finanțarea/implementarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional;

Prestatorul serviciilor de audit financiar extern, SMIS 126420, acordă o atenție

deosebită condiţiilor stipulate în documentele sus menţionate. Dacă auditorul consideră că

termenii şi condiţiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie să ceară clarificări de la

Beneficiar. Prestatorul serviciilor de audit va purta discuţii cu personalul Beneficiarului

implicat în implementarea proiectului în vederea obținerii tuturor informaţiilor necesare pentru

desfășurarea activităţii de audit.

Auditorul îşi va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată

efectiv, să respecte procedurile prevăzute în cadrul acestui caiet de sarcini, și va utiliza dovezile

(materialele) obţinute la elaborarea raportului de audit financiar. De asemenea, auditorul va

menţiona în raport că acesta a fost întocmit cu respectarea termenilor de referință şi în

conformitate cu Standardele Internaţionale ale Serviciilor Conexe ISRS 4400.

5.4 Proceduri pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor solicitate de Beneficiar în

Raportul de audit financiar extern

A. Proceduri generale

Prestatorul serviciilor de audit financiar extern, SMIS 126420, verifică dacă Cererile de

rambursare/Cererile de plată a cheltuielilor sunt conforme cu condiţiile contractului de

finanțareal proiectului nr. 4993/10.12.2019 şi bugetul cererii de finanţare.
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Prestatorul serviciilor de audit financiar extern, SMIS 126420, verifică dacă evidențele

contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile pentru păstrarea înregistrărilorşi cu

regulile contabile din contractul de finanţare.

Scopul este:

- de a evalua dacă o verificare efectivă a cheltuielilor este fezabilă;

- de a raporta excepţii importante și puncte slabe cu privire la contabilitate, păstrarea

înregistrărilor, cerințele documentaţiei. astfel încât Beneficiarul să poată întreprinde măsuri

ulterioare pentru corectarea şi îmbunătăţirea acestora pe perioada de implementare rămasă a

proiectului.

Prestatorul serviciilor de audit financiar extern, SMIS 126420, verifică dacă informaţiile

din Cererile de rambursare/Cererile de plată a cheltuielilor se reconciliază cu sistemul de

contabilitate şi înregistrările Beneficiarului (ex: balanţa de verificare, înregistrări din conturile

analitice şi sintetice).

B. Conformitatea cheltuielilor cu bugetulși revizuire analitică

Prestatorul serviciilor de audit financiar extern, SMIS 126420, realizează o revizuire

analitică a rubricilor cheltuielilor din Cererile de rambursare/Cererile de plată a cheltuielilor şi

verifică:

- dacă categoriile de cheltuieli din Cererile de rambursare/Cererile de plată corespund cu

categoriile de cheltuieli din bugetul proiectului prevăzut în contractul de finanțare;

- dacă cheltuielile efectuate au fost prevăzute în bugetul proiectului;

- dacă cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare;

- dacă cheltuielile sunt conforme cu legislaţia naţională şi europeană;

- dacă suma totală solicitată la plată de către Beneficiar nu depăşeşte finanțarea nerambursabilă

prevăzută în Contractul de Finanţare;

- dacă au fost efectuate modificări ale Bugetului proiectului prin transferuri între liniile din

cadrul aceluiaşi capitol bugetar de cheltuieli eligibile, și dacă acestea au afectat scopul principal
al proiectului/au modificat valoarea totală eligibilă a Proiectului;

- beneficiarul a efectuat modificări asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de

prevederile regulamentelor europene sau naţionale sau de regulile de eligibilitate stabilite.

C. Categoriile de cheltuieli supuse verificării
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Categoriile cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Cererile de rambursare/Cererilor de

plată a cheltuielilor vor prelua denumirea capitolelor şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al

proiectului. Forma şi natura probei suport (de exemplu o plată, un contract, o factură, etc) şi

modul în care cheltuiala este înregistrată, variază în funcţie de tipul şi natura cheltuielilor, a

activităţilor sau tranzacţiilor de bază. În toate cazurile, tipurile de cheltuieli reflectă valoarea

contabilă a activităţilor sau tranzacţiilor de bază, indiferent de tipul şi natura activit:

tranzacţiei în natură.

Prestatorul serviciilor de audit va verifica toate categoriile şi tipurile de cheltuieli

prezentate în Cererile de rambursare/Cererile de plată a cheltuielilor intermediare.

Categoriile de cheltuieli pot fi în principiu defalcate în tipuri de cheltuieli individuale

sau tipuri pe clase de cheltuieli cu aceleaşi caracteristici sau caracteristici asemănătoare.

D. Verificarea cheltuielilor

Prestatorul de servicii de audit financiar extern, SMIS 126420, verifică cheltuielile și

prezintă toate excepţiile care rezultă din această verificare. Excepţiile verificării sunt toate

abaterile de la reglementările din contractele de finanţare și conforme legislaţiei în vigoare,

descoperite pe parcursul realizării acțiunii de audit. În toate cazurile, Prestatorul evaluează

impactul financiar estimatal excepțiilor în termenii de cheltuieli neeligibile.

Prestatorul prezintă toate excepţiile găsite, inclusiv pe acelea cărora nule poate măsura

impactul financiar. Prestatorul va verifica toate categoriile și tipurile de tranzacții care

generează cheltuieli declarate în Cererea de rambursare/Cererea de plată.

Acesta verifică dacă aceste cheltuieli:

- sunt necesare pentru desfăşurarea proiectelor. În acest sens, prestatorul serviciilor de audit

verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau activitate au fost asumate pentru scopul propus

al activităţii și dacă au fost necesare pentru activităţile şi obiectivele proiectelor. Prestatorul

verifică mai departe dacă cheltuielile sunt cuprinse în bugetul proiectului şi dacă sunt în

conformitate cu principiile managementului financiar riguros;

- au fost asumate de Beneficiar pe perioada de implementare a proiectului;

- efectuate și plătite de către beneficiar;



- cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;

- sunt înregistrate în conturile Beneficiarului și sunt identificabile, verificabile şi dovedite cu

originalele evidenţelor suport. Documentele originale trebuie să aibă înscris codulproiectului şi

menţiunea “Proiect finanțat din POR”. Beneficiarul va aplica menţiunea "Conform cu

originalul” pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare.

Prestatorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau activitate au fost înregistrate

corespunzătorîn sistemul contabil al Beneficiarului și în Cererile de rambursare /Cererile de

plată şi dacă sunt sprijinite de evidențe adecvate şi documente suport justificative.

Prestatorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau activitate au fost corecte pe

categorii, în Cererile de rambursare/Cererile de plată.

5.5 Exactitateși înregistrare

Auditorul verifică dacă:

- cheltuielile pentru o tranzacţie/operaţiune au fost înregistrate cronologic, atât în sistemul

contabil al Beneficiarului cât şi în Cererea de rambursare și sistematic în conturile analitice

distincteale proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;

- cheltuielile pentru o tranzacție/operaţiune au fost încadrate corect în capitolul/subcapitolul de

cheltuieli din bugetul proiectului;

- cheltuielile efectuate sunt conforme cu bugetul proiectului şi sunt susținute prin documente

justificative corespunzătoare.

În ceea ce priveşte cheltuielile neeligibile, Prestatorul va ţine cont de prevederile

Hotărârii nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate efectuate în cadrul operațiunilor finanțate

prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune

2014-2020, de instrucţiunile AM POR, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile, intrate în

vigoare după semnarea contractului de prestări servicii de audit.

5.6 Realitatea cheltuielilor

Auditorul va verifica dacă:

- bunurile furnizate au fost recepționate, cu specificarea datei şi a locului primirii şi au fost

înregistrate în gestiune şi în contabilitate, cu specificarea gestiunii şi a notei contabile de

înregistrare.



- lucrările au fost executateși serviciile au fost prestate.

- existența documentelor care atestă că bunurile au fost livrate, lucrările executate și serviciile

prestate (factura fiscală, proces verbal recepție lucrări/servicii).

CAP. 6 RAPORTARE

Rapoartele de audit financiar extern trebuie să descrie scopul şi procedurile agreate

ale acestui contract în detalii suficiente astfel încât să permită beneficiarului şi Autorităţii de

Management/Ol să înțeleagă natura şi măsura procedurilor realizate de către prestatorul

serviciilor de audit.

Raportul privind constatările pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul
unui contract finanţat prin POR trebuie să descrie scopul și procedurile agreate ale

angajamentului, suficient de detaliat încât să permită Beneficiarului şi Autorităţii de

Managementsă înțeleagă natura şi aria de cuprinderea auditului şi opinia de audit.

Auditorul va realiza și va preda Beneficiarului rapoarte la momentul întocmirii Cererii

de plată/Cererii de rambursare de către Beneficiar, înainte de data transmiterii acestora către

AM/OI, şi ori de câte ori i se vor solicita astfel de rapoarte de verificare a cheltuielilor din

partea Beneficiarului, a Organismului Intermediar sau a Autorităţii de Management. Auditorul

prezintă în raportul său inexactităţile şi erorile constatate şi include elemente probante.

Auditorul va întocmi minimum 16 rapoarte de audit, de regulă trimestrial, rapoarte

intermediare de verificare a activităţilor şi a cheltuielilor acestora și a cheltuielilor aferente

cererilor de rambursare/plată (numit Raport intermediar de audit) și un Raport final de audit,

care să cuprindă concluziile rapoartelor intermediare, numărul rapoartelor de audit fiind

actualizat în funcţie de modificarea graficului cererilor de rambursare. În cazul în care se

modifică graficul cererilor de rambursare/plată, valoarea contractului rămâne neschimbată.

Rapoartele vor fi predate Beneficiarului pe suport de hârtie, 2 exemplare originale

precum și pe suport electronic.

Raportul privind constatările din verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul

proiectului trebuie să descrie scopul şi procedurile agreate ale angajamentului, suficient de

detaliat încât să permită Beneficiarului şi Autorităţii de Management OI să înţeleagă natura şi

aria de cuprinderea auditului și opinia de audit.

Recepţia rapoartelor de audit va fi realizată de către o comisie constituită la nivelul

Beneficiarului.



CAP. 7 ORGANIZARE SI METODOLOGIE

7.1. Facilităţi oferite de Furnizorul servi

126420

iilor de audit financiar extern, SMIS

7.1.1 Cerinţe generale

Prestatorul serviciilor de audit financiar extern, SMIS 126420, trebuie să se asigure că

expertul/experţii dispun de logistica corespunzătoare.

Prestatorul serviciilor de audit financiar extern, SMIS 126420, va asigura dotările

necesare pentru desfășurarea activităţilor specifice ale membrilor echipei sale incluzând dotări

adecvate cum ar fi vehicule, calculatoare, facilităţi şi echipamente de birotică, etc. Toate

documentele proiectului și toate comunicările (scrise sau verbale) din cadrul proiectului vor

avea loc numai în limba română.

De asemenea, pe durata desfășurării Contractului, Prestatorul serviciilor de audit

financiar extern, SMIS 126420,va răspunde pentru:

- asigurarea prezenţei experților auditori la sediul autorității contractante. Auditorul va

efectua vizite la sediul Beneficiarului pentru analizarea facturilor emise şi a documentelor

aferente acestora, după caz;

- asigurarea cheltuielilor aferente comunicării dinspre Prestatorul serviciilor de audit

spre entităţile implicate în proiect (fax, email, telefon, etc.);

- documentele care fac obiectul contractului vor fi pusela dispoziţia furnizorului de

către beneficiar doar la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa. Autoritatea contractantă nu se

angajează să transmită auditorului copii — pe hârtie sau electronic — în vederea îndeplinirii

contractului;

- în cazul unor vizite/verificări/controale/audituri asupra modului de implementare a

proiectului: „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului

Judeţean de Urgenţă Slobozia” Cod SMIS: 126420, efectuate de O.I, A.M POR,precum şi

Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt

organism abilitat şi/sau orice alte persoane autorizate în acest sens de către acestea, auditorul

financiar independentofertant se va prezenta la aceste vizite/verificări/controale/audituri şi va

oferi suport beneficiarului la cererea expresăa acestuia.

Prestatorul va semna un Acord de confidenţialitate cu privire la Păstrarea

confidenţialității informaţiilor furnizate de beneficiar.

10



Prestatorul serviciilor de audit financiar extern, SMIS 126420,va fi în întregime

răspunzător pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare pentru experti şi pentru toţi

ceilalți angajaţi aisăi.

Pentru întâlnirile organizate între Beneficiar și Prestator, în scopul derulării contractului,

Beneficiarulva asigura spaţiul corespunzător. Toate costurile legate de personalul administrativ

și de suport vorfi suportate de către auditorși incluse în preţul contractului.

7.1.2 Personalul implicat în efectuarea auditului financiar extern, SMIS 126420

Auditorul va furniza personalul corespunzător (din punct de vedere al experienţei şi al

alocării timpului) precum şi echipamentele necesare în vederea realizării eficiente a tuturor

activităţilor solicitate în cadrul scopului lucrărilor şi în vederea realizării în final a obiectivului

general şi specific al proiectului.

Prestatorul serviciilor de audit financiar extern, SMIS 126420,are obligaţia să

îndeplinească urmatoarele cerințe referitoare la calificările şi abilităţile fiecărui expert cheie și

să punăla dispoziţie cel puţin 2 persoane care îndeplinesc aceste criterii:

- Expert cheie 1: Auditor financiar senior/Coordonator de echipă audit — 1 persoană

e Membruactiv al CAFRla datalimită de depunereaofertelor în conformitate, cu OUG

nr. 75/1999 şi HG 433/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare. și

funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România/Membru al unei organizaţii

similare recunoscute în plan european (ex. ACCA)

e Certificat de absolvire a cursurilorpentru auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri

europeneconform protocolului încheiat între CAFR-MFE în conformitate cu art. 3.8al
Anexei 1 a Hotărârii CAFR nr. 5/2014 pentru aprobarea Protocolului de colaborare

încheiat între CAFR şi MFE privind organizarea și desfășurarea activității de audit

financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori,

sau echivalent.

e Declaraţie din partea expertului că nu a Jost sancţionat în ultimii 3 ani de către

Departamentul de Etică, conduită profesională și investigaţii din cadrul CAFR sau

instituția similară din țara de origine

Experienţă profesională relevantă: minim 3 ani experiență în desfăşurarea activităților

similare celor care fac obiectul prezentei proceduri. Experiența va fi dovedită prin

prezentareaa minim 3 contracte finalizate de servicii de audit, pe fonduri europene.
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- Expert cheie 2: Auditor financiar junior — 1 persoană

e Studii universitare în domeniul economic absolvite cu diplomă de licenţă.
e Minimum | an experienţă în desfășurarea activităţilor similare celor care fac obiectul

contractului. Se va prezenta minim 1 contract finalizat de servicii de audit, pe fonduri

europene.

NOTĂ : Ofertantul are obligaţia de a prezenta modul prin care își asigură serviciile

exprimate, fie prin responsabili proprii, caz în care vorfi prezentate persoanele în cauză, fie

prin externalizare, caz în care se vor descrie aranjamentele contractuale.

7.1.3 Pentru experţii propuși se vor prezenta:
8 Expertul cheie 1, propuspentru realizarea serviciilor de audit extern financiar, în ceea ce

priveşte calificarea şi experiența profesională a experţilor cheie este necesară participarea

a cel puţin unui expert dintre cei propuşi la realizarea a 3 contracte de servicii de audit

financiar prestate anterior.

9 Curriculum vitae: pentru a verifica îndeplinirea cerințelor pentru expertul propus,

ofertantul va depune copii ale diplomelor de studii și ale certificatelor profesionale

obţinute și menţionate în CV, semnate şi ştampilate cu menţiunea Conform cu originalul.

10 Certificatul de atestare a calității de auditor emis de CAFR sau echivalent (organisme

internaţionale) — copie semnatăși ştampilată cu menţiunea Conform cu originalul — pentru

expertul cheie 1.
D) Carnetul de membru al CAFR, cu menţiunea Activ pentru anul în curs — copie semnată

şi ştampilată cu menţiunea Conform cu originalul — pentru expertul cheie 1.

E) Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că expertul, în calitatea sa de

auditor financiar, nu a fost sancționatîn ultimii trei ani de către Departamentul de Monitorizare

şi Competenţă Profesională al CAFR, pentru expertul cheie 1.

F) Diplomă de studii — pentru expertul cheie 2 și participarea la realizareaa cel puţin unui

contract de servicii de audit financiar prestat anterior.

CAP.8 LOCULDE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CONTRACTULUI

8.1 Locaţia de bază a contractului: Ialomiţa, Str. Piaţa Revoluției, nr. 1, la sediul
Beneficiarului.

8.2 Data demarăriiși perioada de execuţie: Executarea contractului începe după constituirea

garanţiei de bună execuţie şi primirea ordinului de începere a contractului. Ordinul de începere

a serviciilor de auditare nu poatefi emis decât după constituirea garanţiei de bună execuţie.
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În cazul în care perioada de implementare a proiectului se va prelungi, contractul şi

durata de prestare a serviciilor de audit financiar se vor prelungi de drept pentru aceeaşi

perioadă, fără alte costuri suplimentare.

CAP.9 CONDIȚII DE PLATĂ

9.1. Plata serviciilor de audit financiar extern, SMIS 126420, se face în tranșe egale

trimestriale.

Plăţile se vor face pe baza următoarelor documente obligatorii, în original:

-factură emisă de prestatorul serviciilor de audit.

-raport întocmit de prestatorul serviciilor de audit.

-aprobarea rapoartelor de audit de către Beneficiar prin intermediul procesului verbal de

recepție fătă obiecţiuni a serviciilor, întocmit de comisia de recepție constituită.

9.2 Facturile se achită în termenul stabilit prin contract.

9.3 Toate rapoartele, datele, materialele produse de furnizorul serviciilor de audit în

cadrul acestui contract vor constitui proprietatea beneficiarului contractului.

CAP. 10 MODALITĂȚI DE PREZENTAREA OFERTELOR.

Operatorul economic interesat de prezentul contract va depune 1 ofertă tehnică și 1

ofertă financiară.

Pentru fundamentarea prețurilor, prezentarea ofertei financiare va fi defalcată și va
cuprinde minim următoarele informații:

- Costuri aferente deplasărilor la sediul beneficiarului (se face o estimare a numărului de

deplasări), ţinând cont de faptul că proiectul prevede o perioadă de implementare de 35 luni de
la semnarea contractului cu prestatorul serviciilor de audit financiaral proiectului.
-costuri cu personalul (se va face o estimare a orelor prestate de experţi şi se va prezenta
costul/expert/oră).
-estimarea cheltuielilor în ceea ce priveşte cazarea.
-estimarea cheltuielilor privind dotarea cu echipamente, produse de birotică şi consumabile.

Oferta tehnică va cuprinde toate elementele solicitate în prezentul caiet de sarcini, mai

puţin solicitările referitoare la partea financiară.
CAP. 11 MENȚIUNI FINALE

Neregăsirea cerințelor minime prezentate în caietul de sarcini va atrage dupa sine

declararea oferteica fiind neconformă.

În situaţia în care Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional

solicită clarificări şi/sau revizuirea raportului de audit, prestatorul va acorda asistență

beneficiarului
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în vederea remedierii situaţiei, până în momentul aprobării cererii de rambursare finale de către

Autoritatea de Management/ OI, în baza contractului încheiat.

Toate documentele realizate în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea

Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia” sunt proprietatea exclusivă a

Autorităţii Contractante și nupotfi utilizate de către prestator și/sau terți.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul

cerințelor minimale obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea

tehnică.

Oferta ce conţine caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi

considerată neconformă şi vafi respinsă.

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca anexăla contractul ce vafi încheiat cu prestatorul.

CAP 12. ALTE INFORMAȚII

Menţionăm că orice specificaţie tehnică din prezentul caiet de sarcini care duce către un

anumit produs, origine, sursă, procedeu special, o marcă de fabrică sau comerţ, un brevet de

invenţie sau o licenţăde fabricaţie vafi interpretată prin „sau echivalent”.

Pe parcursul îndeplinirii contractului ofertantul are obligația de a respecta regulile

obligatorii referitoare la condițiile de muncă şi de protecţie a muncii şi normele specifice PSI, care

suntîn vigoarela nivel național. Pe perioada derulării contractului se vor respecta cerințele esențiale

referitoarela protecţia, siguranța şi igiena muncii, precum și normele de prevenirea incendiilor.

MANAGERDE PROIECT
PROCA GHEORGHE

Şef Servjgiu
Bune; i

Sulimil Eugenia
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