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CAIETUL DE SARCINI 
pentru achizitia serviciilor de audit financiar extern, cod smis 140307 aferente proiectului: 
"Cre ş terea eficientei energetice a Scolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia" 

Ceriniele impuse vor  Ji considerate ca fiind minimale. in acest sens once ofertă  
prezentată , care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatet în considerare, dar 

numai in m ă sura in care propunerea tehnică  presupune asigurarea unui nivel calitativ superior 

cerinfelor minimale din caietul de sarcini. 

1. AUTORITATEA CONTRACTANT Ă :  Unitatea Administrativ Teritoriald Judet Ialomita, cu 

sediul in Piata Revolutiei rir.1, Slobozia, judetul Ialomita, tel/fax: 0243-230200/0243-230250. 

2. DENUMIRE CONTRACT:  Achizitia serviciilor de audit financiar extern, cod smis 140307 

aferente proiectului: "Cresterea eficientei energetice a Scolii Profesionale Speciale „Ion 
Teodorescu" Slobozia" 

3. LOCATIA LUCRĂ RII:  Localitatea Slobozia„ strada Viilor, nr. 61, Judetul Ialomita 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICĂ :  prestarea serviciilor de 
auditare financiard pentru verificarea eligibilit ă tii, legalită tii si conformit ă tii tuturor cheltuielilor 

realizate prin project. 

5. AMPLASAMENT:  Terenul ocupat de obiectivul de investitii apartine domeniului public al 
judetului Ialomita. 

6. REGLEMENTĂ RI LEGISLATIVE SI TEHNICE: Listele de enumerare ale normelor, 

STAS-urilor, normativelor, etc., sunt date cu caracter informativ si nu sunt exhaustive. 
- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operational Regional 2014- 2020, Axa prioritar ă  

3 - Sprijinirea tranzitiei c ă tre o economic cu emisii sc ă zute de carbon, Prioritatea de investitii 

3 .1 B „Sprijinirea eficientei energetice, a gestionă rii inteligente a energiei si a utiliză rii energiei 
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din surse regenerabile in infrastructurilc publice, inclusiv in clă dirile publice, ş i in sectorul 
locuintelor", Apel de proiecte cu titlul POR/20207373.1/B72/NE, SE, SM. 

Contractul de Finan ţ are nr. 7462/23.12.2021, inclusiv docurnentele suport ale acestuia; 

Hotă rdrea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul 

operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european 

Fondul de coeziune 2014-2020; 
OUG 40/2015 privind gestionarea financiar ă  a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020; 
QUO  75/1999 privind activitatea de audit financiar  Cu  modific ă rile  i  complet ă rile 

ulterioare, actualizat ă ; 
Hotă rarea nr. 114/2016 privind adoptarea Codului etic al profesioni ş tilor contabili; 

- Alte documente ernise de autorită tile competente cu privire la finanţ areaimplementarea 

proiectelor finan ţ ate prin Programul Operational Regional; 
Reglernentdrile legislative fi tehnice de mai sus nu sunt litnitative, elaboratorul avdnd 

obligaţ ia respectdrii tuturor reglernentdrilor in vigoare specifice dorneniului analizat. 
Once  modific ă ri ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul 

desfăş ură rii contractului, atrage dup ă  sine implementarea obligatorie a acestora de care 
contractant fă ră  alte pretentii financiare. La solicitarea de completă ri de ate avizatori, 
organismul intermediar sau alte institutii competente ş i indreptă tite, inclusiv comisia de receptie a 
autorit ă tii contraetante, documentatiile se vor reface far ă  alte pretentii fmanciare din partea 

elaboratorului. 

7. OP ORTIJNITATEA INVESTITIEI 

Pentru eficientizarea cl ă dirilor publice de la nivelul judetului s-a identificat ca surs ă  de 
finantare Programul Operational Regional 2014- 2020, Axa Prioritară  3-Sprijinirea tranziliei 

că tre o economic cu emisii sc ă zute de carbon, prioritatea de investifii 3.1-Sprijinirea eficientei 
energetice a gestionă rii inteligente a energiei $i a utiliză rii energiei din surse regenerabile En 

infrastructuri pub/ice, inclusiv En clă dirile pub/ice ş i in sectorul locuintelor Operatiunea B 
Clă diri Pub/ice. 

De asernenea pentru accesarea fondurilor europene  în  cadrul apelului de proieete 
finantate prin POR 2014-2020, aferente Axei Prioritare 3, prioritatea de investitii 3.1, Consiliul 

Judetean Ialomita a obtinut finan ţure pentru obiectivul: "CreSena eficientei energetiee a  Scolii  
Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia" , Cod SMIS: 140307. 

Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului Conditii generale de accesare a 
fondurilor in cadrul POR 2014-2020 ş i obiectivele proiectalui "Cre ş terea eficientei energetice 
a Scant Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia" Cod SMIS: 140307, activitatea de 
audit financiar extern reprezint ă  o activitate obligatorie  i  eligibilă  aferent ă  proiectului. 

Obiectivul de investitii se va finanta din fonduri europene, bugetul local, bugetul de stat 

ş i/sau alte surse legal constituite. 

8. SCOPUL ACHIZITIEI $1 OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectivul autorit ă tii contractante in atribuirea contractului de servicii  îl  reprezintă  
asigurarea serviciilor de auditare financiar ă  in cadrul proiectului "Cresterea eficientei 
encrgetice a Scolti Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia" , Cod SMIS: 140307, 
pe toată  perioada de implementare a acestuia. 
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Contractul  cc  urmeaz ă  a fi atribuit are ca obiect achizi ţ ionarea serviciilor de audit 
financiar extern, respectiv auditarea tuturor activit ăţ ilor proiectului men ţ ionat, a inregistr ă rilor 

a conturilor acestuia, conform legislaţ iei in vigoare ş i cerin ţ elor finan ţ atorului, activitate 

obligatorie peniru proiectele finan ţ ate prin fondurile structurale pentru proiectul mai sus 
menţ ionat. 

Auditul proiectului va fi realizat de o persoana fizic ă  sau juridic ă  autorizat ă  conform 
procedurilor egale  în  domeniul auditului. Auditul va viza verifiearea activit ăţ ilor ş i a modului de 
utilizare a resurselor financiare pentru  pro  iect. 

Prestatarul serviciilor de audit execut ă  proceduri specifice agreate cu privire la verificarea 

eheltuielilor contractului de finanţ are nerambursabild finan ţ at din POR 2014-2020. 
Prestatorul serviciilor de audit verified faptul c ă  sumele solicitate spre rambursare de 

că tre Autoritatea contractant ă  in Cererile de rambursare/Cererile de platd pentru ac ţ iunile 

finan ţ ate in cadrul contractului de finanţ are sunt necesare pentru realizarea praiectului, sunt 

prev ă zute in contractul de finanţ are, sunt in conformitate cu principiile unui management 
financiar s ă ndtos, respectiv utilizarea eficient ă  a fondurilor ş i un raport optim cost/beneficiu 
(rezonabilitatea pre ţurilor), s-au efectuat ("realitatea desf ăş ură rii"), sunt legale ("legalitatea"), 
exacte ("exactitatea")  i  eligibile. 

În cazul in care Autoritatea de Management a proiectului impune un anumit format al 
rapartului de audit, prestatorul va respecta acest format. 

9. SARCINILE SPECIFICE PRESTATORULUI SERVICIILOR DE AUDIT 

Prestatorul servieiilor de audit financiar va ob ţ ine, pe baza verifiedrilar, dovezi suficiente 

in vederea exprimdrii unei opinii asupra realit ăţ ii, legalităţ ii  i  conforrnit ăţ ii tuturor cheltuielilor 

efectuate de Beneficiar in implementarea proiectului. in acest soap, Prestatorul de servicii de 
audit va menţ iona in cuprinsul Raportului, canstat ă rile la care s-a ajuns. 

9.1 Principalele etape ale activit ă til de audit sunt: 
• Discuţ ii preliminare cu echipa de proiect ş i, in mod deosebit, cu cei implica ţ i in 

men ţ inerea eviden ţ elor cantabile ş i intocmirea situaţ illor financiare; 
• Cunoaş terea ş i evaluarea procedurilor cantabile ş i a celor de raportare utilizate de că tre 

Autoritatea Contractant ă  in derularea Contractului de Finanţ are; 
• Verificarea conformit ăţ ii cu procedurile  i  cerin ţ ele Finanţ atorului; 
• Verificarea in detaliu a sumelor din Rapoartele de audit financiar asupra Cantractului de 

finanţ are, Cu  scopul de a ob ţ ine probe de audit suficiente  i  corespunz ă toare pentru a 
pernrite emiterea opiniei de audit asupra situa ţ iilor financiare intocmite in conformitate 
cu cerin ţ ele Finan ţ atorului: 

a) verifiearea exactit ăţ ii ş i realităţ ii sumelor incluse in situaţ iile financiare ale contractelor; 

b) existen ţ a documentelor suport  cc  inso ţ esc Rapoartele de audit fmanciar; 

c) in timpul revizuirii documentelor suport, o aten ţ ie special. va  fi acordat ă  urmă toarelor 

activit ăţ i: 
- utilizarea fondurilor primite  în  conformitate  cu  clauzele Contractului de finan ţ are; 

- lucră rile/serviciile au fost achizi ţ ionate in concordanţă  cu procedurile legale de achizi ţ ii 
ş i Cu  Contractul de finanţ are  at proiectului; 
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- există  o legă tură  clar ă  'nitre documentele suport ale operatiunilor ş i Rapoartelor de audit 
financiar; 

- dac ă  există  documente justificative asupra ineas ă rilor ş i pl ă tilor in concordanţă  cu 
elauzele Contractului de finantare. 

Prestatorul serviciilor de auditare financiar ă  elaborează  metodele proprii de lueru ş i 

desfăş oar ă  activit ăţ ile asumate prin contract privind verificarea activit ă tilor, inregistră rilor 
conturilor proiectului, in eonformitate cu obiectivul i scopul acestui contract i cu procedurile 
specifice conforme cu legislatia in vigoare. 

Auditorului i se vor pune la dispozitie toate documentele justificative care vor Ii 
intocmite pe toat ă  perioada de implementare a proiectului ş i toate inregistr ă rile contabile, jar 
acesta le va utiliza doar in scopul solicitat ş i cu pă strarea confiden ţ ialită tii. 

9.2. Termenii ş i conditiile Contractuiui de finantare 

Rapoartele de audit trebuie s ă  ateste fa.ptul 
- Fondurile sunt cheltuite in conformitate cu termenii i conditiile Contractului de 

finan ţ are; 
- Sumele solicitate la plat ă  sunt reale, exacte i eligibile. 

Eligibilitatea inseamn ă  ca sumele care urmeaz ă  a fi decontate din fonduri nerambursabile 
au fost cheltuite in coneordant ă  cu termenii ş i conditiile Contractului de finantare nr. 
7462723.12.2021 ş i alte reglement ă ri în vigoare. 

În cazul in care, urmare unei verific ă ri defectuoase a auditorului, surnele solicitate la plat ă  
flu vor fi rambursate, acesta va face toate demersurile pentru coreeta eroarea, iar în cazul in 
care finantatorul nu deconteaz ă  sumeIe datorate erorii auditorului, cotravaloarea acestor sume 
nedecontate vor fi sup ortate de c ă tre auditor. 

9.3. Planifiearea, proeedurile, doeumentatia  i dovezile de audit 
Prestatorul serviciilor de audit acord ă  o aten ţ ie deosebită  condiţ iilor stipulate in 

documentele men ţ ionate la pet. 6 din prezentul Caiet de sarcini. Dac ă  auditorul consideră  că  
termenii i conditiile verificate nu sunt suficient de dare, trebuie s ă  ceară  clarific ă ri de la 
Beneficiar. Prestatorul serviciilor de audit va purta discutii cu personalul Beneficiarului implieat 
in implementarea proiectului in vederea obtinerii tuturor informatiilor necesare pentru 

desfăş urarea activit ă tii de audit. 

Auditorul  îi va planifiea activitatea astfel inc ă t verificarea cheltuielilor s ă  fie realizat ă  
efectiv, s ă  respecte procedurile prev ă zute in cadrul acestui caiet de sarcini, i va utiliza dovezile 
(materialele) obtinute la elaborarea raportului de audit fmanciar. De asemenea, auditorul va 
mentiona in raport c ă  acesta a fost intocmit cu respectarea termenilor de referint ă  i in 
conformitate cu Standardele Internationale ale Serviciilor Conexe ISRS 4400. 
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9.4. Proceduri pentru verificarea eIiibi1it ăţ ii cheltuielitor solicitate de Beneficiar in 
Raportui de audit Financiar 

A. Proceduri generale 
Prestatorul serviciilor de audit veri fied dac ă  Cererile de rambursare/Cererile de plată  a 

cheltuielilor sunt conforme cu condi ţ iile contractului de finanţ are al proiectului. 

Prestatorul serviciilor de audit verific ă  dac ă  evidenţ ele contabile ale Benefieiarului sunt 
in conformitate cu regulile pentru p ă strarea inregistr ă rilor ş i cu regulile contabile din contractul 
de finanţ are. Scopul este: 

- de a evalua dac ă  o verificare efectiv ă  a cheltuielilor este fezabil ă ; 
- de a raporta excep ţ ii irnportante  i  puncte slabe cu privire la contabilitate, p ă strarea 

inregistr ă rilor, cerin ţ ele documenta ţ iei, astfel 'Meat Beneficiaxul s ă  poată  intreprinde m ă suri 
ulterioare pentru corectarea  i  imbună t ăţ irea aeestora pe perioada de implementare r ă masă  a 
proiectului. 

Prestatorul serviciilor de audit verific ă  dac ă  informaţ iile din Cererile de 
rambursare/Cererile de plată  a cheltuiefilor se reconciliaz ă  cu sistemul de contabilitate 
inregistr ă rile Beneficiarului (ex: balanţ a de verificare, inregistr ă ri din conturile analitice 
sintetice). 

B. Conformitatea cheltuielilor Cu bugetul si revizuire analitic ă  
Prestatorul servieiilor de audit realizează  o revizuire analitic ă  a rubricilor cheltuielilor din 
Cererile de rambursare/Cererile de plată  a cheltuielilor  i verified: 
- dacă  categoriile de cheltuieli din Cererile de rambursare/Cererile de plată  corespund eu 
categoriile de cheltuieli din bugetul proiectfflui prev ă zut in contractul de finanţ are; 

dacă  cheltuielile efectuate au fost prevă zute in bugetul proiectului; 
- dac ă  cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu prevederile Contractului de finanţ are; 
- dacă  cheltuielile sunt conforme cu legisla ţ ia naţ ională  ş i europeană ; 
- dae ă  suma total ă  solicitată  la plată  de că tre Beneficiar nu dep ăş e ş te finanţ area nerambursabil ă  
prev ă zută  in  Contraetul de Finanţ are; 
- dacă  au fost efeetuate modific ă ri ale Bugetului proieetului  pin  transferuri intre liniile din 
cadrul aceluia ş i capitol bugetar de cheltuieli eligibile, ş i dacă  acestea au afectat scopul principal 
al proiectului/au modificat valoarea total ă  eligibilă  a Proiectului; 

beneficiarul a efectuat modific ă ri asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de 
prevederile regulamentelor europene sau na ţ ionale sau de regulile de eligibilitate stabilitc. 

C. Categoriile de eheltuieli supuse verific ă rii 
Categoriile cheltuielilor solicitate de Beneficiar in Cererile de rambursare/Cererilor de 

plată  a cheltuiefilor vor prelua denumirea  capitol  elor  i  liniilor bugetare din bugetul aprobat al 
proiectului. Forma ş i natura probei suport (de exemplu o plat ă , un contract, o factur ă , etc) ş i 
modul in care cheltuiala este inregistrat ă , variază  in func ţ ie de tipul  i  natura cheltuielilor, a 
activit ăţ ilor sau tranzac ţ iilor de bază . in toate cazurile, tipurile de cheltuieli reflect ă  valoarea 
contabil ă  a activit ăţ ilor sau tranzac ţ iilor de baz ă , indiferent de tipul  i  natura activit ăţ ii sau 
tranzac ţ iei in natur ă . 
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Prestatorul. serviciilor de audit va veri.fica toate categoriile  i  tipurile de cheltuieli 
prezentate  în  Cererile de rarnbursare/Cererile de plat ă  a cheltuielilor intermediare. 

Categoriile de cheltuieli pot fi in principiu defalcate in tipuri de cheltuieli individuale sau 
tipuri pe clase de cheltuieli cu acelea ş i caracteristici sau caracteristici asem ă nă toare. 

D. Verificarea eheltuielitor 

Prestatorul de servicii de audit veri fied cheltuielile  i  prezintd  bate  exceptiile care rezultd 
din aceast ă  verificare. Excep ţ iile verific ă rii sunt toate abaterile de la reglernent ă rile din 
contractele de finantare ş i conforme legisla ţ iei in vigoare, descoperite pe parcursul realiz ă rii 
acţ iunii de audit. in toate cazurile, Prestatorul evalueaz ă  impactul financiar estimat al excep ţ iilor 
in termenii de cheltuieli neeligibile. 

Prestatorul prezintd toate exceptiile g ă site, inclusiv pc acelea cdrora nu le poate m ă sura 
impactul financiar. Prestatorul va verifica toate categoriile ş i tipurile de tranzactii care genereazd 
cheltuieli declarate  în  Cererea de rambursare/Cererea de platd. 

Acesta verified dacă  aceste cheltuieli: 
- sunt necesare pentru desfăş urarea  pro  iectelor.  În  acest sens, prestatorul serviciilor de audit 
verified dacă  cheltuielile pentru o tranzactie sau activitate au fost asumate pentru scopul propus 
al activităţ ii  i  dac ă  au fost necesare pentru activit ă tile  i  obiectivele proiectelor. Prestatorul 
verified mai departe dac ă  cheltuielile sunt cuprinse in bugetul proiectului ş i dacă  sunt in 
conformitate cu principiile managementului financiar riguros; 
- au fost asumate de Beneficiar pe perioada de implementare a proiectului; 
- sunt inregistrate in conturile Beneficiarului ş i sunt identificabile, verificabile  i  dovedite cu 
originalele evidentelor  sup  ort. 

Prestatorul verified dacă  cheltuielile pentru o tranzactie sau activitate au fost inregistrate 
corespunz ă tor  în  sistemul contabil al Beneficiarului ş i in Cererile de rambursare /Cererile de 
plaid  şd dacă  sunt sprijinite de evidente adecvate ş i documente suport justificative. 

Prestatorul verified dacă  cheltuielile pentru  a  tranzaetie sau activitate au fast corecte pe 
categorii, in Cererile de rambursare/Cererile de  plat. 

9.5 Exactitate ş i inregistrare 

Auditorul verified dacă : 

- cheltuielile pentru a tranzactie/operatiune  an fast inregistrate eronologic, atat in sistemul 
contabil al Beneficiarului cat ş i  hi  Cererea de rambursare ş i sistematic in conturile analitice 
distincte ale proiectului in conforrnitate cu prevederile contractului de finantare; 

cheltuielile pentru a tranzac ţ ie/operatiune au fast incadrate corect  în  capitolul/subcapitolul de 
cheltuieli din bugetul proiectului; 
- cheltuielile efeetuate sunt conforme  cu  bugetul proiectului  i  sunt sus ţ inute prin documente 
justificative core spunzdtoare. 
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În  ceea ce prive ş te cheltuielile neeligibile, Prestatorul va tine cant de prevederile 
Hotă rdrii nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate efectuate in cadrul operatiunilor finan ţ ate 
prin Fondul european de dezvoltare regional ă , Fondul social european ş i Fondul de coeziune 
2014-2020, de instrUctiunile AM POR, precuM ş i de alte dispozitii legale aplicabile, intrate in 
vigoare dup ă  semnarea contractului de prest ă ri servicii de audit. 

9.6 Realitatea cheltuielilor 
Auditorul va verifica dac ă : 

bunurile fumizate  an fast  receplionate, Cu  specificarea datei ş i a locului primirii ş i au fast  
inregistrate in gestiune  i in contabilitate, cu specificarea gestiunii ş i a notei cantabile de 
inregistrare. 
- lucră rile  au fast  executate ş i serviciile au fast prestate. 
- existenta documentelor care atestă  că  bunurile  au  fost livrate, lucr ă rile executate ş i serviciile 
prestate (factura fiscal ă , proces verbal receptie lucră ri/servicii). 

10. RAPORTARE 

Rapoartele de audit trebuie s ă  descrie scopul ş i procedurile agreate ale acestui contract 
in detalii suficiente astfel incât s ă  permit ă  beneficiarului ş i Autorit ă tii de Management/OI s ă  
inteleag ă  natura  i  mă sura procedurilor realizate de că tre prestatorul serviciilor de audit. 

Raportul privind constată rile pentru verificarea cheltuielilor efectuate  în  cadrul 
unui contract finantat prin POR trebuie s ă  descrie scopul ş i procedurile agreate ale 
angajamentului, suficient de detaliat incat s ă  permit ă  Beneficiarului ş i Autorităţ ii de 
Management să  inteleag ă  natura ş i aria de cuprindere a auditului ş i opinia de audit. 

Auditorul va realiza ş i va preda Beneficiarului rapoarte la momentul intocmirii Cererii de 
plata/Cererii de rambursare de că tre Beneficiar, inainte de data transmiterii acestara c ă tre 
AM/OI, ş i  on de caste on  i se vor solicita astfel de rapoarte de verificare a cheltuielilor din partea 
Beneficiarului, a Organismului Intermediar sau a Autorit ăfi de Management. Auditorul prezint ă  
în  raportul s ă u inexactit ă tile  i  erorile constatate ş i include elemente probante. 

Auditorul va intocmi rapoarte de audit, de reguld trimestrial, rapoarte intermediare de 
verificare a activită tilor ş i a cheltuielilor acestora ş i a cheltuielilor aferente cererilor de 
rambursare/plat ă  (numit Raport intermediar de audit) ş i un Raport final de audit, care să  cuprindă  
concluziile rapoartelor interrnediare, num ă rul rapoartelor de audit find actualizat in funcţ ie de 
modificarea graficului cererilor  de  rambursare. in cazul in care se modifică  graficul cu numă rul 
cererilor de rambursare/plat ă , valoarea contractului r ă mâne neschimbat ă . 

Rapoartele vor fi predate Beneficiarului, cu proces verbal de predare-primire pe suport 
de hartie, 2 exemplare originale precum ş i pe  sup art electronic. 

Raportul privind constat ă rile din verificarea cheltuiehlor efectuate in cadrul 
proiectului trebuie s ă  descrie scopul ş i procedurile agreate ale angajamentului, suficient de 
detaliat incat s ă . permită  Beneficiarului  i  Autorită tii de Management/ OI s ă  inteleag ă  natura ş i 
aria de cuprindere a auditului ş i opinia de audit. 
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Recep ţ ia rapoartelor de audit va fi realizat ă  de c ă tre o comisie constituit ă  la nivelul 
Beneficiarului. 

11.  ORGANIZARE SI METODOLOGIE 

Prestatorul serviciilor de audit trebuie s ă  îi  defineasc ă  organizarea  i  metodologia de 
implementare  a  contractului pe care le va prezenta in oferta tehnic ă , pornind de la specificaţ iile 
prezentate in prezentul caiet de sarcini. 

11.1. Faciliati oferite de Furnizorul serviciilor de audit 

11.1.1 Cerinte generale 
Prestatorul serviciilor de audit trebuie s ă  se asigure  cä  expertul/exper ţ ii dispun de 

logistica corespunz ă toare. 

Prestatorul serviciilor de audit va asigura dot ă rile neces  are  pentru desra ş urarea 
activit ăţ ilor specifice ale membrilor echipei sale incluzdnd dot ă ri adecvate cum ar fi vehicule, 
calculatoare, facilit ă ti  i  echiparnente de birotic ă , etc. Toate documentele proiectului ş i toate 
comunică rile  (sense  sau verbale) din cadrul proiectului vor avea  be  numai  în  limba romană . 
Toate aceste costuri vor fi incluse in tarifele expertilor din oferta financiar ă . 

De asemenea, pe durata desfăş ură rii Contractului, Prestatorul serviciilor de audit va 
ră spunde pentru: 

- asigurarea prezen ţ ei expertilor auditori la sediul autorit ăţ ii contractante. Auditorul va efectua 
vizite la sediul Beneficiarului pentru analizarea facturilor emise in luna respectivă  ş i a 
documentelor aferente acestora, dac ă  este cazul. 

asigurarea cheltuielilor aferente comunic ă rii dinspre Prestatorul serviciilor de audit spre 
entită tile implicate in proiecţ  (fax, email, telefon, etc.). 

- documentele care fac obiectul contractului vor fi puse la dispoziţ ia Prestatorului de care 
Beneficiar pe email/posta sau la sediul Beneficiarului in vederea indeplinirii prevederilor 
contractului. 

- in eazul unor vizite/verific ă ri/controale/audituri asupra modului de implementare a proiectului: 
"Cre§terea eficientei ertergetice a Scolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia" 
Cod SMIS: 140307., efectuate de 01, AM POR, preeum ş i Autoritatea de Certificare ş i Plată , 
Autoritatea de Audit, Comisia Europeană  sau  once  alt organism abilitat ş i/sau  once  alte persoane 
autorizate in acest sens de că tre acestea, auditorul financiar independent, se va prezenta la aceste 
vizite/verific ă ri/controale/ audituri  i  va oferi suport beneficiarului la cererea expres ă  a acestula. 

- Prestatorul va p ă stra confiden ţ ialitatea informaliilor furnizate de beneficiar. 

Prestatorul serviciilor de audit va  Ii în  intregime r ă spunză tor pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport ş i cazare pentru experti ş i pentru to ţ i ceilalţ i angajati ai 

Pentru intalnirile organizate intre Beneficiar  i  Prestator, in scopul derul ă rii contractului, 
Beneficiarul va asigura spatiul corespunz ă tor desfăş ură rii activit ăţ ilor specifice. 
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11.1.2 Personalul implicat in efectuarea auditului 
Auditorul va furniza personalul corespunz ă tor (din planet de vedere al experientei ş i at 

alocă rii timpului) precum i echipamentele necesare în vederea realizarii eficiente a tuturor 
activitaţ ilor solicitate in cadrul scoputui lu.cr ă rilor ş i in vederea realiz ă rii in final a Obiectivului 
general ş i specific at proiectului. 

Prestatorul serviciilor de audit are obligatia s ă  indeplineasc ă  urmatoarele cerin ţ e 
referitoare la calific ă rile ş i abilită tile fiee ă rui expert cheie i s ă  pună  la dispozi ţ ie eel puţ in 2 
persoane care indeplinesc aceste criterii: 

- Expert cheie 1: Auditor financiar senior/Coordonator de echip ă  audit 1 persoană  
• Membru activ al CAFR la data limita de depunere a ofertelor in conforrnitate, cu QUO nr. 

7511999 ş i FIG 433/2011 pentru aprobarea Regularnentului de organizare i func ţ ionare a 
Camerei Auditorilor Financiari din Rornania/Membru at unei organizatii similare 
recunoscute in plan european (ex. ACCA) 

• Certificat de absolvire a cursurilor pentru auditarea opera ţ iunilor finui ţ ate din fonduri 
europene conform protocolului incheiat intre CAFR-MFE in conformitate cu art. 3.8 al 
Anexei 1 a Hot ă rarii CAFR nr. 5/2014 pentru aprobarea Protocolului de colaborare 
ineheiat intre CAFR i MFE privind organizarea i desf ăş urarea activit ăţ ii de audit 
financiar pentru fonduri europene i alte fonduri nerambursabile de la al ţ i donatori, sau 
echivalent. 

• Declaratie din partea expertului c ă  nu a fast sanc ţ ionat in ultimii 3 ani de c ă tre 
Departamentul de Etic ă , conduita profesionala ş i investigaţ ii din cadrul CAFR sau 
institutia similar ă  din tara de origine. 

-Expert cheie 2: Auditor financiar junior 1 persoan ă  
• Studii universitare absolvite cu diploma' de lieenţă  în domeniul economic. 

NOT 'A : Ofertantul are obligatia de a prezenta modul prin care ş i asigură  serviciile exprim ate, 
fie prin responsabili proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauză , fie prin 
externalizare, caz in care se vor descrie aranjamentele contractuale. 

11.1.3 Pentru exper ţ ii propu ş i se vor prezenta: 
1) 	Pentru expert cheie 1 

A) Diplomă  de studii 

B) Curriculum vitae: pentru a verifica indeplinirea cerintelor pentm expertul propus, 
ofertantul va depune copii ale diplomelor de studii ş i ale certificatelor profesionale ob ţ inute ş i 
mentionate in CV, semnate i ş tampilate cu men ţ iunea Conform cu originalul. 

C) Certificatul de atestare a calitatii de auditor emis de CAFR sau echivalent (organisme 
internationale) — copie semnat ă  ş i ş tampilat ă  cu menţ iunea Conform cu originalul . 

D) Cametul de membru al CAFR, cu men ţ iunea Activ pentru anul in curs — copie 
semnat ă  i ş tampilat ă  cu menţ iunea Conform cu. originalul. 
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E) Declaratie pe proprie r ă spundere din care s ă  rezulte c ă  expertul,  în  calitatea sa  de 
auditor financial', nu a fost sanc ţ ionat in ultimii trei ani d.e c ă tre Departamentul de Monitorizare 

Competent ă  Profesional ă  al CAFR, pentru expertul cheie 1. 

2) 	Pentru expert cheie 2 

A) Diplomă  de studii 

B) Curriculum vitae: pentru  a  verifica indeplinirea cerintelor pentru expertul propus, 
ofertantul va depune copii ale diplomelor de studii ş i ale eertificatelor profesionale obtinute ş i 
mentionate in CV, semnate  i stampilate cu menti -unea Conform cu originalul. 

12. LOCUL DE DESFĂ $URARE $1 DURATA CONTRACTULUI 

12.1 Implementarea activit ă tilor prev ă zute in prezentul caiet de sarcini se va realiza la sediul 
autorit ă tii contractante, pentru situatii ce impun astfel de deplas ă ri. 

12.2 Contractul intr ă  in vigoare la data semnă rii de că tre p ă rti ş i iş i produce efectele pe toat ă  
perioada de implementare a proiectului. Executarea contractului incepe dup ă  emiterea ordinului 
de incepere a serviciilor, care nu se poate realiza deca dupd constituirea garantiei de bun ă  
execu ţ ie. 

În cazul in care perioada de implementare a proiectului se va prelungi, contractul ş i 
durata de prestare a serviciilor de audit financiar Sc vor prelungi de drept pentru aceea ş i 
perioadă , fă ră  alte costuri suplimentare. 

13. CONDITII DE PLATA 

Plata serviciilor de audit se face in tran ş e egale aferente pred ă rii fiec ă ruia dintre 
rapoartele de audit. 

Plă tile se vor face pe baza urm ă toarelor documente obligatorii, in original: 
raport intocmit de prestatorul serviciilor de audit, transmis beneficiarului cu proces verbal 
de predare-primire 
aprobarea rapoartelor de audit de c ă tre Beneficiar prin interinediul procesului verbal de 
receptie a serviciilor, feirei obiectiuni, intocnait de comisia de recep ţ ie constituit ă . 
factur ă  emis ă  de prestatorul serviciilor de audit. 

Facturile se achit ă  in termenul stabilit prin contract. 

Toate rapoartele, datele, materialele produse de furnizorul serviciilor de audit in cadrul 
aeestui contract vor constitui proprietatea beneficiarului contractului. 

14. MODALITĂ TI DE PREZENTARE A OFERTELOR 

Operatorul economic interesat de prezentul contract va depune ofert ă  

Oferta va cuprinde toate elementele solicitate in prezentul caiet de sarcini, mai putin 
solicit ă rile referitoare la partea financiar ă . 

Oferta financiar ă  a operatondui va avea  în  vedere toate cheltuielile legate de prestarea 
serviciului ş i va fi exprimat ă  in lei, fă ră  TVA, cu valoarea TVA explicitată  separat. 
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15. RISCURI  
În  pregă tirea Ofertei, Ofertanfii trebuie s ă  aib ă  in vedere cel putin riscurile descrise in 

continuare. 
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apari ţ ie pe perioada. derul ă rii CoMractului, 

identificate de Autoritatea Contractant ă  in etapa de preg ă tire a documentatiei de atribuire, pot 
consta in: 
Nr. 

crt 
Riscuri identificate M5suri de gestionare 

1.  Existenta de omisiuni in documentele puse la 
dispozitie 	de 	Autoritatea 	Contractant ă , 
neidentificate 	pă nă 	la 	momentul 	ini ţ ierii 
acestei pro ceduri; 

Documentele care an fost omise se 
pun la dispozifia prestatorului, prin 
intennediul clarific ă rilor emise de 
c ă tre acesta. 

2.  Neincadrarea 	in 	termenul 	stabilit 	pentru 
finalizarea 	serviciilor 	prin 	Contractul 	cc 
rezultă  din aceast ă  achizitie; 

Riscul 	rezilierii 	contractului 	ca 
urmare 	a 	neindeplinirii 	obligatiilor 
sau 	a 	indeplinirii 
necorespunzatoare/tardive 	a 
obligatiilor 	prestatorului implicat in 
derularea 	pro iectului. 	P o ate 	fi 
prevenit printr-o colaborare foarte 
stransa ş i permanenta intre cei doi 
factori si prin monitorizarea atenta a 
conditiilor contractuale si a graficelor 
anexe la contract. 

3.  Aparitia 	de 	solicită ri 	specifice 	ale 
finantatorului (0I/AM P OR). 

Monitorizarea 	in 	permanenta 	a. 
schimbarilor 	legislative, 	estimarea 
impactului posibil asupra proiectului, 
luarea 	masurilor 	necesare 	pentru 
minimizarea efectelor asupra 
proiectului. Pentru a nu se atunge la 
dispute intre partile contractante pe 
perioada derularii contractului se vor 
depune to ate eforturile pentru a 
rezolva 	pe 	cale 	amiabil ă , 	prin 
tratative directe,  once neintelegere. 

4.  Adă ugarea de activit ă ti in functie de progresul 
activit ăţ ilor 

Pe 	durata 	indeplinirii 	contractului, 
partile 	implicate 	au dreptul 	de a 
conveni asupra modific ă rii clauzelor 
contractului, 	prin 	act 	aditional, 	in 
situaţ ia aparitiei unor circurnstan ţ e 
(adă ugarea de activit ă ti) cc nu au putut 
fi prev ă zute la semnarea contractului. 

Contraetantul trebuie să  Whit în  vedere aceste riseuri. 
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Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractant ă  nu va accepta solicit ă ri 
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiar ă  ş i/sau Tehnic ă , respectiv de 
modific ă ri la contract, dac ă  Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv 
includerea de mă suri pentru eliminarea sursei de rise sau diminuarea impactului acestuia. 

16.  MENTIUNI FINALE 

Nereg ă sirea cerin ţ elor minime prezentate in caietul de sarcini va atrage dupa sine 
declararea ofertei ea fund  neconform ă . 

În situatia in care Autoritatea de Management pentru  Pro  gramul Operational Regional 
solicită  clarific ă ri ş i/sau revizuirea raportului de audit, prestatorul va acorda asistent ă  
beneficiarului îii vederea remedierii situa ţ iei, pă nă  in momentul aprob ă rii cererii de rambursare 
finale de că tre Autoritatea de Management/ 01, in baza contractului incheiat. 

Toate documentele realizate in cadrul proiectului: "Cre ş terea eficientei energetice a 
Scolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" SIobozia" , Cod SMIS: 140307, sunt 
proprietatea exclusiv ă  a beneficiarului ş i nu pot fi utilizate de care prestator ş i/sau terti. 

Caietul de sarcini face parte integrantă  din documenta ţ ia de atribuire ş i constituie 
ansamblul cerintelor minimale obligatorii pe baza c ă rora se elaboreaz ă  de că tre fiecare ofertant 
propunerea tehnic ă . 

Oferta ce con ţ ine caracteristici inferioare celor prev ă zute in Caietul de sarcini va  fu  
cons  iderată  neconform ă  ş i va  fu  respins ă . 

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca anex ă  la contractul  cc  va fi incheiat Cu  
prestatorul. 

Director Executiv, 
Cristian VLAD 

Sef Serviciu, 
Marian i'ANCIU 

intocmit, 
Luiza HEORG1-1 4, 
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