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CAIET DE SARCINI 
pentru achizi ţ ia serviciilor de audit fmanciar pentru obiectivul: "Cre ş terea Eficien ţ e 

Energetice a Sediului Muzeului Jude ţ ean Ialomi ţ a " 

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ :  Unitatea Administrativ Teritorial ă  Judeţ  Ialomi ţ a, cu 
sediul in Piaţ a Revoluţ iei nr.1, Slobozia, jude ţ ul Ialomi ţ a, tel/fax: 0243-230200/0243-230250. 

2. DENUMIRE CONTRACT:  Achizi ţ ia serviciilor de audit financiar pentru obiec ţ ivul de 
investi ţ ie cu titlul "Creş terea Eficien ţ ei Energetice a Sediului Muzeului Jude ţ ean Ialomiţ a " 

3. LOCATIA LUCRĂ RII:  Localitatea Slobozia, Bulevardul Matei Basarab, nr.30. 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICĂ :  prest ă ri servicii de audit 
financiar pentru obiectivul: "Cre ş terea Eficien ţ ei Energetice a Sediului Muzeului Jude ţ ean 
Ialomi ţ a ". 

5. AMPLASAMENT:  Terenul ocupat de obiectivul de investi ţ ii aparţ ine domeniului public al 
judeţ ului Ialomi ţ a. 

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 tranzi ţ iei că tre o economic cu emisii sc ă zute de carbon, Prioritatea de investi ţ ii 
3 .1 B - „Sprijinirea eficien ţ ei energetice, a gestion ă xii inteligente a energiei ş i a utiliză rii energiei 
din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cl ă dirile publice, ş i in sectorul 
locuin ţ elor", Apel de proiecte cu titlul POR/20207373.1/B72/NE, SE, SM. 

- Contractul de Finan ţ are nr. 7712/28.04.2022, inclusiv documentele suport ale acestuia; 

- Hot ă ră rea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul 
operaţ iunilor finan ţ ate prin Fondul european de dezvoltare regional ă , Fondul social european ş i 
Fondul de coeziune 2014-2020; 
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QUO 4012015 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 si complet ă rile 
ulterioare, actualizat ă ; 

Hotă rarea nr. 114/2016 privind adoptarea Codului etic al profesionistilor contabili; 

-  Alto documente emise de autorit ăţ ile competente cu privire la finantareaiimplementarea 

proiectelor finantate prin Programul Operational Regional; 

Reglementdrile legislative si tehnice de mai sus nu sunt limitative, elaboratorul aveind 
obligaţ ia respectdrii tuturor reglementdrilor in vigoare specifice domeniului analizat. 

Once modific ă ri ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul 

desfă sură rii contractului, atrage dup ă  sine implementarea obligatorie a acestora de c ă tre 

contractant fă ră  alto pretentii financiare. La solicitarea de complet ă ri de care avizatori, 

organismul intermediar sau alte institutii competente ş i indreptă tite, inclusiv comisia de receptie a 

autorit ă tii contractante, documentatiile se vor reface far ă  alte pretentii financiare din partea 

el ab oratonilui. 

7. OPORTUNITATEA INVESTITIEI 

Pentru eficientizarea cl ă ditilor publice de la nivelul judeţ ului s-a identificat ca surs ă  de 
finantare  Pro gramul Operafional Regional 2014- 2020, Axa Prioritard 3-Sprijinirea tranziţ iei 
ceitre a economic cu emisii scazute de carbon, prioritatea de investiţ ii 3.1-Sprijinirea eficienţ ei 
energetice a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizdrii energiei din surse regenerabile in 
infrastructuri pub/ice, inclusiv în clddirile publice si în sectorul locuin ţ elor- Operallunea B-
ackliri Pub/ice. 

Deasemenea pentru accesarea fondurilor europene in cadrul apelului de proiecte finantate prin 
POR 2014-2020, aferente Axei Prioritare 3, prioritatea de investi ţ ii 3.1, Consiliul Judeţ ean 
Ialomita a obtinut finantare pentru obiectivul: "Cre ş terea Eficientei Energetice a Sediului 
Muzeului Judetean Ialomi ţ a ". 

Avand  în vedere prevederile Ghidului solicitantului — Condifii generale de accesare a 
fondurilor in cadrul POR 2014-2020 si obiectivele proiectului "Cre ş terea Eficientei Energetice 
a Sediultd Muzeului Jude ţ ean Ialomita ", activitatea de audit financiar reprezint ă  o activitate 
obligatorie si eJigibil ă  aferent ă  proiectului. 

Obiectivul de investitii se va finanta din fonduri europene, bugetul local, bugetul de stat si/sau 
alto surse legal constituite. 

8. SCOPUL ACHIZITIEI I OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectivul autorit ă tii contractante in atribuirea contractului de servicii îl reprezint ă  
asigurarea serviciilor de auditare financiar ă  in cadnil proiectului "Cre ş terea Eficientei 
Energetiee a Sediultui Muzeului Judetean Ialomita " Cod SMIS: 140247, pe toat ă  perioada de 
implementare a acestuia. 

Contractul  cc urmeaz ă  a fi atribuit are ca object achizitionarea serviciilor de audit 
financiar, respectiv auditarea tututor activit ăţ ilor proieetului men ţ ionat, a inregistr ă rilor si a 
conturilor acestuia, conform legislatiei in vigoare ş i cerintelor finan ţ atorului, activitate 
obligatorie pentru proiectele finantate prin fondurile structurale pentru proiectul mai sus 
mentionat. 
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Prestatorul servieiilor de audit execut ă  proeeduri specifice agreate cu privire la verificarea 
cheltuielilor contractului de finan ţ are nerambursabil ă  finantat din POR 2014-2020. Prestatorul 
serviciilor de audit verified faptul c ă  sumele solicitate spre rambursare de c ă tre Autoritatea 
contractant ă  in Cererile de rambursare/Cererile de plat ă  pentru actiunile finantate in cadrul 
contractului de finan ţ are sunt neeesare pentru realizarea proiectului, sunt prev ă zute in contractul 
de finanţ are, sunt in conforrnitate Cu principiile unui management financiar s ă nă tos, respectiv 
utilizarea eficient ă  a fondurilor ş i un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea pre ţ urilor), s-au 
efectuat ("realitatea desfăş ură rii"), sunt legale ("legalitatea"), exacte ("exactitatea") i eligibile. 
Serviciile de audit se vor realiza de dire un auditor extern autorizat. 

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

9. SARCINILE SPECIFICE PRESTATORULUI SERVICHLOR DE AUDIT 

Prestatorul serviefilor de audit financiar va ob ţ ine, pe baza verific ă rilor, dovezi suficiente 
in vederea exprim ă rii unei opinii asupra realit ăţ ii, legalit ăţ ii i conformit ăţ ii tuturor cheltuielilor 
efectuate de Beneficiar in implementarea proiectului. In acest scop, Prestatorul de servicit de 
audit va men ţ iona in cuprinsul Raportului, constat ă rile la care s-a ajuns. 

9.1 Prineipalele etape ale activit ă tii de audit sunt: 

Diseu ţ ii preliminare cu eehipa de proiect ş i, in mod deosebit, Cu cei implicati in men ţ inerea 
evidenţ elor contabile i intocmirea situa ţ iilor financiare; 

- Cunoa ş terea ş i evaluarea procedurilor contabile ş i a celor de raportare utilizate de c ă tre 
Autoritatea Contractant ă  in derularea Contractului de Finan ţ are; 

Verificarea conformit ă tii cu procedurile ş i cerin ţ ele Finan ţ atorului; 

Verificarea in detaliu a sumelor din Rapoartele de audit financiar asupra Contractulai de 
finanţ are, cu scopul de a ob ţ ine probe de audit suficiente ş i corespunz ă toare pentru a pet-mite 
emiterea opiniei de audit asupra situa ţ iilor financiare intocmite in conformitate cu cerin ţ ele 
Finanţ atorului: 

a) verificarea exactit ăţ ii  i realităţ ii sumelor incluse in situa ţ iile financiare ale contractelor; 

b) existent:a documentelor suport ce insotesc Rapoartele de audit financiar; 

c) in timpul revizuirii docurnentelor suport, o aten ţ ie special ă  va fi aeordat ă  urmă toarelor 
activit ăţ i: 

utilizarea fondurilor primite in conformitate cu elauzele Contractului de finan ţ are; 
- lueră rile/serviciile au fost achizi ţ ionate in concordant:A cu procedurile legate de achizi ţ ii 

ş i 
 

cu Contractul de finan ţ are al proiectului; 
- există  o legă tur ă  clar ă  intre documentele suport ale operaţ iunilor ş i Rapoartele de audit 

financiar; 
- dac ă  există  doeumente  justificative asupra ineas ă rilor ş i plă tilor in concordan ţă  cu 

clauzele Contractului de finan ţ are. 

Prestatorul serviciilor de auditare financiar ă  elaboreaz ă  metodele proprii de fueru ş i 
desfăş oară  activităţ ile asumate prin contract privind verificarea activit ăţ ilor, inregistr ă rilor ş i 
conturilor proiectului, in conformitate cu obiectivul ş i seopul acestui contract ş i cu procedurile 
specifice conforme cu legisla ţ ia in vigoare. 
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Auditonilui i se vor pune la dispozitie toate documentele justificative care vor fi 
intocmite pe toat ă  perioada de implernentare a proiectului  i  toate inregistr ă rile contabile, iar 
acesta le va utiliza doar in scopul solicitat ş i cu p ă strarea confidentialit ă tii. 

9.2. Termenii ş i conditiile Contractului de finantare 

Rapoartele de audit trebuie s ă  ateste faptul c ă : 

Fondurile sunt eheltuite in eonformitate Cu  termenii ş i eonditiile Contractului de 
finantare; 

- Slimele solicitate la plat ă  sunt reale, exacte ş i eligibile. 

Eligibilitatea inseamn ă  ea sumele care urmeaz ă  a fi decontate din fonduri nerambursabile 
au fost cheltuite in concordant ă  cu terrnenii  i  conditiile Contractului de finantare nr. 
'7712128.04.2022 ş i alte reglement ă ri in vigoare. 

În cazul in care, urmare unei verific ă ri defectaoase a auditorului, sumele solicitate la plată  
nu vor fi rambursate, acesta va face toate demersurile pentru a- ş i corecta eroarea,  jar in cazul in 
care finantatorul nu deconteaz ă  sumele datorate erorii auditorului, cotravaloarea acestor sume 
nedecontate vor fi saportate de că tre auditor. 

9.3. Planificarea, procedurile, documentatia  i  dovezile de audit 

Prestatorul serviciilor de audit acord ă  o atentie deosebit ă  conditiilor stipulate in 
documentele men ţ ionate la pct.6 din prezentul Caiet de sarcini. Dad. auditorul consider ă  că  
tennenii ş i conditfile verificate nu sunt suficient de dare, trebuie s ă  cear ă  clarific ă ri de la 
Beneficiar. Prestatonil serviciilor de audit va purta diseutii cu personalul Beneficiarului implicat 
in implementarea proiectului in vederea obtinerii tuturor informatiilor necesare pentru 
desfd ş urarea activit ă tii de audit. 

Auditorul  îi  va planifica activitatea astfel hick verificarea cheltuielilor s ă  fie realizat ă  
efectiv, s ă  respecte procedurile prev ă zute in eadrul acestui caiet de sarcini,  i  va utiliza dovezile 
(materialele) obtinute la elaborarea raportului de audit financiar. De asemenea, auditorul va 
mentiona  in  raport c ă  acesta a fost intocmit cu respectarea terrnenilor de referint ă  ş i in 
conformitate cu Standardele Internationale ale Serviciilor Conexe ISRS 4400. 

9.4. Proceduri pentru verificarea eligibilit ăţ ii cheltuielilor solicitate de Beneficiar in 
Raportul de audit Financiar 

A. Proceduri generale 

Prestatorul serviciilor de audit verified dad. Cererile de rambursare/Cererile de plată  a 
cheltaielilor sunt conforme cu conditiile contractului de finantare al proieetului. 

Prestatorul serviciilor de audit verified dac ă  evidentele contabile ale Beneficiandui sunt 
în  conforrnitate cu regulile pentru p ă strarea inregistr ă rilor  i cu regulile  cantabile din contractal 
de finantare. Scopul este: 

- de a evalua dac ă  o verificare efectiv ă  a cheltuielilor este fezabil ă ; 

- de a raporta exceptii importante ş i puncte slabe cu privire la contabilitate, p ă strarea 
inregistrdrilor, cerintele documentatiei, astfel luck Beneficiarul s ă  poată  intreprinde mă suri 
ulterioare pentru corectarea  i  imbună tă tirea acestora pe perioada de implementare r ă masă  a 
proiectului. 
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Prestatorul serviciilor de audit verific ă  dach informa ţ ille din Cererile de 
rambursare/Cererile de plat ă  a cheltuielilor se reconciliaz ă  cu sistemul de contabilitate 
inregistr ă rile Beneficiarului (ex: balanta de verificare, inregistr ă ri din conturile analitice ş i 
sintetice). 

B. Conformitatea cheltuiehlor en bugetul $i revizu ire analitic ă  

Prestatorul serviciilor de audit realizeaz ă  o revizuire analitic ă  a rabricilor cheltuielllor din 
Cererile de rambursare/Cererile de plat ă  a cheltulehlor ş i verified: 

daeă  categoriile de cheltuieli din Cererile de rambursare/Cererile de plat ă  corespund cu 
categoriile de cheltuieli din bugetul proiectului prev ă zut in contractul de finantare; 

- dac ă  cheltuielile efectuate au fost prev ă zute in bugetul proieetului; 

- dac ă  eheltuielile au fost efectuate in conformitate cu prevederile Contractului de finantare; 

- dac ă  cheltuielile stint conforme cu legislatia national i european ă ; 

- dacă  suma total ă  solieitat ă  la plată  de care Beneficiar nu dep ăş e ş te finantarea nerambursabil ă  
prev ă zută  în Contractul de Finantare; 

dacă  au fost efectuate modific ă ri ale Bugetului proiectului prin transferuri intre liniile din 
cadrul aceluia ş i capitol bugetar de cheltuieli eligibile, ş i dac ă  acestea au afectat scopul principal 
al proiectului/au modificat valoarea total ă  eligibil ă  a Proiectului; 

- beneficianil a efeetuat modific ă ri asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de 
prevederile regulamentelor europene sau nationale sau de regulile de eligibilitate stabilite. 

C. Categoriile de cheituieli supuse vcrificArii 

Categoriile cheltuielilor solicitate de Beneficiar in Cererile de rambursare/Cererile de 
plat ă  a cheltuielilor vor prelua denumirea capitolelor ş i liniilor bugetare din bugetul aprobat at 
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 im-egistrat ă , variaz ă  in functie de tipul i natura cheltuielilor, a 
activită tilor sau tranzac ţ iilor de baz ă . I toate cazurile, tipurile de cheltuiell reflect ă  valoarea 
contabil ă  a activit ă tilor sau tranzac ţ iilor de bud, indiferent de tipul ş i natura activit ă til sau 
tranzactiei in natur ă . 

Prestatorul serviciilor de audit va verifica toate categoriile ş i tipurile de cheltuieli 
prezentate in Cererile de rambursare/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 cheltuielilor 

Prestatorul de servicii de audit verific ă  cheltuielile i prezintă  toate exceptiile care rezult ă  
din aceast ă  verificare. Exceptiile verific ă rii sunt toate abaterile de la reglement ă rile din 
contractele de finantare i conforme legisj.a ţ iei in vigoare, descoperite pc parcursul realiz ă rii 
actiunii de audit. in toate cazurile, Prestatorul evalueaz ă  impactul financiar estimat al exceptiilor 
in tennenli de cheltuieli neeligibile. 
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Prestatorul prezintd toate exceptiile g ă site, inclusiv pe acelea c ă rora nu le poate m ă sura 
impactul financiar. Prestatorul va verifica toate categoriile  i  tipurile de tranzactii care genereazd 
eheltuieli deelarate in Cererea de rambursare/Cererea de  plat. 

Acesta verifi eă  dacă  aceste cheltuieli: 

- sunt necesare pentru desf ăş urarea proiectelor. in acest sens, prestatorul serviciilor de audit 
verified dac ă  cheltuielile pentru o tranzactie sau activitate au fost asumate pentru scopul propus 
al activită tii ş i dacă  au fost necesate pentru activitdtile ş i obiectivele proiectelor. Prestatorul 
verified mai departe dac ă  cheltuielile sunt cuprinse in bugetul proiectului  i  dacă  suit in 
conformitate cu principiile managementului financiar riguros; 

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

- sunt inregistrate in conturile Beneficiarului  i  sunt identificabile, verificabile  i  dovedite cu 
originalele evidentelor suport. 

Prestatonil verified dacă  cheltuielile pentru a tranzactie sau activitate au fast imegistrate 
corespunz ă tor in sisternul contabil al Beneficiarului  i in Cererile de rambursare /Cererile de 
plată  ş i dacă  stint sprijinite de evidente adecvate ş i documente suport justificative. 

Prestatorul verified dacd cheltuielile pentru o tranzactie sau activitate au fast  incadrate 
corect pe categorii, in Cererile de rambursare/Cererile de plat ă . 

9.5 Exactitate  i  inregistrare 

Auditorul verified dacă : 

cheltuiehle pentru o tranzactie/operatiune  an fast inregistrate cronologic, at ă t in sistemul 
contabil al Beneficiamlui c ă t ş i in Cererea de rambursare  i  sistematic in conturile analitice 
distincte ale proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finantare; 

cheltuielile pentru o tranzactie/operatiune au fost incadrate corect in capitolul/subcapitolul de 
cheltuieli din bugetul proiectului; 

- cheltuielile efectuate sunt confon -ne Cu  bugetul proiectului  i suit sustinute prin documente 
justificative corespunz ă toare. 

In ceea  cc  prive ş te cheltuielile neeligibile, Prestatorul va tine cont de prevederile 
Hotdr ă ni nr. 399 12015 privind regulile de eligibilitate efectuate in cadrul opera ţ iunilor finantate 
prin Fondul european de dezvoltare regional ă , Fondul social european  i  Fondul de coeziune 
2014-2020, de instructiunile AM POR, mecum ş i de alte dispozitii legale aplicabile, intrate in 
vigoare dupd semnarea contractului de prest ă ri servicii de audit. 

9.6 Realitatea cheltuiehlor 

Auditorul va verifica dacd: 

-bunurile furnizate au fost receptionate, cu specificarea datei ş i a locului primirii ş i  au  fost 
inregistrate in gestiune ş i in eontabilitate, cu specificarea gestiunii ş i a notei cantabile de 
inregistrare. 

-lucearile au fast  executate  i  serviciile au fast  prestate. 

- existenta documentelor care atest ă  cd bunurile au fost livrate, lucr ă rile executate  i  serviciile 
prestate (factura fiscal ă , proces verbal receptie lucr ă ri/servicii). 
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10. RAPORTARE 

Rapoartele de audit trebuie s ă  descrie scopu ş i procedurile agreate ale acestui contract 
în detalii suficiente astfel inc ă t s ă  permită  beneficiarului ş i AutorifaIii de Management/01 s ă  
inţ eleagd natura ş i mă sura procedurilor realizate de c ă tre prestatorul serviciilor de audit. 

Raportul privind constat ă rile pentru verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul 
unui contract finantat prin POR trebuie s ă  descrie scopul i procedurile agreate ale 
angajamentului, suficient de detaliat inat s ă  peiluit ă  Ben eficiarului ş i Autorit ăţ ii de 
Management s ă  inţ eleag ă  natura ş i aria de cuprindere a auditului i opinia de audit. 

Auditorul va realiza ş i va preda Beneficiarului rapoarte  in momentul intocmirii Cererii de 
plata/Cererii de rambursare de cdtre Beneficiar, inainte de data transmiterii acestora are 
AM/OI, i on de eke on i se vor solicita astfel de rapoarte de verificare a cheltuielilor din partea 
Beneficiarului, a Organismului Intermediar sun a Autorit ăţ ii de Management. Auditorul prezint ă  
in raportul s ă u inexactit ăţ ile i erorile constatate ş i include elemente probante. 

Auditoria va intocmi rapoarte de audit, de regul ă  trimestrial, rapoarte intermediare de 
verificare a activit ăţ ilor ş i a cheltuielilor acestora ş i a cheltuielilor aferente cererilor de 
rambursare/plat ă  (nuinit Raport intermediar de audit) ş i un Raport final de audit, care sd cuprind ă  
concluziile rapoartelor intermediare, num ă rul rapoartelor de audit fund actualizat în functie de 
modificarea graficului cererilor de rambursare. in cazul in care se modified graficul cererilor de 
rambursare/plat ă , valoarea contractului r ă rnane neschimbat ă . 

Rapoartele vor fi predate Beneficiarului pe suport de h ă rtie, 2 exemplare originale 
precurn ş i pe suport electronic. 

Raportul privind constat ă rile din verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul 
proiectului trebuie s ă  descrie scopul i procedurile agreate ale angajamentului, suficient de 
detaliat incat s ă  permită  Beneficiarului i Autoritd ţ ii de Management/ 01 s ă  inţ eleag ă  natura 
aria de cuprindere a auditului ş i opinia de audit. 

Receptia rapoartelor de audit va ti realizatd de care o comisie constituitd la nivelul 
Beneficiarului. 

11. ORGANIZARE SI NIETODOLOGIE  

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

11.1. Facilit ă ti oferite de Furnizorul serviciilor de audit 

11.1.1 Cerinte generale 

Prestatorul serviciilor de audit trebuie s ă  se asigure c ă  expertul/expertii dispun de 
logistica corespunz ă toare. 

Prestatorul serviciilor de audit va asigura dot ările necesare pentru desf ăş urarea 
activit ăţ ilor specifice ale membrilor echipei sale incluz ă nd dotă ri adecvate cum ar fi vehicule, 
calculato are, facilit ăţ i ş i echipamente de birotic ă , etc. Toate documentele proiectului i toate 
cornunic ă rile (sense sau verbale) din cadrul proiectului vor avea lee numai in limba rom ă nă . 
Toate aceste costuri vor fi incluse in tarifele expertilor din oferta financiard. 

De asemenea, pe durata desfd ş ură rii Contractului, Prestatorul serviciilor de audit va 
rdspunde pentru: 
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- asigurarea prezen ţ ei exper ţ ilor auditori la sediul autorit ă tii contractante. Auditorul va efeetua 
vizite la sediul Beneficiarului pentru analizarea facturilor ernise in luna respectiv ă  ş i 
documentelor aferente acestora., dac ă  este cazul. 

- asigurarea cheltuiehlor aferente comunic ă rii dinspre Prestatorul serviciilor de audit spre 
entit ă tile implicate in project (fax, email, telefon, etc.). 

- doeumentele care fac obiectal contractului vor fi puse la dispozi ţ ia Prestatorului de c ă tre 
Beneficjar pe suport hartie sau electronic — în vederea indeplinirii contractului. 

- in cazul unor viziteiverific ă ri/controale/audituri asupra modului de implementare a proiectului: 
"Creş terea Eficien ţ ej Energetice a Sediu1ui Muzeului Jude ţ ean Ialomi ţ a ", efectuate de 01E, AM 
POR, precum ş i Autoritatea de Certificare ş i Plat, Autoritatea de Audit, Comisia European ă  sau 
once alt organism abilitat ş i/sau mice alte persoane autorizate in acest sens de c ă tre aeestea, 
auditorul financiar independent, se va prezenta la aceste viziteiverific ă ri/controale/ audituri i va 
oferi suport benefieiarului la cererea expres ă  a acestuia. 

- Prestatorul va semna un Acord de confidentialitate cu privire la p ă strarea confiden ţ ialităţ ii 
infonnaţ iilor furnizate de beneficiar. 

Prestatorul serviciilor de audit va fi in intregime r ă spunz ă tor pentru aeoperirea 
eheltuielilor de transport ş i cazare pentru exper ţ i i pentru to ţ i ceilal ţ i angajaţ i ai 

Pentru întâlnirile organizate intre Beneficiar ş i Prestator, in scopul derul ă rii contractului, 
Beneficiaral va asigura spatiul corespunz ă tor desfăş ură rii activităţ ilor specifice. Toate costurile 
legate de personalul administrativ ş i de suport vor fi suportate de care auditor ş i incluse in pre ţ ul 
contractuluj. 

11.1.2 Personalul implicat  îu  efeetuarea auditului 

Auditorul va fumiza personalul corespunz ă tor (din punct de vedere al experien ţ ei ş i al 
alocă rii timpului) precum ş i echipamentele neeesare in vederea realiz ă rii eficiente a tuturor 
activit ăţ ilor solieitate in cadrul scopului lucr ă rjlor ş i in vederea realiz ă rii in final a obiectivului 
general ş i specific al projectuluj. 

Prestatorul serviciilor de audit are obligatia s ă  indeplineasc ă  urmă toarele cerin ţ e 
referitoare la calific ă rile i abiljt ă tile fiec ă rui expert cheie i s ă  pună  la dispozi ţ ie cel putin 2 
persoane care indeplinesc aceste criterii: 

- Expert elide 1: Auditor financiar senior/Coordonator de eehip ă  audit — 1 persoanfi 

• Membru activ al CAFR la data limit ă  de depunere a ofertelor in conformitate, cu. OUG nr. 
75/1999 ş i HG 433/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ş i funcţ ionare 
Camerei Auditorilor Financiari din Rom ă nia/Membru al unei organiza ţ ii similare 
recunoscute in plan european (ex. ACCA) 

• Declara ţ ie din partea expertului c ă  nu a fost sanc ţ ionat in ultimii 3 ani de e ă tre 
Departamentul de Etic ă , conduith profesional ă  i investiga ţ ii din cadrul CAFR sau 
instituţ ia similară  din ţ ara de origjne. 

-Expert cheie 2: Auditor fmanciar junior — 1 persoanA 

• Studii universitare absolvite  Cu diplomă  de licen ţă  in domeniul economic. 

NOTĂ  Ofertantul are obligapa de a prezenta modul prin care îş i asigurd servicitle exprimate, 
fle prin responsabili proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzcl, fie prin 
externalizare, caz in care se vor descrie aranjamentele contractuale. 
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11.1.3 Pentru expertil propu ş i se vor prezenta: 

I) 	Pentru expert cheie I 

A) Diplomă  de studii 

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

C) Certificatal de atestare a calit ăţ ii de auditor emis de CAFR sau echivalent (organisme 
intemationale) — copie semnat ă  i ş tampilată  cu mentiunea Conform cu otiginalul 

D) Cametul de membru al CAFR, Cu men ţ iunea Activ pentru anul in curs — copie 
semnat ă  ş i ş tarnpilat ă . CU rnentiunea Conform cu originalul. 

E) Declaraţ ie pe proprie r ă spundere din care s ă  rezulte c ă  expertul, in calitatea sa de 
auditor financiar, nu a fost sanc ţ ionat in ultimii trei ani de c ă tre Departamentul de Monitorizare 

Competent. Frofesional ă  al CAFR. 

2) 	Fentru expert cheie 2 

A) Diplomă  de studii 

B) Curriculum vitae: pentru a verifica indeplinirea cerin ţ elor pentru expertul propus, 
ofertantul va dep-une copii ale diplomelor de studii ş i ale certificatelor profesionale ob ţ inute 
rnentionate in CV, semnate ş i ş tampilate cu mentiunea Conform cu originalul. 

12. DURATA CONTRACT ULUI 

Contractul intr ă  in vigoare la data semn ării de care p ă qi ş i produce efecte pe toat ă  
perioada de implementare a proiectului. Executarea contractului incepe dup ă  emiterea ordinului 
de incepere a serviciilor, care nu se poate realiza decat diva 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 finaneiar se vor prelungi de drept pentru aceea ş i 
perioad ă , fă ră  alte costuri suplimentare. Fretul contractului este ferm i nu se ajusteaz ă . 

13. CONDITII DE PLATĂ  

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

Pl ăţ ile se vor face pe baza urm ă toarel or documente obligatorii, in original: 

-raport intocmit de prestatorul serviciilor de audit. 

-aprobarea rapoartelor de audit de c ă tre Beneficiar prin intermediul procesului verbal de recep ţ ie 
a serviciilor,farcI oblecţ iuni, intocmit de cornisia de recep ţ ie constituit ă . 

-factur ă  emisă  de prestatorul serviciilor de audit, pe care vor fi men ţ ionate denumirea pro iectului, 
codul SMIS ş i numă rul contractului de prest ă ri servicii. 

Facturile se achit ă  in termenul stabili ţ  prin contract. 
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Toate rapoartele, datele, materialele produse de furnizorul serviciilor de audit in cadrul acestui 
contract vor constitui proprietatea beneficiarului eontractului. 

14. MODAL  ITĂ TI DE PREZENTARE A OFERTELOR 

Operatorul economic interesat de prezentul contract va depune 1 ofert ă  tehnic ă  ş i 1 ofertă  
financiar ă . 

Oferta tehhic ă  va cuprinde toate elementele solieitate in prezentul caiet de sarcini, rnai 
puţ in solicită rile referito are la partea financiar ă . 

Oferta financiar ă  a operatorului va avea in vedere toate cheltuielile legate de prestarea 
serviciului ş i va fi exprimat ă  in lei, fă ră  TVA, cu valoarea TVA explicitat ă  separat. 

15. RISCURI  

În preg ă tirea Ofertei, Ofertan ţ ii trebuie s ă  aib ă  in vedere eel pu ţ in riscurile descrise în 
continuare. 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apari ţ ie pe perioada dertdarii Contractului, 
identificate de Autoritatea Contractant ă  in etapa de preg ă tire a documenta ţ iei de atribuire, pot 
consta in: 

Nr. 

crt 
Riscuri identificate MAsuri de gestionare 

1. Existenţ a de omisiuni in documentele puse la 
dispoziţ ie de Autoritatea Contraetant ă , 
neidentificate pan ă  la momentul iniţ ierii acestei 
pro ceduri; 

Doeumentele care au fost omise se pun la 
dispoziţ ia prestatorului, prin intennediul 
clarific ă rilor emise de că tre acesta. 

. Neincadrarea in  teimenul stabilit pentru finalizarea 
servictilor prin Contractul  cc  rezult ă  din aceast ă  
achizitie; 

Riscul rezilient contractulut ca urmare a 
neindeplinirii 	obliga ţ tilor 	sau 	a 
indeplintrit 	necorespunz ă toare/tardive 	a 
obligaţ iilor prestatorului implicat in 
derularea protectului. Poate fi prevenit 
printr-o colaborare foarte str ă ns ă  ş t 
permanent ă  intre cei doi factori ş i prin 
monitorizarea atent ă  a condiţ tilor 
contractuale 	ş i 	a 	graficelor 	anexe 	la 
contract. 

. Apari ţ ia de solleită ri speeifiee ale finan ţ atorului 
(OFAM POR). 

Monitorizarea 	in 	permanent ă 	a 
schimb ă rilor 	legislative, 	estimarea 
impactului 	posibil 	asupra 	proiectului, 
luarea mă surilor neces  are  pentru 
minimizarea efectelor asupra prolectului. 
Pentru a nu se ajun.ge la dispute intre 
p ă rţ ile contraetante pe perioada dentl ă rit 
contractului se vor depune toate eforturile 
pentru a rezolva pe cale amiabil ă , prin 
tratative direete,  once  neinţ elegere. 

. Adă ugarea de activităţ i in funcţ ie de progresul 
activit ăţ ilor 

Pe durata indeplintrit contractului, panne 
implicate an dreptul de a conveni asupra 
modifică rii elauzelor eontractului, prin act 
aditional, in situa ţ ia apar i ţ ie i unor 
circumstan ţe (adă ttgarea  de  activit ăţ i)  cc  
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nu au putut fi prevă zute la semnarea 
contractului. 

Contractantul trebuie să  aibă  in vedere aceste riscuri. 

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 
modificdri la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv 
includerea de mdsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

16. MENTIUNI FINALE 

Neregdsirea cerintelor minime prezentate  în caietul de sarcini va atrage dupd sine 
declararea ofertei ca fund neconform ă . 

În situatia in care Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 
solicitd clarifică ri ş i/sau revizuirea raportului de audit, prestatorul va acorda asistentd 
beneficiarului in vederea remedierii situatiei, p ă nd in momentul aprobdrii cererii de rambursare 
finale de c ă tre Autoritatea de Management/ OI, in baza contractului incheiat. 

Toate documentele realizate in cadrul proiectului: "Cre ş terea Eficientei Energetice a 
Sediului Muzeului Judelean falomi ţ a ", sunt proprietatea exclusiv ă  a beneficiarului ş i nu pot fi 
utilizate de c ă tre prestator ş i/sau terti. 

Caietul de sarcini face parte intewant ă  din documentatia de atribuire i constituie 
ansarnblul cerin ţ elor minimale obligatorii pe baza cdrora se elaboreaz ă  de că tre fiecare ofertant 
propunerea tehnicd. 

Oferta  cc confine caracteristici tehnice inferioare celor prevdzute in Caietul de sarcini va 
fi considerat ă  neconfoinr ă  Si va fi respinsd. 

Mentionă m că  once specificatie tehnic ă  din prezentul caiet de sarcini care duce cdtre un 
anumit produs, origine, surs ă , procedeu special, o marc ă  de fabric ă  sau comert, un brevet de 
inventie sau o lice* de fabricatie va fu interpretatd prin „sau echivalent". 

Cerinţ ele impuse vor  Ji considerate ca fiind minimale. in acest sens once ofertei 
prezentaki, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va Ji luatei in considerare, dar 
numai in nuisura in care propunerea tehnicii presupune asigurarea unui nivel calitativ superior 
cerinţ elor min/male din caietul de sarcini. 

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca anexd la contractul cc va fi incheiat cu prestatorul. 

Director executiv, 
Cristian VLAD 

int:Asistent manager 
Stanciu Mariana 
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