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Th€ Energy gereration from Non-Powered Dams - ENERGYDAM project is funded bv lceland, Liechtenstein and
Norway through the EEA Grants and Norway Grants 2014 - 2021
Asachi" din Ia5i

t4/11 ,?5.o?' 2z

cAtET DE sARCrNr

SERVICII DE AUDIT PROIECT ENERCYDANI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentalia pentru elaborarea gi prezentarea ofertei 5i constituie
ansamblul cerinlelor pe baza cArora se elaboreazd de c{tre fiecare ofertant propunerea tehnici.

l. lnformslii

l.l.

gencrrle

Autoritstes contractantl

Denumirea: Universitatea Tehnictr "Gheorghe Asachi" din Iasi
Prorectorat ManagementuI Resurselor
Adresa: B-dul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67,
Responsabil achizilie: Ing. Geanina

Iali

Jigli

Telefon:0232701209
Email: qeanina.rislara.tuiasi.ro
1.2. Sursa de

finrn{are

Aceastd achizi(ie este finanFta de Islanda, Liechtenstein $i Norvegia prin Granturile SEE qi Granturile Norvegiei 2014 2021, Proiect: Energy generation from Non-Powered

Dams ENERGYDAM.

13. Valoare estimata
Bugetul alocat Serviciilor de audit este de 2.000,00 euro cu TVA, adica 9.731,40 lei cu TVA, respectiv t.177,65 lei fara

TVA.

2. Obiectul qi durata contractului
2.1. Obiectul contractului
Cod CPV: 79212000-3 Servicii de auditare (Rev.2)

Obiectul conn-actului il constituie prestarea serviciilor de auditare financiard a proiectului "Energy generation from Non-

- ENERGYDAM
2014 2021.

Powered Dams

Norvegiei

", proiect finanlat de Islanda, Liechtenstein qi Norvegia prin Granturile SEE si Granturile

Furnizorul serviciilor de audit executi proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de
finan1are, in conformitate cu cerinlele Finanlatorului

ti al Operatorului

de Program, cuprinse in anexa I : ,,AUDIT REPORT

MINIMUM REQUIREMENTS ", anexa la prezentul caiet de sarcini.
Pe parcursul

efectuarii auditului pe proiect, auditorul va audita rapoartele intermediare, rapoanele anuale, respectiv raportul

final, calendarul acestora in acest moment, fiind urmatorul:

. Raport intermediar

I

: in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului

.{
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. Raport intermediar 2 : 3l .12.2022
. Raport anual 2022 : 15.01.2023
. Rapon intermediar 3 : 31.05.2023
. Rapon intermediar 4 : 30.09.2023

. Raport intermediar 5 : 31.12.2022
. Rapon anual 2023 :15.01.2024
. Rapon final : 3l .03.2024
Datele ;i numirul rapoanelor financiare pot suferi modificeri pe parcursul proiectului, in funclie de necesit6lile pe parcursul

implementarii proiectului sau a cerintelor specificate de finantator. In cazul in care se modifica graficul rapoartelor
intermediare. valoarea contractului ramane neschimbata.

in cadrul derulArii serviciilor de audit aferent rapoartelor de audit prestatorul va proceda la:
. Auditarea tuturor activitatilor proiectului sus menlionat

. Verificarea tuturor inregistrlrilor

9i a conturilor acestuia,

. Verificarea rapoartelor emise catre Operatorul de Program
. Verificar€a tuturor actelorjustificate care stau la baza angajdrii cheltuielilor ( dosare de achizilii, documente justificative,
state de

plati, etc.),

. Verificarea respectArii regulilor impuse de finanlator,
. Verifi carea corectitudinii inregistrarilor din raponul intermediar,
. Verificarea eligibilitalii fiecarei cheltuieli qi incadrarea corectA a acestora in linii bugetare,

.

Respectarea bugetului aprobat,

'

Conformitatea incadrarii cheltuielilor cu regulile impuse de manualul de implementare a proiectului, legislafia nalionala

gi intemalionali, care se referd la finanlarea in cauza.

. Va emite cate un raport de audit pentru fiecare raport intermediar, anual qi final in parte. cu cel pulin 5 zile lucratoare
inainte de termenul de depunere al raponului catre Operatorul de Program.
Rapoartele anterior mentionate se vor finaliza doar dupa incheierea unei sesiuni de discutii preliminare asupra constatarilor

auditorului si clarificarilor cu beneficiarul. care va avea loc cel putin cu doua zile inainte de termenul de predare mentionat
la punctul anterior, la sediul beneficiarului.

2,2.

Durrtr cotrtractului

Contractul va avea o durata de 19 luni de la data semnarii acestuia de cahe ambele pa(i. respectiv pana la data de
30.04.2024. Durata contractului include perioada necesara pentru rcalizarea serviciilor, efectuarea recepliei serviciilor
prestate, emiterea

li

plata facturii.

Durata contractului de audit se va prelungi de drepl pana la aprobarea raportului final de catre Operatorul de Program.
Derularea efediva a serviciilor de audit va incepe odata cu semnarea contractului gi se va incheia la finalizarea proiectului
gi oblinerea rambursarii sumelor solicitate prin rapoarte, linandu-se cont de eventualele prelungiri, auditoml obligAndu-se
sa ofere suport

beneficiarului p6nA la data obtinerii rambursarii sumelor solicitate prin Rapoartele Intermediare gi cel final.

Prestalorul va audita proiectul pe loati perioada de implementare, linandu-se cont

fi

de eventualele prelungiri ale perioadei

de implementare, cu incadrarea in pre(ul contractului qi in termenul de predare a raportarii catre Operatorul de program.
DacA pe durata derultrrii contrdctului de servicii intervin

modificiri legislative

sau modificari ale contractului de finan1are,

prestatorul are obligalia de a respecta prevederile legale in vigoare pe durata de implementare a proiectului.

.{
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3. Descrierea serviciilor ce vor fi contrrctrte
Prestatorul de servicii de audit va obline, pe baza verific{rilor, dovezi suficiente in vederea exprimarii unei opinii asupra

reali6lii, legalitetii

9i conformitalii tuturor cheltuielilor efectuate de Beneficiar in implementarea proiectului.

in acest scop, Prestatorul de seryicii de audit va menliona in cuprinsul Raportului, constatirile

I

formatul Raponului de Audit ( anexa

la care s-a ajun^s, va respecta

la prezentul caiet de sarcini) 5i cerinlele acestuia in conformitate cu cerinlele

finantatoru lu i .
3.1. Principalele aope ole

.

de audit s/unt

Disculii preliminare cu echipa de proiect gi, in mod deosebit, cu cei implicali in menlinerea evidenlelor contabile

intocmirea situatiilor

.

oaivitdlil

fi

li

nanciare;

Cunoagterea 9i evaluarea procedurilor contabile

li

a celor de raportare utilizate de c5tre Beneficiar in derularea

Coni?ctului de Finantare;
o Verificarea conformitdlii cu procedurile gi cerinlele Finanlatorului;

o Verificarea in detaliu a sumelor din
suficiente $i corespunzatoare pentru

Rapoartele financiare aferente proiectului cu scopul de a obtine probe de audit

a permite

emiterea opiniei de audit asupra situaliilor financiare intocmite in

conformitate cu cerinlele Finanlatorului:
a) verificarea exactitalii

ti realitAtii sumelor incluse in situaliile financiare ale contractelor;

b) existenla documentelor suport ce insolesc Rapoartele financiare;

c) in timpul verificdrii documentelor suport, o atentie speciala va fi acordata urmatoarelor activitali:

/
/

utilizarea fondurilor primite in conformitate cu clauzele Conractului de finantare;

bunurile/lucrdrile/serviciile au fost achizilionate in concordanta cu procedurile legale de achizilii

ti

cu Contractul de

finantare al proiectului;

./ existi o legdtura

'/

clara intre documentele suport ale operatiunilor

ti

Rapoanele financiare;

dacA existA documente justificative asupra incastrrilor gi plalilor in concordang cu clauzele Contractului de finanlare.

Fumizorul serviciilor de audit elaboreaza metodele proprii de lucru gi desfdgoard activitilile asumate prin contract privind
verificarea activitAtilor, inregistririlor

li

conturilor proiectului, in conformitate cu obiectivul 9i scopul acestui contract

cu procedurile specifice conforme cu legislalia in vigoare

.

li

pi

cu cerinlele finanlatorului.

Emiterea raportului aferent rapoartelor intermediare/finale si raportului final.

J.2. Principolele tipuri de verdrcai derulate de cAtre Fumizorul serviciilor de audit in implementarea contractului, farA a

fi o listi exhaustivd.
a. Verificarea cheltuielilor va include, verificarea:

o inregistririlor contabile (in format electronic sau manual) din sistemul contabil al Beneficiarului,

.

Dovezilor procedurilor de achizilie, precum documentaliile achiziliilor directe. ofenele, rapoartele de evaluare. etc.;

o Dovezilor angajamentelor precum contracte

.

Si

formulare de comandal

Dovezilor prestarii serviciilor precum rapoarte aprobate, file de pontaj, bilete&onuri de benzina (incluzend richerele de

imbarcare) etc:

.

Dovezilor primirii bunurilor precum documente de receplie, etc.;

o Dovezilor pl61ii precum extrase bancare, etc;
o Eligibiliulii cheltuielilor, prin prisma contractului de finanlare
b. Verificarea rapoartelor intermediare, anuale

Ei

li

al manualului de implementare;

al raportului final va include, verificarea

.rl
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Daca Rapoartele intermediare, anuale gi Raponul final sunt conforme cu cerinlele qi condiliile contractului de finanlare

al proiectului.

.

Dactr informaliile din Rapoanele intermediare, anuale

li

Raportul final se reconciliazi cu sistemul de contabilitate

inregistrdrile Beneficiarului (ex: balanla de verificare, inregistrlri din conturile analitice

.

li

li

sintetice).

Dace au fost aplicate rate de schimb corecte pentru conversiile monedei, unde este cazul 9i in conformitate cu legislalia

nalionali aplicabili

;i

regulile de implementare

. Conformitilii chehuielilor cu bugetul gi verifici

:

o Daca categoriile de cheltuieli din RapoMele intermediare, anuale gi Raponul frnal corespund cu categoriile de cheltuieli
din bugetele proiectelor prevAzute in contractele de finanlare;

o Daci cheltuielile efectuate au fost prevAzute in bugetul proiectului;
o Dacl cheltuielile au fost efectuate

li

incadrate in conformitate prevederile Contractului de finan(are;

o DacA suma totald solicitati la plata de cafie Beneficiar nu depa$e9te finanlarea nerambursabila prevazuu in Contractul
de finanlare;

o Daca au fost efectuate modificAri ale Bugetele proiectelor prin transferuri intre liniile din cadrul aceluia$i capitol bugetar
de cheltuieli eligibile, 9i dacA acest€a au afectat scopul principal al proiectului/au modificat valoarea totalA eligibill a
Proiectului;

o

Daca Beneficiarul a efectuat modific{ri asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de prevederile

regulamentelor europene sau nationale sau de regulile de eligibilitate stabilite.
3.3. Locul de desissurare:

l,ocatia de baza va fi in lasi, la sediul Benefiarului
3.4 Raportul de rudrl va respecta forma qi va conline informaliile cerute, in conformitate cu anexa

I - AUDIT

REPORT

MINIMUM REQUIREMENTS, cerinfele prezenlului caiet de sarcini, Standardul international de audit 805 (lSA 805),
Standardul lntemalional privind serviciile conexe (,,ISRS") 4400 Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate
privind informaliile financiare emis de cdtre Federalia tntemalionald a Contabililor (,,IFAC")

li

adoptat de catre CAFR,

Codul etic emis de IFAC.
Eventualele modificari impuse de care Operatorul de program pe parcursul implementArii proiectului, cu privire la
auditarea proiectului, vor

fi luate in calcul la efectuarea serviciilor

de audit.

Se va redacta c6te un raport de audit aferent fiecarui rapon intermedial anual, respectiv final. Fiecare rapon elaborat de

catre auditorul financiar independent va

penru anul in curs, din care
Auditorul trebuie

str

fi insolit

de o Copie dupa cametul de membru al C.A.F.R., cu mentiunea ,.Activ"

sd rezulte cA are calitatea de

auditor financiar recunoscut de C.A.F.R.

aibd o atitudine impa4iala, sa asigure confidenlialitatea informalilor la care are acces pe durata misiunii

de audit, sa igi desfaqoare activitatea intr-un mod onest gi responsabil.

Raportul va fi predat Beneficiarului pe suporl de harlie, un exemplar original precum $i pe suport electronic.
Receplia rapoanelor de audit va fi realizata de citre o comisie constituitA la nivelul Beneficiarului.

Ateutie! Raportul de audit trebuie depus atat iD linlba ronrana rat si in lin)ba e[glczal
4. Procedura aplicata:

Achizitie directa, in conformitate cu Legea 98/2016 si HG 395/2016.
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5.

Continutul

li

al

iff#"';,'"

modul de prezentare s ofertei

Ofenele, orice corespondenli

li

documente legate de procedura de atribuire, transmise inue ofertant qi autoritatea

contractanta febuie trimise in limba rom6n6.
Documentele emise in alta limba vor fi prezentate de ofertant numai insolite de traducerea autorizata in limba romani.
Perioada de valabilitate a
5.1. Documente de

ofertei

30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

crlilicere

Ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activilAlii profesionale:
- certificat de

iregistrare

sau certificat constalator sau statutul organizaliei din care

si rezuhe

cA

operatorul economic este

legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situagiile de anulare a constituirii.
5.2. Propunerea tehnica
Propunerea lehnicA va fi prezf,ntau astfel incel sA p€rmit{ identificarea cu ulurinF a corespondenlei cu cerinlele caietului
de sarcini qi va respecta in totalitate c€rinlele acestuia. in situalia nerespect6rii in totalitate a cerinlelor menlionate mai sus,

ofertele vor fi considerate neconforme.
Oferta tehnica va conline:
a. Informatii generale despre ofenant

b. O descriere amanunliti a serviciilor oferite, prin asumarea tuturor cerintelor de la punctele 2 si 3.

c. Declaralie pe proprie rtrspundere a oferlantului din care str rezulte faptul ca, la elaborarea ofertei, ofertantul a [inut cont
de obligaliile referitoare la condiliile privind proteclia muncii care sunt in vigoare in Romdnia, precum

in

vederea implementirii contractului. lnformalii detaliate se pot obline de

ul :http://\tr'\tr'rv.

li

ca le va respecta

la lnsp€clia Muncii sau de pe

site-

inspectmun.ro,/Legislatie/legislatie.html

d. Documente minime penfu expertul propus:

- Curriculum vitae - din care

sA reiasa experientA

profesionali relevanta de minim 12 luni in desfigurarea activitalilor

similare celor care fac obiectul prezentei achizilii, in cadrul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile;
- copie dupa Cametul de membru al CAFR, cu menliunea Activ pentru anul in curs;
- Declaratie pe proprie rlspundere din care sa rezulte ca expertul, in calitatea sa de auditor financiar, nu a fost sanctionat in

ultimii trei ani

-

de catre Departamentul de Monitorizare

li

CompetenF ProfesionalA al CAFR.

Dectaralie din partea expenului ctr nu a fost sanclionat

in ultimii 3 ani de catre Deparlamentul de Etici, conduita

profesional, $i investigalii din cadrul CAFR sau institu(ia similara din lara de origine.
- Copie dupa Certificat oblinut de la C.A.F.R. pe auditarea fondurilor europene;
- dovada realizarii a minimum 5 proiecte cu finantare nerambursabila europeana gi /sau SEE/norvegiana auditate;

- declaratie de disponibilitate

Achizirorul

ili

rezerva dreptul de a verifica informatiile fumizate in documentele j ustificative.

5.3. Propunerea financiartr
Pretul ofenei reprezin6 elementul principal al propunerii financiare. Pretul din propunerea financiara va reprezenta pretul

total ofertat pentru executarea contractului (fara TVA). qi va fi exprimat in lei, cu doud zecimale.

Ofenanlii trebuie sa-5i evalueze preturile astfel incat preful total al ofertei sa acopere toate obliga{iile contractului
mentionate in Caietul de sarcini (inclusiv deplasarile la sediul beneficiarului, cazarea, etc). NU se accepti ajustari de pr€(
ale ofertei financiare, pe parcursul deruldrii contractului.

Prelurile care se compara sunt preFrile cuprinse in ofena financiara in lei fara TVA. Prelul maxim estimat, pentru inregul
contract este de 8.177.65 lei

fird TVA.

.rl iffr;:J-
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6. Conditii de

plst,

Pretul contractului este ferm gi nu se actualizeaza. Decontarea serviciilor prestate se va face dupa cum urmeaza ; ranse
egale, cate o transi penau fiecare raport de audit in pane.

Numarul rapoartelor de audit poate

fi actualizat in funclie

de modificarea graficului rapoartelor intermediare. in cazul in

care se modificA graficul rapoartelor intermediare, valoarea contractului va rAmane neschimbata.

Plilile

se

vor face pe baza urm{toarelor documente obligatorii, in original:

- factura emisa de prestatorul serviciilor de audit.
- raportul de audit intocmit de prestaiorul serviciilor de audit (2 exemplare in engleza si 2 exemplare in romana).
- procesul verbal de receplie a serviciilor, farl obieclii, intocmit de comisia de receplie constituita.

Facturile se achita in termen de maxim 60 zile de la emiterea facturii si receptia serviciilor.
Toate rapoartele, datele, materialele produse de fumizorul serviciilor de audit in cadrul acestui contmcl vor constitui
proprietatea benefi ciarului contractului.

7.

Criteriul de rtribuire

Criteriul de aribuire a fost stabilit "pretul cel mai scazut".

Director proiect ENERGYDAM,

Intocmit,
Responsabil achizitii Proiect ENERGYDAM,
Ing. Geanina Tigla

