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A N U N T  

 

Avand in vedere activitatea specifica din cadrul Orasului Eforie se intentioneaza achizitionarea de 

servicii de audit financiar pentru proiectul cu titlul „RECONVERSIA TERENURILOR 

DEGRADATE PENTRU FOLOSUL CETATENILOR DIN ORASUL EFORIE” SMIS 118318, 

contract de finantare nr. 3729 din 01.02.2019 - depus si finantat prin Programul Operational Regional 

2014-2020, Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea 

durabila a patrimoniului cultural; Prioritatea de investitii 5.2 Realizarea de acțiuni destinate 

îmbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale 

dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului și promovarii masurilor de 

reducere a zgomotului); Apel: POR/133/5/2/Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și 

suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul 

București/2/Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau 

neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul București. 

In conformitate cu Legea nr. 98/2016 pivind achizitiile publice, autoritatea contractanta invita 

operatorii economici care isi desfasoara activitatea in acest domeniu, sa depuna oferta tehnica si 

financiara pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de audit 

financiar pentru proiectul cu titlul „RECONVERSIA TERENURILOR DEGRADATE PENTRU 

FOLOSUL CETATENILOR DIN ORASUL EFORIE”.  

In urma aprobarii referatului nr. 8646/27.03.2019, se vor achizitiona Servicii de audit financiar pentru 

proiectul cu titlul „RECONVERSIA TERENURILOR DEGRADATE PENTRU FOLOSUL 

CETĂȚENILOR DIN ORAȘUL EFORIE”.  

 

CPV  79212100-4 - Servicii de auditare financiara 

 

Valoarea estimata a acestui contract de servicii de audit financiar este de 34.800 lei la care se adauga 

TVA. 

 

Vor fi achizitionate servicii de audit financiar a proiectului pentru verificarea efectuarii platilor in 

cadrul proiectului si verificarea inregistrarilor contabile in conformitate cu prevederile legislative 

aplicabile. Auditorul trebuie sa fie certificat, sa aiba legitimatia vizata pe anul in curs. 

Fiecare raport de audit financiar va fi efectuat conform contractului, va respecta formatul in vigoare. 

Acesta va verifica legalitatea efectuarii platilor si a inregistrarilor contabile in cadrul proiectului, 

solicitate la rambursare sau plata prin Cereri de plata sau cereri de rambursare. 

Dupa semnarea contractelor si realizarea obiectului contractelor vor fi depuse la OI ADR Sud Est 

cereri de plata/rambursare conform Graficului de plata/rambursare stabilit. Realizarea acestora va 

respecta prevederile Ghidului de implementare a proiectelor POR.  

Cererile de rambursare vor fi insotite de raporturile de audit elaborate de expertul auditor. 

Cerintele specifice  

• durata proiectului: 36 luni dupa semnarea contractului de finantare;  

• numar estimat de rapoarte de audit: minim 12 rapoarte de audit, din care 11 rapoarte 

intermediare si 1 raport final de audit. 
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• valoarea totala a proiectului: 21.822.415,48 lei 

Precizari legate de rapoartele de audit: 

Cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost verificate si sunt: 

- necesare pentru realizarea proiectului 

- prevazute in contractul incheiat cu beneficiarul proiectului 

- in conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea 

eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform 

prevederilor OUG 66/2011, privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 

în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora, cu modificările şi completările ulterioare); 

- efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi; 

- cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate; 

- inregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente 

justificative, să fie identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin documente originale.  

 

Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea 

analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind 

organizarea contabilitatii în functie de tipul beneficiarului, si codul proiectului. 

- cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica 

preturile unitare si cantitatile decontate). 

Criterii de calificare: 

- La procedura desfasurata in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de audit 

au dreptul sa participe numai ofertantii – persoane fizice si juridice inscrise in Registrul 

Auditorilor Financiari activi intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania.  

- Auditorul financiar independent sa nu fi fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre 

Departamentul de Monitorizare si Competenta Profesionala al CAFR. 

Predarea serviciilor se va efectua la sediul Primariei Orasului Eforie pe baza de procese verbale de 

predare-primire semnate de ambele părți. 

Modalitati de plata 

Plata serviciilor se va face la predarea serviciilor, pe baza de procese verbale. 

Criterii minime de participare: prezentare a operatorului economic cu privire la experienta similara in 

domeniul in care se incheie contractul, documentele privind atestarea calitatii de verificatori in 

domeniile solicitate mai sus, in vigoare.  

Ofertantul desemnat castigator va posta dupa caz in SEAP sub denumirea Servicii de audit financiar 

pentru proiectul cu titlul „RECONVERSIA TERENURILOR DEGRADATE PENTRU FOLOSUL 

CETATENILOR DIN ORASUL EFORIE”.  

Termen limita primire oferte: 15.05.2019, ora 12:00 

Ofertele se depun la registratura Primariei Orasului Eforie, din strada Progresului nr.1, Eforie Sud. 

Achiziția se va realiza prin încheierea unui contract de achiziție publica/factura/comanda in 

conformitate cu prevederile legale art. 43 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

                   INTOCMIT 

              BIROU ACHIZITII, 

         CONTOR CATALIN 


