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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 „REABILITARE ȘI MODERNIZARE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, 

AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE” finantat in cadrul 

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020; Axa prioritara 10/1/Creșterea 

gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special 

pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de 

participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu 

risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 

 

     Cod SMIS proiect:124011 

     Contract de finantare nr.6603 din 12.02.2021 

 

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 “REABILITARE ȘI MODERNIZARE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, 

AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE”.  

 

Obiectivul general al proiectului  - Îmbunătăţirea calitatii infrastructurii de educaţie din Orasul Eforie 

pentru cresterea calitatii actului educational, cresterea participării populaţiei şcolare la procesul 

educaţional, descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon/părăsire timpurie a 

școlii, pentru creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de educație. Obiectivul 

general al proiectului raspunde Obiectivului specific al prioritatii de investitie POR 10.1, obiectiv 

specific Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în 

special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului – prin investitia in reabilitarea si 

modernizarea Scolii Gimnaziale nr 1 Eforie Nord, construirea salii de sport, dotarea cu echipamente, 

mobilier si materiale didactice necesare actului educational de calitate.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Reabilitarea, modernizarea, echipare Şcoala Gimnaziala nr 1 Eforie Nord, extinderea 

prin construirea salii de sport, cu scopul asigurarii unei oferte educaționale adecvate, accesibile 

și de calitate pentru toți copiii, cu prioritate, grupurile care se află în risc sporit de abandon 

școlar și de părăsire timpurie a școlii.  

2. Peste 390 de participanţi la procesul educaţional, învățământul general obligatoriu 

(clasele I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare) in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 Eforie 

Nord, pana la finalul anului 2023. 
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Descrierea generala a activitatii de audit financiar  

 

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 si sa nu fi fost 

condamnat in ultimii 2 ani. Vor fi realizate minim 6 rapoarte de audit financiar. 

 

Predarea serviciilor si a Rapoartelor de audit se va efectua la sediul Primariei Orasului Eforie pe baza 

de procese verbale de predare-primire semnate de ambele părți. 

Rapoartele de audit vor fi predate in 2 exemplare originale, in care vor fi mentionate detaliile cu 

privire la continutul documentelor verificate. 

 

Cerintele specifice  

• Data incheierii proiectului -  31.12.2023 

• numar estimat de rapoarte de audit: minim 6  rapoarte de audit 

• valoarea totala a proiectului: 9.863.178,69 lei 

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.  

 

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 “REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, 

REFACERE ÎMPREJMUIRE”.  

 

Termen limita primire oferte: 15.03.2021, ora 12:00 

 

Ofertele se depun la registratura Primariei Orasului Eforie. 

 

                   INTOCMIT 

                    Sef SAEP 

                 Cretu Cecilia 


