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Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

„Proiect integrat privind elaborarea planurilor de management pentru 3 arii protejate  

din Regiunea 7 Centru” cod SMIS – CSNR 36386 

 

                Nr. înreg. 786 /07.05.2012  

          Aprobat,  

        PREŞEDINTE 

                                         Kinga Muncuş – Nagy 

 

 

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 

 pentru contractul 

de servicii ,, Servicii de audit’’ în cadrul „Proiect integrat privind elaborarea 

planurilor de management pentru 3 arii protejate din Regiunea 7 Centru” cod 

SMIS – CSNR 36386 

 

Conține: 

Fişa de date 

Caietul de sarcini 

Formulare 

Contract 

 

 

 

Alba Iulia, str. Tulnicului, nr. 7, bloc C2A, ap. 9  
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Fișa de date 

 

1. Autoritatea contractantă: Asociația Biounivers 

2. Tipul achiziției: servicii 

3. Coduri CPV: 79210000-9 

4. Procedura aplicată: achiziţie directă 

5. Obiectul achiziției: Servicii de audit 

6. Valoarea estimată a achiziției: 60.000 lei (fără TVA) 

 

7. Durata contractului: 27 luni 

 

8. Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 14.05.2012, ora 10,00 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentația de 

atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai jos nu va fi evaluată de achizitor. 

9. Adresa unde se primesc ofertele: sediul achizitorului din Alba Iulia, Str. Tulnicului  nr. 7 

bl. C2 . sc. A. ap. 9 sau email: biounivers2012@gmail.com 

10. Data deschiderii ofertelor: 14.05.2012, ora 11,00 

11. Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul achizitorului din Alba Iulia, 

Str. Tulnicului nr. 7, bl. C2, sc. A, ap. 9 între orele 09,00 şi 16,00 prin email la adresa 

biounivers2012@gmail.com sau de pe www.asociatiabiounivers.wordpress.com şi 

www.posmediu.ro 

 

12. Contestații: Se depun la sediul achizitorului din Alba Iulia, Str. Tulnicului nr. 7, bl. C2, 

sc. A, ap. 9 cod poștal  510066, județul Alba, ţara România. 

13. Persoana de contact: Lucian Lup, Manager de proiect tel.  0758248119 

 

Denumirea instanței competente:  

 

Curtea de Apel Alba Iulia 

Adresă: Str. I.C. Brătianu nr. 1, judeţ Alba 

Localitate: Alba Iulia, tara: România 

Telefon: 0258/810289 ; 0258/ 810293 

Fax: 0258/810286 

 

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de 

servicii: ,, Servicii de audit”.  

 

Caietul de sarcini conţine descrierea principalelor activități care fac obiectul contractului de 

servicii, precum şi indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât 

potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile 

achizitorului. 

 

Caiet de sarcini 
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Contract de servicii: ,, Servicii de audit” 

 

Denumirea activităților: Activitatea va presupune realizarea auditului Proiectului ,,Proiect 

integrat privind elaborarea planurilor de management pentru 3 arii protejate din Regiunea 7 

Centru”. Se vor realiza 3 rapoarte de audit intermediare şi un raport de audit final, la sfârşitul 

perioadei de implementare a Proiectului. 

 

Sursa de finanțare: ,,Proiect integrat privind elaborarea planurilor de management pentru 3 

arii protejate din Regiunea 7 Centru” SMIS-CSNR 36386 este co-finanțat din Fondul 

European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Sectorial 

„Mediu” și de Guvernul României. 

 

  

1. Obiectul contractului este achiziționarea următoarelor servicii: 

 

Activitate 

cod: A 10 

Indicator Valoare estimată 

(lei fără TVA) 

Livrabile 

Raport de 

audit 

intermediar 

3 3 x 15.000 lei 3 Rapoarte de audit intermediare 

Raport de 

audit final 

1 15.000 lei 1 Raport de audit final 

 

Graficul de predare a livrabilelor contractului: 

 

Etapa 1 până la data de 31.01.2013 

 

- 1 Raport de audit intermediar 

 

Etapa 2 până la data de 31.01.2014 

 

- 1 Raport de audit intermediar 

 

Etapa 3 până la data de 30.06.2014 

 

- 1 Raport de audit intermediar 

 

Etapa 4 până la data de 30.07.2014 

 

- 1 Raport de audit final 

 

2. Caracteristicile tehnice ale serviciilor care fac obiectul contractului: 

 

Anexa 2A Proceduri de realizat 

1. Proceduri Generale 

1.1 Termenii şi Condiţiile  Contractului de finanţare  

Prin analiza contractului de finanţare, a anexelor acestuia şi a altor informaţii relevante, cât şi 

prin interogarea Benficiarului, Auditorul va obţine înţelegerea termenilor şi condiţiilor 

Contractului de finanţare. Auditorul va obţine o copie a contractului de finanţare (semnat de 
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Beneficiar şi AM POS Mediu) şi a anexelor sale. Auditorul va obţine şi va verifica rapoartele 

de progres lunare şi alte rapoarte menţionate în anexele  Contractului de finanţare. 

1.2 Cererile de rambursare aferente contractului de finanţare  

Auditorul va verifica dacă CR este conformă cu condiţiile contractului de finanţare: 

- cererea de rambursare trebuie să se conformeze modelului prezentat în Anexa IV a 

Contractului de finanţare 

- cererile de rambursare trebuie să acopere întregul proiect, indiferent de secţiunea 

finanţată de AM POS Mediu 

- dovada transferului de proprietate asupra echipamentului, vehiculelor şi stocurilor 

trebuie anexată la CR, dacă este cazul .  

1.3 Regulile contabile şi de păstrare a înregistrărilor 

În  executarea  procedurilor  din prezenta anexă,  Auditorul va verifica dacă evidenţele 

contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile contabile şi de păstrare a 

înregistrărilor specificate în contractul de finanţare. Auditorul va verifica modul de respectare 

de către Beneficiar a  următoarelor reguli contabile şi de păstrare a înregistrărilor:  

-    evidenţele contabile întocmite de Beneficiar aferente implementării proiectului trebuie să   

fie întocmite cronologic şi sistematic   

- Beneficiarul va utiliza principiul dublei înregistrări în contabilitate  

- conturile trebuie să prezinte elemente legate de dobânda aferentă fondurilor publice 

obţinute prin proiect. 

1.4 Reconcilierea CR cu sistemul de contabilitate şi înregistrările Beneficiarului  

Auditorul va verifica dacă informaţiile din CR se reconciliază cu sistemul de contabilitate şi 

înregistrările Beneficiarului (ex: balanţa de verificare, registrul jurnal, fişe de cont) (Anexa 

IV, Secţiunea III a Contractului de finanţare).  

 

2. Proceduri de verificare a conformităţii cheltuielilor cu bugetul şi proceduri analitice 

2.1 Bugetul Contractului de finanţare 

Auditorul va realiza proceduri analitice ale categoriilor de cheltuieli din CR.  

Auditorul va verifica dacă bugetul din CR corespunde cu bugetul contractului de finanţare 

(autenticitatea şi autorizarea bugetului iniţial) şi dacă cheltuielile efectuate au fost prevăzute 

în bugetul contractului de finanţare. 

2.2 Modificarea Bugetului Contractului de finanţare 

Auditorul va verifica dacă există acte adiţionale la Contractul de finanţare prin care se 

modifică valoarea contractului de finanţare.  

 

3. Proceduri de verificare a cheltuielilor selectate  

3.1 Eligibilitatea costurilor 

Auditorul va verifica eligibilitatea fiecărei cheltuieli pentru o tranzacţie sau acţiune selectată, 

conform criteriului de eligibilitate prezentat mai jos.   

(1) Costuri realizate  
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Auditorul va verifica dacă costul pentru o tranzacţie sau acţiune selectată a fost realizat şi 

dacă a fost asumat de către Beneficiar. În acest scop, Auditorul va examina documentele 

justificative (ex: contracte, facturi),  cât şi dovada. De asemenea, Auditorul va verifica dovada 

recepţiei bunurilor livrate, serviciilor prestate,  a  lucrărilor executate, precum  şi existenţa 

activelor, după  caz. 

 (2) Separarea exerciţiului financiar – Perioada de implementare  

Auditorul va verifica dacă costul pentru o tranzacţie sau acţiune selectată a fost realizat de 

Beneficiar pe perioada de implementare a proiectului. 

(3) Buget  

Auditorul va verifica dacă costul pentru o tranzacţie sau acţiune selectată  este prezentat în 

Buget.  

 (4) Inregistrări 

Auditorul va verifica dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune au fost înregistrate 

corespunzător în sistemul contabil al Beneficiarului, în conformitate cu standardele contabile 

din România şi cu contabilitatea de gestiune a Beneficiarului.  

 (5) Documente justificative  

Auditorul va verifica dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune selectată sunt susţinute 

de documente justificative (secţiunea 1 din anexa 2B, Ghidul procedurilor specifice de 

realizat)  

Lista orientativă a tipurilor şi naturii dovezilor pe care un Auditor le poate găsi pe parcursul 

procedurilor de verificare a cheltuielilor include:  

 Inregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al 

Beneficiarului, precum Registrul jurnal, fişe de cont şi evidenţele salariale, registrele 

mijloacelor fixe şi alte informaţii contabile relevante. 

 Dovada angajamentelor precum contracte şi formulare de comandă  

 Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fişe de pontaj, bilete de 

transport (incluzând tichetele de îmbarcare), dovada participării la seminarii, 

conferinţe şi stagii de pregătire (incluzând documentaţia relevantă şi materialele 

obţinute, certificatele) etc. 

 Dovezi ale recepţiei de bunuri precum documente de livrare din partea furnizorilor 

 Dovada finalizării lucrărilor precum procesele verbale de finalizare 

 Dovezi de achiziţie precum facturi, chitanţe, bonuri fiscale  

 Dovezi de plată precum extrase bancare, înştiinţări de plată, dovada plăţii din partea 

subcontractorilor 

 Pentru cheltuielile cu benzina şi motorina, o listă centralizatoare a distanţelor parcurse, 

consumul mediu al vehiculelor folosite, preţul carburanţilor şi costurile de întreţinere 

 Inregistrările privind salariile şi personalul precum şi contractele aferente, statul de 

salarii, fişele de pontaj. Pentru personalul recrutat de pe plan local pentru contracte pe 

o perioadă determinată, detalii ale remuneraţiilor plătite, probate de persoanele 

responsabile pe plan local, defalcate în salarii brute, contribuţii sociale aferente, 

asigurări şi salariul net.  Pentru expatriaţi şi/sau personalul din spaţiul UE (dacă 

activitatea este implementată în Europa), analize şi defalcări ale cheltuielilor lunare a 

muncii prestate evaluate pe baza preţurilor unitare, pe unitatea cuantificabilă de timp şi 

defalcate în salariu brut, contribuţii şi asigurări sociale şi salariu net.  

Aceasta poate varia în funcţie de natura cheltuielilor şi practicile din Romania.  

(7) Evaluare 



 

6 

 

Auditorul va verifica că valoarea monetară a cheltuielii pentru o tranzacţie sau acţiune 

selectată corespunde cu documentele justificative (ex. facturi, stat de plată) şi sunt folosite 

ratele de schimb corespunzătoare, acolo unde este cazul. 

(8) Clasificare 

Auditorul va examina natura cheltuielii pentru o tranzacţie sau acţiune selectată şi va verifica 

dacă aceasta a fost clasificată corespunzător în CR. 

3.1.1 Eligibilitatea costurilor – contracte de servicii   

A. Eligibilitatea cheltuielilor 

Auditorul va verifica eligibilitatea cheltuielilor realizate cu termenele şi condiţiile contractului 

de servicii și a contractului de finanțare.  

B. Ajustarea valorii contractuale  

Acolo unde este cazul, auditorul va verifica dacă cheltuielile contractului a fost ajustat 

corespunzător, în conformitate cu termenii contractului de servicii.  

3.1.2 Eligibilitatea costurilor – contracte de achiziții  

A. Eligibilitatea cheltuielilor 

Auditorul va verifica eligibilitatea cheltuielilor realizate cu termenele şi condiţiile contractului 

de achiziție și a contractului de finanțare 

B. Ajustarea valorii contractuale  

Acolo unde este cazul, auditorul va verifica dacă cheltuielile contractului a fost ajustat 

corespunzător, în conformitate cu termenii contractului de achiziție.  

3.2 Costuri ne-eligibile  

Auditorul va verifica dacă cheltuiala pentru o tranzacţie sau acţiune selectată nu se raportează 

la un cost neeligibil. Auditorul va verifica dacă cheltuiala include anumite taxe, inclusiv TVA.  

3.3 Veniturile proiectului 

Auditorul va verifica daca veniturile care ar trebui atribuite proiectului (incluzând printre 

altele granturile şi fondurile primite de la alţi sponsori şi alte venituri generate de beneficiar în 

contextul proiectului cum ar fi dobânda primită) au fost alocate proiectului şi prezentate în 

Raportul Financiar. In acest scop Auditorul interoghează Beneficiarul şi examinează 

documentele obţinute de la acesta. 



 

7 

 

Anexa 2B Ghidul procedurilor specifice de realizat 

1 Dovezile verificării  

In executarea procedurilor specifice listate în Anexa 2A auditorul poate aplica tehnici precum 

interogatoriul şi analiza, (re)calcularea, compararea, alte verificări asupra exactităţii, 

observarea, inspecţia înregistrărilor şi documentelor, a activelor şi obţinerea de confirmări.  

Auditorul obţine din executarea acestor proceduri dovezi ale verificării sale, pe baza cărora va 

întocmi raportul constatărilor factuale. Dovezile verificării constau în toate informaţiile 

utilizate de auditor pe baza cărora a ajuns la constatările factuale şi înregistrările contabile 

care stau la baza CR, cât şi alte informaţii (financiare şi non-financiare). 

Cerinţele ce stau la baza dovezilor verificării sunt: 

● Cheltuiala trebuie să fie identificabilă, verificabilă şi înregistrată în evidenţele 

contabile ale Beneficiarului; 

● Cheltuiala trebuie să poată fi identificată cu uşurinţă, verificată şi urmarită în sistemul 

contabil al beneficiarului; 

● Beneficiarul va permite auditorului extern să efectueze verificări ce au la bază 

documente justificative pentru conturi, documente contabile şi orice alt document 

relevant în finanţarea proiectului. Beneficiarul oferă acces la toate documentele şi la 

baza de date ce priveşte managementul tehnic şi financiar al proiectului.  

In plus, în scopul procedurilor listate în anexa 2A, dovezile: 

● Trebuie să fie disponibile în format documentat, fie pe hârtie, electronic sau altă formă 

(ex. un raport scris al întâlnirii oferă mai multă siguranţă decât o prezentare orală a 

subiectelor dezbătute); 

● Trebuie să fie disponibile mai degrabă sub formă de documente originale în 

detrimentul copiilor sau reproduceri ale acestora;  

● Preferabil să fie obţinute de la surse independente din afara entităţii (un contract sau o 

factură originală a furnizorului este mai de încredere decât o notă de recepţie aprobată 

intern); 

● Generate intern sunt mult mai de încredere dacă au făcut obiectul controlului şi 

aprobării; 

● Obţinute direct de auditor (ex. inspecţia activelor) sunt mult mai de încredere decât 

dovezile obţinute indirect (ex. interogatoriu cu privire la active). 

Dacă criteriile ce stau la baza dovezilor verificării prezentate mai sus sunt considerate de către 

auditor ca fiind insuficiente, acesta ar trebui să menţioneze acest lucru în raportul constatărilor 

factuale. 

2. Înţelegerea suficientă a termenilor şi condiţiilor contractului de finanţare (anexa 2A -

procedura 1.1)  

Auditorul obţine o înţelegere suficientă a termenilor şi condiţiilor contractului de finanţare şi 

acordă o atenţie sporită anexei V, care contine descrierea proiectului, anexei II – Măsuri de 

monitorizare şi control şi anexei IV, care furnizează regulile financiare ale contractului de 

finanţare.  

 Neconformitate cu aceste reguli duce la clasarea cheltuielilor ca fiind ne-elegibile din punctul 

de vedere al finanţării de către POS Mediu. 

Dacă auditorul constată că termenii şi condiţiile ce fac obiectul verificării nu sunt suficient de 

clar prezentaţi ar trebui să ceară clarificări din partea beneficiarului. 

3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare (Anexa 2A - procedurile 3.1 – 3.3)  
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Cheltuielile solicitate de Beneficiar în CR sunt prezentate în următoarele categorii (Anexa V a 

contractului de finanţare – Cererea de Finanțare aprobată). 

 

Categoriile de cheltuieli pot fi defalcate în tipuri de cheltuieli individuale. Forma şi natura 

documentelor suport (de ex. o plată, un contract, o factură etc) şi modul în care cheltuială este 

înregistrată (adică registrul jurnal) variază în funcţie de tipul şi natura cheltuielilor, şi a 

tranzacţiilor care le-a generat. In toate cazurile tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă 

(sau finanicară) a tranzacţiilor care le-au generat, indiferent de tipul şi natura acestora. 

  

4 Proceduri de verificare a cheltuielior selectate (Anexa 2A - procedurile 3.1 – 3.3)  

Auditorul verifică cheltuielile selectate prin executarea procedurilor 3.1-3.3 listate în anexa 

2A şi raportează toate constatările factuale şi excepţiile rezultate în urma acestor proceduri. 

Excepţiile cu privire la verificarea cheltuielilor reprezintă toate devierile de la verificare găsite 

pe parcursul executării procedurilor din anexa 2A. 

Auditorul cuantifica valoarea excepţiilor găsite şi evaluează impactul financiar potenţial al 

acestora asupra contribuţiei POS Mediu, dacă AM declară cheltuielile respective ca ne-

eligibile (unde este cazul, trebuie luat în considerare procentul de finanţare al POS Mediu). 

Auditorul prezintă toate excepţiile găsite, inclusiv pe cele pe care nu le poate cuantifica şi nu 

le poate măsura impactul financiar potenţial asupra finanţării POS Mediu. 
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Anexa 3 Model de Raport pentru verificarea cheltuielilor aferente unui contract cu 

finanţare europeană  

 

 

 

<Se va printa cu antetul auditorului> 

 

Raport de verificare a cheltuielilor unui contract de finanţare 

POS Mediu 

<Titlul şi numărul contractului de finanţare > 

 

 

CUPRINS 

 

 

RAPORTUL CONSTATĂRILOR  FACTUALE                                                                                                    

1 INFORMAŢII DESPRE CONTRACTUL DE FINANŢARE  ...................... 12 

2 PROCEDURI EXECUTATE ŞI CONSTATĂRI FACTUALE .................... 12 

ANEXA 1 CERERI DE RAMBURSARE AFERENTE CONTRACTUL DE 

FINANŢARE .......................................................................................................................... 13 

ANEXA 2 TERMENI DE REFERINŢĂ PENTRU VERIFICAREA 

CHELTUIELILOR AFERENTE CONTRACTELOR DE 

FINANŢARE……………………. ......................................................................................... 13 

 

Raportul Constatărilor Factuale 

 

<Numele persoanei/persoanelor de contact>, < Poziţia> 

< Numele beneficiarului> 

<Adresa> 

 

<zz Luna aaaa> 

Stimate <Numele persoanei/persoanelor de contact> 

În conformitate cu termenii de referinţă agreaţi dataţi <zi lună an>, vă furnizăm Raportul 

Constatărilor Factuale („Raportul”), referitor la CR ataşată/ ataşate pe care ne-aţi furnizat-o 

pentru perioada <zi lună an – zi lună an> (Anexa 1 a Raportului).  Aţi solicitat realizarea 

anumitor proceduri în legătură cu CR şi cu contractul de finanţare finanţat de POS Mediu în 

cauză [titlul şi numărul contractului].  

Obiectiv 

Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreate cu privire la CR şi în cadrul 

contractului de finanţare semnat între dumneavoastră şi AM POS Mediu. Acest lucru a 

implicat realizarea anumitor proceduri specifice agreate şi emiterea unui raport al constatărilor 

factuale emis pe baza procedurilor realizate. 

Obiectul acestui angajament este verificarea de către auditor a faptului că sumele 

(cheltuielile) solicitate de beneficiar în cererile de rambursare pentru acţiunile finanţate 
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prin cotractul de finanţare au fost efectuate („realitatea desfăşurării”), sunt exacte( 

„exactitate”) şi eligibile. Totodată se va transmite către beneficiar Raportul cu privire la 

realizarea procedurilor agreate. 

 

Standarde şi Etică  

Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu: 

- Standardul Internaţional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 Angajamente pentru 

realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de către Federaţia 

Internaţională a Contabililor („IFAC”) şi adoptat de către CAFR; 

- Codul etic emis de către IFAC. Deşi ISRS 4400 prevede că independenţa nu este o cerinţă 

pentru angajamantele privind procedurile agreate, Autoritatea de Management/Organismul 

Intermediar POS Mediu solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerinţele de 

independenţă prevăzute de Codul etic. 

Procedurile realizate 

Aşa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în anexa 2A pentru acest 

angajament. 

 

Scopul acestor proceduri agreate a fost stabilit exclusiv de către Autoritatea de Management şi 

procedurile au fost realizate exclusiv pentru a sprijini Autoritatea de Management/Organismul 

Intermediar POS Mediu în a evalua dacă cheltuielile solicitate de dumneavoastră în CR 

ataşată sunt eligibile în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de finanţare. 

 

Dacă am fi întreprins proceduri adiţionale sau dacă am fi realizat un audit sau o revizuire a 

declaraţiilor financiare ale Beneficiarului în conformitate cu Standardele internaţionale de  

audit, alte elemente, ar fi putut fi supuse atentiei noastre, care v–ar fi fost raportate. 

 

Sursele informaţiilor 

Raportul prevede informaţiile furnizate de managementul dumneavoastra în legătură cu 

întrebările specifice sau care au fost obţinute sau extrase din înregistrările contabile ale 

dumneavoastră. 

Constatări factuale 

 

Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de <xxxxxx> 

lei.  

 

Cheltuielile totale sunt egale cu suma totală a cheltuielilor raportate de Beneficiar în CR 

prezentate în anexa 1 a acestui raport.  

Detaliile constatărilor noastre factuale rezultate în urma procedurilor realizate sunt prezentate 

în capitolul 2 al acestui Raport. 

Utilizarea acestui raport 

Acest Raport este exclusiv pentru scopul stabilit în obiectivul de mai sus. 

  

Acest Raport este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidenţială a Beneficiarului şi a 

Autorităţii de Management/Organism Intermediar şi exclusiv pentru scopul transmiterii către 

Autoritatea de Management/Organism Intermediar în conformitate cu cerinţele prevăzute in 

contractul de finantare. Acest Raport nu poate fi invocat de Beneficiar sau de Autoritatea de 

Management/Organismul Intermediar pentru alt scop şi nici nu poate fi distribuit altor părţi.  
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Autoritatea de Management/Organism Intermediar nu este parte a acestui contract (TR), de 

aceea Auditorul nu-şi asumă responsabilitatea faţă de AM/OI care s-ar putea baza pe acest 

raport de verificare a cheltuielilor pe propriul risc. AM/OI poate evalua ea însăşi procedurile 

şi constatările raportate de Auditor şi să tragă propriile concluzii pe baza constatărilor factuale 

raportate de Auditor. 

 

Autoritatea de Management/Organism Intermediar poate face cunoscut acest Raport altor 

părţi care au drepturi reglementate de a-l accesa, în special Comisia Europeană, Oficiul 

European de Luptă Antifraudă şi Curtea Europeană a Auditorilor. 

 

Acest Raport se bazează doar pe CR specificate mai sus şi nu se extinde asupra altor declaraţii 

financiare ale Beneficiarului. 

 

  

 

Cu consideraţie, 

<zi lună an> 

<numele auditorului> 
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1 Informatii despre contractul de finanţare 

[Capitolul 1 trebuie să includă o scurtă prezentare a contractului de finanţare şi a proiectului, 

structura de implementare a Beneficiarului, buget şi informaţiile financiare cheie. (maxim o 

pagină)]  

2 Procedurile realizate şi constatările factuale  

Am realizat procedurile listate în Anexa 2A a termenilor de referinţă pentru verificarea 

cheltuielilor aferente contractelor de finanţare . Aceste proceduri acoperă: 

1. Procedurile generale 

2. Proceduri de verificare a conformităţii cheltuielilor cu Bugetul şi proceduri analitice 

3. Proceduri de verificare a cheltuielilor selectate 

Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de <xxxxxx> 

lei şi este sumarizată în tabelul de mai jos.  

[Atasaţi aici un tabel al Raportului Financiar din Anexa 1, prezentând pentru fiecare categorie 

de cheltuieli suma raportată de Beneficiar şi suma verificată]  

Am verificat cheltuielile selectate aşa cum am prezentat în tabelul de mai sus şi am realizat 

pentru fiecare cheltuială pentru o tranzacţie sau acţiune selectată procedurile specificate la 

punctul 3.1 şi 3.3 din anexa 2A .  

Raportăm constatările factuale rezultate în urma acestor proceduri mai jos: 

1 Proceduri Generale 

1.1 Termeni şi condiţii ale contractului de finanţare  

Am obţinut înţelegerea termenilor şi condiţiilor contractului de finanţare în conformitate 

cu indicaţiile prezentate în Anexa 2B (secţiunea 2).  

[Descrieţi constatările factuale şi specificaţi erorile şi excepţiile. Procedura 1.1 - 1.5  din 

Anexa 2A] 

1.2 Cererile de rambursare aferente contractului de finanţare 

1.3 Regulile contabile şi de păstrare a înregistrărilor  

1.4 Reconcilierea CR cu sistemul de contabilitate şi înregistrările Beneficiarului  

 

2 Proceduri de verificare a conformităţii cheltuielilor cu bugetul şi Proceduri 

analitice  

2.1 Bugetul Contractului de finanţare 

2.2 Amendamente aduse Bugetului Contractului de finanţare 

[Descrieţi constatările factuale şi specificaţi erorile şi excepţiile. Procedurile 2.1 – 2.2 din 

Anexa 2A] 

3 Proceduri de verificare a cheltuielilor selectate 
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Am raportat în cele ce urmează toate excepţiile rezultate în urma realizării procedurilor de 

verificare specificate de la punctul 3.1 la 3.3 din anexa 2A în măsura în care aceste 

proceduri erau aplicabile la cheltuielile selectate. 

Am cuantificat valoarea excepţiilor descoperite în urma verificărilor şi potenţialul impact 

financiar asupra contribuţiei POS Mediu, dacă AM declară cheltuielile respective ca ne-

eligibile (unde este cazul, trebuie luat în considerare procentul de finanţare al POS 

Mediu). Am raportat toate excepţiile descoperite inclusiv pe acelea care nu pot fi 

cuantificate şi pentru care nu se poate măsura impactul financiar asupra finanţării POS 

Mediu. 

 [Specificaţi pentru fiecare cheltuială/excepţie de necorelare între fapte şi criterii, natura 

excepţiei - se referă la condiţia specifică sau condiţiile descrise de la punctul 3.1 la 3.3 din 

anexa 2A care n-au fost respectate. Cuantificaţi valoarea excepţiilor descoperite şi 

pontenţialul impact financiar asupra finanţării POS Mediu, dacă AM declară cheltuielile 

respective ca ne-eligibile] 

3.1 Eligibilitatea costurilor 

Am verificat, eligibilitatea fiecărei cheltuieli pentru o tranzacţie sau acţiune selectată  pe 

baza procedurilor listate la punctul 3.1 din anexa 2A. 

 [Descrieţi constatările factuale şi specificaţi erorile şi excepţiile] 

 Exemplu: Am descoperit o cheltuială de 6.500 lei inclusă la linia 2 din CR ca fiind 

neelegibilă. Suma de 2000 lei din cheltuială se referă la o cheltuială realizată în afara 

perioadei de implementare. Nu au fost disponibile documente justificative pentru 3 

tranzacţii ce însumau 1.200 lei. (Nota: trebuie furnizate detalii relevante precum 

înregistrări contabile sau documente justificative) 

3.2 Rezerve pentru cheltuieli diverse şi neprevăzute 

3.3 Costuri ne-elegibile  

3.4 Veniturile proiectului 

Anexa 1 Cereri de rambursare aferente contractului de finanţare 

[Anexa 1 trebuie să includă cererile de rambursare ale beneficiarului care au făcut subiectul 

verificării. CR trebuie datate şi să indice perioada de referinţă]  

Anexa 2 Termenii de referinţă pentru verificarea cheltuielilor  

[Anexa 2 trebuie să includă copie semnată şi datată a termenilor de referinţă pentru 

verificarea cheltuielilor aferente contractului de finanţare inclusiv anexa 1 (informaţii despre 

contractul de finanţare) şi anexa 2A (Proceduri de realizat)]. 

 

3. ALTE PRECIZĂRI 

3.1. Etica profesională 

În elaborarea Raportului Auditorul va respecta următoarele standard de etică: 

- Standardul Internaţional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 Angajamente pentru 

realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de către Federaţia 

Internaţională a Contabililor („IFAC”) şi adoptat de către CAFR; 
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- Codul etic emis de către IFAC. Deşi ISRS 4400 prevede că independenţa nu este o cerinţă 

pentru angajamantele privind procedurile agreate, Autoritatea de Management/Organismul 

Intermediar POS Mediu solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerinţele de 

independenţă prevăzute de Codul etic. 

3. 2. Confidențialitate 

Raportul este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidenţială a Beneficiarului şi a Autorităţii 

de Management/Organism Intermediar şi exclusiv pentru scopul transmiterii către Autoritatea 

de Management/Organism Intermediar în conformitate cu cerinţele prevăzute in contractul de 

finantare. Acest Raport nu poate fi invocat de Beneficiar sau de Autoritatea de 

Management/Organismul Intermediar pentru alt scop şi nici nu poate fi distribuit altor părţi.  

 

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare este: prețul cel mai 

scăzut cu respectarea condițiilor din caietul de sarcini. 

 

Oferta: 

 

Propunerea financiară va fi exprimată in Lei fără TVA, defalcată pentru fiecare raport și 

pentru fiecare etapă conform graficului de predare a livrabilelor. Suma aferentă TVA-ului va 

fi explicată separat.  

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să fie posibilă identificarea cu uşurinţă a 

corespondenţei cu specificaţiile tehnice din Caietul de sarcini. 

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în secţiunea formulare (Formular 

3) 

 

Oferta trebuie sa fie însoțita de scrisoare de înaintare. 

 

Perioada minima de valabilitate a ofertei: 30 zile 

 

Limba de redactare a ofertei: limba romana 

 

Oferta trebuie însoțita obligatoriu de următoarele documente: 

 

 

1. Declaraţie privind eligibilitatea  - Formular 1 - încadrarea în situaţia prevăzută la    

art. 180 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din 

procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 

 

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 – 

Formular 2 - Încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă 

nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea 

contractului de achiziţie. 

 

3. Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în 

xerocopie/echivalent. 

 

4. Declarație pe proprie răspundere cu privire la  experiență asemănătoare, respectiv 

finalizarea a cel puțin un contract de servicii de audit pentru proiecte finanțate prin 

Instrumentele Structurale aferente perioadei 2007-2013.  
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5. Se va atașa în copie Carnetul de membru CAFR vizat cu mențiunea ACTIV pentru 

anul curent, lizibilă semnată şi ştampilată pentru "conformitate cu originalul" de către 

reprezentantul legal al ofertantului. 

 

      Președinte,                                                       Manager proiect, 

Kinga Muncuş – Nagy                                                           Lucian Lup             
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FORMULARE 
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 Formular 1   

SC .............SRL 
                             

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

    

Subsemnatul ......................., reprezentant împuternicit al ............................ cu sediul in 

......................................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura si sub 

sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu mă aflu in situația prevăzuta la art. 180 din 

Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 

modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin 

hotărâre definitiva a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activitati ale unei organizații 

criminale, pentru corupție, frauda si/sau spălare de bani. 

   Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înțeleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declarațiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 
    Data completării .................... 
 

 

 

 

Operator economic, 

................................. 

(semnătura autorizata) 
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Formular 2   

Operator economic 
SC .......................... SRL 
 

DECLARATIE  

Subsemnatul, ...................... reprezentant împuternicit al .................................. 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 

economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie 

având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., 

la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe 

propria răspundere că: 

1. nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 

judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 

creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

1. nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la 

lit. a); 

a. mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 

către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată; 

a. în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii 

beneficiarilor; 

a. nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 

pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 

profesională. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Data completării   

Operator economic,  (semnătură autorizată) 
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Formular 3 
 

.................................................... 

(denumirea/numele ofertantului) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către ....................................................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne 

oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 

menţionată, să prestăm serviciile conform anexei (se va atașa anexa cu descrierea serviciilor) 

pentru suma de .................................................... plătibilă după prestarea serviciilor, la care se 

adaugă TVA în valoare de .......................................................  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 

serviciile în graficul de timp anexat. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, 

(durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va 

rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de servicii aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 

primită. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic 
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Contract de servicii 
nr.______________data_______________ 

 

 

 
1. Părţile contractante 

În conformitate cu legislația în vigoare s-a încheiat prezentul contract de prestare de 

servicii,  
 

între 
 
Asociaţia Biounivers, cu sediul în Vălişoara, Str. Principală nr. 3 A, cod poştal 517393, 

judeţul Alba, tel nr. 0258/76.82.74, fax 0358/81.56.30,  cod fiscal 25488269, cont bancar 

deschis la B.C.R. Alba Iulia, Agenția Cetate, cod IBAN: RO15RNCB0014109125260001, 

reprezentat legal prin doamna Kinga Muncuş – Nagy, în funcţia de preşedinte,   în calitate de 

achizitor,  pe de o parte, 
 

şi  
 
…….............................................……………......................denumirea operatorului 

economic adresă .........................................telefon/fax  
.....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal 

...................................cont (trezorerie, 

bancă)..........................................................................reprezentată prin 

.............................................................(denumirea conducătorului), 

funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 

 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse 

în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza 

aferent serviciilor prestate conform contractului; 
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii 

sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 

asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 

costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

h) proiect - ,,Proiect integrat privind elaborarea planurilor de management pentru 3 arii 

protejate din Regiunea 7 Centru” cod SMIS – CSNR 36386 
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3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de audit și să realizeze 3 rapoarte de audit 

intermediare şi un raport de audit final, la sfârşitul perioadei de implementare a Proiectului 

pentru ,,Proiect integrat privind elaborarea planurilor de management pentru 3 arii protejate 

din Regiunea 7 Centru” cod SMIS – CSNR 36386, în perioada/perioadele convenite şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de servicii ,, Servicii de audit’’.                                              
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, 

plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei, din care 

T.V.A. ................ lei. 

 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de 27 luni, adică de la............................................până 

la ………............... 
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului în ordinea importanței lor sunt: 

a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) graficul de îndeplinire a contractului; 
d) graficul de plăţi; 

 
7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în 

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate 

în propunerea tehnică, anexă la contract.  
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare 

prezentat în propunerea tehnică. 
7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi 

ii. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 

în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor. 

7.5 - Prestatorul va însoți factura de o aplicație de plată cu documentele suport (livrabile) 

descrise în Caietul de sarcini, pentru fiecare etapă de  realizare a contractului. 
7.6 - Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de nature provizorie, fie 

definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

 

 



 

22 

 

7.7 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu 

graficul de prestare convenit. Totodata, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor 

și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit, pe toată durata 

contractului. 
 
8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate.  
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 de zile de la 

emiterea facturii de către acesta.  
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 

prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce 

achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp 

posibil. 

8.5 – Achizitorul se angajează să pună la dispoziţia auditorului informaţiile şi documentele pe 

care acesta le solicită în vederea prestării serviciilor care fac obiectul prezentul contract.   
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 

penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % din preţul contractului pentru 

fiecare zi de întârziere. 
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 

o cotă procentuală de 0,1 % din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere. 
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 

mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere 

rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare 

scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 

condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 

despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 
9.5- Intrucât serviciile care fac obiectul prezentului contract sunt achiziționate în cadrul 

proiectului „Proiect integrat privind elaborarea planurilor de management pentru 3 arii 

protejate din Regiunea 7 Centru” cod SMIS – CSNR 36386 finanțat prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională, POS MEDIU, Axa prioritară 4, prestatorul trebuie să respecte 

termenele prevăzute în graficul de prestare precum  și caracteristicile din propunerea tehnică 

și din caietul de sarcini. In cazul în care neîndeplinirea acestor condiții duce la pierderea 

finanțării nerambursabile furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul cu valoarea 

finanțării nerambursabile aferente prezentului contract. 
 

 
Clauze specifice 

 
10. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
10.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 

propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 
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definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

 
10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 

graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor 

şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 

contractului. 
 
11. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
11.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii 

pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru 

îndeplinirea contractului. 
 
12. Recepţie şi verificări  
12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
12.2 - Verificările pot fi efectuate de către achizitor prin membrii desemnați ai Unității de 

Implementare a Proiectului. 
12.3- Achizitorul trebuie să aprobe produsele rezultat al prestării serviciilor, rapoartele de 

audit sau alte documente incluse în aplicația de plată în termen de 3 zile de la primirea lor. In 

cazul în care achizitorul nu aprobă aceste documente datorită identificării unor neconcordanțe, 

prestatorul este obligat ca în termen de 3 zile de la sesizare să clarifice și să corecteze 

eventualele neconcordanțe. 
 
13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt 

posibil de la data semnării prezentului contract. 
13.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în 

termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la semnării contractului. 
(2) În cazul în care: 

i. orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 

ii. alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de 

prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, 

perioada de prestare şi vor semna un act adiţional dacă se prelungește durata contractului.  

13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, 

acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.  
13.4 Modificarea duratei contractului sau a prețului contractului se face cu acordul părţilor, 

prin act adiţional. Orice alte modificări se fac prin ordin administrativ emis de achizitor cu 

acordul părţilor. 
13.5 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 

execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 

penalităţi prestatorului.  
 
14. Ajustarea preţului contractului 
14.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
14.2 -   Preţul contractului nu se ajustează în sensul creșterii acestuia. 
 
15. Forţa majoră 
15.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
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15.2 - Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
15.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

15.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

15.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
15.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
16. Soluţionarea litigiilor 
16.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului. 
16.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc 

să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către 

instanţele judecătoreşti din România.  
 
17. Limba care guvernează contractul 
17.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
18. Comunicări 
18.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 

să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 
18.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării primirii comunicării. 
 
19. Legea aplicabilă contractului 
19.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înțeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  
(se precizează data semnării de către părţi).   
 
 Achizitor,               Prestator, 

............................       .............................. 

(semnătură autorizată)      (semnătură autorizată)

 L.S.           L.S. 
 


