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1. Generalităţi
Prezentele specificații tehnice conţin indicații, fac parte integrantă din referatul de achiziţie a
serviciilor de audit şi constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează
de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condiţiile în care criteriul de
evaluare a ofertelor este "preţul cel mai scăzut".
2. Obiectivul procedurii de achiziţie
Achiziţie publică de servicii de audit pentru proiectul POSDRU/161/2.1/G/137930 „Stagiile
de practică – o premisă a reuşitei profesionale”” cu finanţare în cadrul POSDRU 2007-2013.
3. Beneficiar
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
4. Compartimentul responsabil
Compartimentul administrativ, Str. Târgu din Vale, Nr.1, 110040 Piteşti;
telefon: +40348 453 113
fax: +40348 453 123
5. Surse de finanţare
Proiect/program finanţat din fonduri comunitare – FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DIN
FONDURI STRUCTURALE - FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin POS DRU 2007-2013.
6. Valoarea maxima estimată a contractului
Valoare maximă estimată a contractului este de 25.200 lei inclusiv TVA .
7. Procedura achiziţiei publice
Conform legislaţiei în vigoare (OUG 34/2006 actualizată, etc.), instrucţiunilor şi deciziilor
emise de AMPOSDRU - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a instrucţiunilor şi
clarificărilor emise de OIPOSDRU – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic şi a normelor interne.
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8. Specificaţii tehnice
8.1. Cerinţe minimale:
Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracterisicile tehnice
şi cele contractuale precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare.
Caracteristicile prezentate în Specificațiile tehnice sunt minimale şi obligatorii.
Ofertanţii pot oferi servicii cu caracteristici superioare celor specificate.
Ofertantul va trebui să prezinte oferta pentru serviciile de audit pentru proiectul
„Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”-conform prevederilor contractului de
finanțare ID POSDRU/161/2.1/G/137930 , având în vedere aplicarea prevederilor legislației
specifice fondurilor europene și ale contractului mai sus menționat. În urma verificării
documentelor puse la dispoziția auditorului se va încheia un Raport de audit aferent fiecărei
cereri de rambursare conform Graficului estimativ de depunere a cererilor de rambursare (7
cereri de rambursare pe parcursul perioadei de implementare a proiectului -29.04.201428.10.2015).
In conformitate cu prevederile contractului de finanţare nr. 5517/28.04.2014 încheiat pentru
finanţarea proiectului “Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”- “ Auditorul va
fi selectat din cadrul membrilor activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România şi
certificat de către această entitate pentru a desfăşura activităţi specifice în cadrul POSDRU”.
De asemenea,” Odată cu transmiterea fiecărei cereri de rambursare intermediară sau finală,
Beneficiarul [Universitatea din Piteşti] va transmite la CNDIPT OI POSDRU , un raport de
verificare a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare respective, emis de către un auditor
financiar independent și autorizat în condițiile legii. Cererea de rambursare va purta
mențiunea „Transmis spre auditare” și va fi semnată și datată de către auditorul financiar
independent.
Auditorul financiar independent și autorizat în condițiile legii verifică faptul că toate
cheltuielile declarate de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară sau finală sunt
reale, înregistrate în contabilitate și în evidența cheltuielilor și sunt eligibile în conformitate cu
art. 4 al contractului de finanțare și emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate
cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU.
În cazul în care în raportul de verificare a cheltuielilor întocmit de către auditor sunt
evidenţiate cheltuieli neeligibile, acestea nu vor fi incluse de către beneficiar în evidența
cheltuielilor.
În situația în care sunt identificate cheltuieli neeligibile, care au fost însă certificate de
auditorul financiar independent, CNDIPT OI POSDRU va comunica Camerei Auditorilor
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Financiari din România situațiile de această natură, conform prevederilor protocolului încheiat
între AM POSDRU și Camera Auditorilor Financiari din România”
Să prezinte următoarele documente:
Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de CAFR-copie legalizată;
Carnet de membru al CAFR vizat cu menţiunea “Activ” – pentru anul respectiv-copie
simplă;
Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară teritorială la care este arondat sediul
persoanei fizice sau juridice-original;
Declaraţia pe propria răspundere a Auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost
sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare şi competenşă
profesională al CAFR.
8.2. Asistenţă tehnică
Prestatorul trebuie să pună la dispoziţia beneficiarului un serviciu de consultanță pe perioada
implementării contractului.
9. Precizări finale
Beneficiarul va încheia cu prestatorul un Proces verbal de acceptanţă a serviciilor în urma
predării către beneficiar a Raportului de audit.

Responsabil financiar,
Ec. Elena-Cristina Dincă
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