
CAIET DE SARCINI 

privind  achizitia serviciului de audit financiar in cadrul proiectului   ”Modernizare drum interjudețean  

DJ 104A, DJ105C și  DJ 105P- format din  DJ104A km 0+000-45+000, DJ105C km 6+300-3+800, DJ 

105P 0+000-3+800„ cu finanțare nerambursabilă - Cod SMIS 2014+: 111124. 

 

 Județul Brașov a semnat contractul de finanțare nr. 580/12.10.2017 pentru  proiectul   ”Modernizare 

drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C 

km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, Apel: POR/103/6/1/ Creşterea gradului de accesibilitate a 

zonelor rurale şi urbane situate în proimitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene,  proiect 

care  se încadreaza în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 6- Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. – Stimularea mobilității regionale 

prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN –T. 

 

Obiectul achiziției constă în încheierea unui contract de servicii de auditare financiara a proiectului 

de investiții :”Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A 

km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”. 

Acest proiect este  finanțat prin  Programul Operațional Regional - Axa prioritară 6, 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regional, 6.1 Stimularea mobilității regionale prin 

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. 

 

Valoarea estimată a contractului, privind prestarea serviciului de audit financiar este de 54.621,84 

lei, fara  TVA.  

- Numărul rapoartelor de audit financiar (intermediare si final) - maxim 13;  

- În cadrul proiectului sunt prevăzute a se realiza 13 cereri de rambursare, fiecare cerere de rambursare 

va fi insoţită de câte un raport de audit financiar; 

- Suma eligibilă pentru un raport de audit financiar este in limita maxima eligibilă de 4.201,68 lei, fara 

TVA; 

- Daca pe perioada de implementare a proiectului, beneficiarul va modifica graficul cererilor de 

rambursare/plata şi astfel se vor elabora mai putine cereri de rambursare/plată decât cele prevăzute, 

numărul rapoartelor de audit nu vor putea depăşi numărul cererilor de rambursare/plată. De asemenea, 

dacă se va modifica graficul de rambursare în funcţie de evoluţia proiectului şi se va ajunge la mai 

multe cereri de rambursare/plată decât cele prevăzute, numărul rapoartelor de audit nu poate depăşi 

numărul maxim stabilit, iar un raport de audit va ingloba mai multe cereri de rambursare, valoarea 

maximă eligibilă nu poate depăşi limita maximă eligibila stabilită. 

- Rapoartul de audit financiar intermediar se va elabora, de fiecare data premergator depunerii spre 

decontare a cererii de rambursare/plata si va fi depus impreuna cu aceasta la Autoritatea de 

Management/Organismul Intermediar – POR. 

 

   Cerințe de participare: 

Personal minim solicitat: 

- un auditor financiar autorizat. 

 

Cerinţe minime: 

- să dețină carnet de membru al CAFR vizat, cu menţiunea „activ” pentru anul respectiv - se va 

prezenta în copie cu mențiunea ”conform cu originalul”; 

- să fie înscris în Registru auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din 

România înregistrată fiscal în România; 



 

 

- să dețină Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de CAFR - se va prezenta în 

copie cu mențiunea ”conform cu originalul”; 

- Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la respectarea criteriilor de bună reputaţie conform art. 

3 din Hotărârea CAFR nr. 27/2016. 

- Declaraţia pe proprie răspundere din care sa reiasa că nu se află în conflict de interese cu persoanele 

care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, dar şi a celor implicați în procedură 

din partea acestuia din urmă, respectiv cu persoanele care aprobă/semnează documente emise în 

legătură cu/sau pentru atribuirea contractului, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent 

autorității contracte, necesar finanțării contractelor de achiziție publică - în original; 

 

Operatorul economic (persoană fizică sau juridică) declarat castigator trebuie să prezinte la data 

semnarii contractului de presatari servicii următoarele documente prin care atestă ca: 

- nu și-a încalcat obligațiile privind plata taxelor, impozitelor și a contributiilor la bugetul de stat - se 

va prezenta Certificat de atestare fiscala privind lipsa obligatiilor cu privire la plata a contributiilor 

la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii acestora, în copie legalizată/cu mențiunea 

„conform cu originalul”; 

- nu și-a încalcat obligațiile privire la plata impozitelor și taxelor la bugetul local - se va   prezenta 

Certificat de atestare fiscală privind lipsa obligatiilor cu privire la plata impozitelor și taxelor la 

bugetul local la momentul prezentarii acestora, în copie legalizată/cu mențiunea „conform cu 

originalul”. 

                     

 Cerințe specifice: 

Auditorul financiar extern, prin rapoartele de audit confirmă că a verificat dacă cheltuielile prezentate 

de beneficiar în Cererile de rambursare (intermediare și finală) s-au făcut în interesul proiectului și: 

- sunt necesare pentru realizarea proiectului; 

- sunt prevăzute în Contractul de Finanţare nr. 580/12.10.2017; 

- sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă 

a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preţurilor conform prevederilor OUG 

nr. 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); 

- sunt efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi, dacă este cazul; 

- cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate; 

- sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/partenerului având la bază documente justificative, 

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

trebuie să aibă înscris codul proiectului şi menţiunea «proiect finanţat din POR». 

- pentru operaţiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea 

analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform normelor privind organizarea 

contabilităţii în funcţie de tipul beneficiarului şi codul SMIS al proiectului; 

- cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice şi financiare ofertate (se verifică 

preţurile unitare şi cantităţile decontate). 

 

 

           

   

 



 

Atunci când beneficiarul desfăşoară mai multe proiecte în acelaşi timp sau un proiect primeşte 

finanţare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorul financiar extern verifică potenţiala 

dublă finanţare a unei cheltuieli. 

Scopul serviciilor de audit este de a examina si evalua modul de implementare a proiectului, 

auditorul financiar exprimandu-si astfel opinia asupra realitatii, legalitatii si conformitatii cheltuielilor 

efectuate de Autoritatea Contractanta pe perioada implementarii proiectului: “Modernizare drum 

interjudetean DJ 104A, DJ105C si DJ105P – format din DJ104A km 0+000-45+000, DJ105C km 6+300-

3+800, DJ105P km 0+000-3+800”, in urmatorul sens: 

 Realitatea cheltuielilor: sa verifice daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost platite; 

 Regularitatea cheltuielilor:  sa verifice daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare sunt 

corecte si au fost solicitate cu respectarea procedurilor; 

 Eligibilitatea cheltuielilor: sa verifice daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost 

efectuate in conformitate cu prevederile contractului de finantare, legislatiei nationale si comunitare in 

vigoare si sunt insotite de documente justificative. 

Misiunile de audit sunt in conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA) si Standarde 

Internaționale pentru Serviciile Conexe (ISRS), in vigoare. 

Raportul verificării cheltuielilor va trebui să descrie scopul și procedurile agreate, ale angajamentului, 

în detalii suficiente pentru a permite Beneficiarului și Autorităţii de Management să înţeleagă natura și aria 

de aplicabilitate a procedurilor utilizate de Auditor. 

 

  Toate costurile legate de realizarea cerințelor din Caietul de sarcini - specificații tehnice (costuri 

materiale, costuri pentru transport, cazare și masa ale personalului propriu, costuri pentru plata unor 

activități auxiliare, etc.) vor fi suportate de auditor și vor fi incluse în oferta sa financiară. 

Rapoartele de audit se vor preda în 3 exemplare originale, cu toate semnăturile și ștampilele necesare 

aplicate, precum și în format electronic, editabil word. 

 

Perioada de prestare a serviciilor de audit financiar durează pe toată perioada de implementare a 

proiectului.  

În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului finanțat prin POR 

2014-2020 se va prelungi în baza unui act adițional încheiat cu Autoritatea Contractantă, contractul de audit 

financiar al proiectului se va prelungi în mod automat. Valoarea contractului privind auditul financiar 

rămânând neschimbată. Durata de prestare a serviciilor de audit extern va fi prelungită, dacă este cazul, în 

funcție de durata de implementare a proiectului, printr-o notificare din partea beneficiarului, urmată de 

încheierea unui act adițional. 

 

Toate rapoartele de audit și documentele relevante ale proiectului vor deveni proprietatea Consiliului 

Judeţean Brasov.  

Prestarea serviciilor de audit financiar pentru fiecare raport solicitat se va face în urma primirii Notei 

de comandă de la achizitor, insotita de documentele suport și se va realiza în termen de maxim 15 

(cincisprezece) zile de la data primirii documentaţiei de la echipa de monitorizare a proiectului (EMP), 

desemnată de UAT Județul Brasov. 

 

    Notă: Auditorul financiar se obligă să ofere suport beneficiarului până la data obținerii 

rambursării sumelor solicitate prin Cererile de rambursare (intermediară și finală), chiar dacă această 

perioadă o depășește pe cea de implementare a proiectului. 

 



 

Modalitatea de plată 

Plata serviciilor prestate de Prestator, în baza contractului de servicii de audit va fi efectuată după 

recepția fiecărui raport de audit predate beneficiarului, insotit de raportul de activitate al auditorului, pe 

baza de factură fiscală.  

Predarea fiecărui raport de audit se va transmite echipei de monitorizare a proiectului (EMP) 

desemnată de UAT Județul Brasov pe baza de adresă de înaintare. Pentru serviciile prestate, plățile datorate 

de Achizitor Prestatorului sunt cele declarate în oferta financiară. 

 

 Notă: În cazul în care pe parcursul derulării contractului de servicii apar modificări ale prevederilor 

legale emise de către AMPOR și/sau OI sau alte organisme abilitate în domeniul auditului financiar, 

prestatorul are obligația de a se conforma noilor reglementări în totalitate, fără a genera, sub nici-o formă, 

costuri suplimentare pentru achizitor sau întârzieri în prestarea serviciilor. 

 

 

 

 

Manager  Proiect      Dir. Ec. / Responsabil Financiar 

Daniel Gligoraș                  Gabriela Agafiței  


