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„Sistem informatic integrat interoperabil cu bazele de date ale administratiei centrale pentru asigurarea monitorizarii mediului 

concurential", cod SMIS 31500 

 
CONSILIUL CONCURENTEI 
P-ta Presei Libere, nr.1, sector 1 
Bucureşti 
BMC/10486/21.10.2014 
ÎN ATENŢIA POTENŢIALILOR OFERTANŢI 
                                                    

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
  

Consiliul Concurenţei, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1, cod fiscal 8844560, 
achiziţionează în conformitate cu prevederile art.19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de servicii şi a contractelor de lucrări publice, cu modificările ş 
completările ulterioare, de audit tehnic si financiar pentru proiectul „Sistem informatic integrat 
interoperabil cu bazele de date ale administratiei centrale pentru asigurarea monitorizarii mediului 
concurential", cod SMIS 31500 ” - cod CPV: 79212100-4-   Servicii de auditare financiara şi 72810000-1 - 
Servicii de audit informatic. 
 
Proiectul este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, în baza contractului de finanţare încheiat cu 
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3  – 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 
2 - „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 2 „Implementarea de 
sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”, în baza contractului de finanţare nr. 
705/322/19.02.2013 
 
Valoarea estimată a valorii contractului: 125.900,00 lei fara TVA, echivalentul a 28.419,86 euro, la  cursul 
BNR valabil în data de 16.10.2014 de 4.4300 lei/euro 
 
DESCRIEREA SERVICIILOR 
Prestatorul va presta serviciile cu respectarea urmatoarelor cerinte: 

 Servicii de audit financiar: 
- Stabilirea conformităţii proiectului implementat cu cererea de finanţare cu clarificările, completările şi 

modificările ulterioare şi cu contractul de finanţare cu toate modificările şi completările. 
Din punct de vedere financiar, auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentare de AC în cererea de 
rambursare s-au realizat în interesul proiectului şi dacă acestea sunt corecte şi eligibile. 
Auditorul va verifica modul de organizare a evidenţelor contabile ale contractului, va verifica realitatea şi 
legalitatea plăţilor efectuate, conformitatea documentelor cu cerinţele AM POSCCE, pentru a asigura 
eligibilitatea cheltuielilor efectuate. 

 Servicii de audit de securitate: 
- Stabilirea conformitătii proiectului implementat cu Cererea de finantare, cu celalate anexe ale 

Contractului de finanţare nr. 705/322/19.02.2013, la nivelul sistemului informatic ce se 
implementeaza. 

- Evaluarea arhitecturii, componentelor şi securitatii infrastructurii informatice prin metode  specifice 
auditului tehnic; 

- Sa promoveze utilizarea celor mai bune practici in securitate, bazate pe masuri existente (ex: ISO/JIC 
17799-cod de practici pentru managcmentul securitati informatiei); 

- Evaluarea riscurilor informatice si tratarea acestora prin raport intermediar si final; 
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- Identificarea cerintelor si responsabilitatilor de securitate in domeniul IT; 
- Corespondenta specificatiilor tehnice solicitate prin  caiet de sarcini si asumate prin oferta tehnica si 

sistemul dezvoltat in cadrul proiectului. 
Din punct de vedere tehnic, auditorul va verifica conformitatea rezultatelor tehnice ale proiectului comparativ 
cu toate obiectivele propuse prin Cererea de finanţare.  
 

Pentru a participa la selecţia de oferte, vă rugăm să transmiteţi oferta dumneavoastră tehnică şi financiară, 
conform Documentaţiei de Atribuire ataşate la prezenta, până luni 27.10.2014, ora 15:00 , în plic sigilat şi 
ştampilat, pe care se va menţiona:  
 

Ofertă pentru “Achiziţia de servicii de audit financiar şi audit de securitate” – Proiect POSCCE - „Sistem 

informatic integrat interoperabil cu bazele de date ale administratiei centrale pentru asigurarea monitorizarii 

mediului concurential", cod SMIS 31500 

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA:  28.10.2014, ora 11:00   
 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, va fi “preţul cel mai scăzut”. 
 

Pentru a fi considerată conformă, oferta trebuie să satisfacă cerinţele minime obligatorii. 
 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon/fax: 021.405.45.56, sau la adresa de e-mail: 
ion.panait@consiliulconcurentei.ro. 
 
Atasat la prezenta regasiţi caietul de sarcini. 
 

 
Cu deosebită consideraţie, 

 
 

PREŞEDINTE 
 

Bogdan M.CHIRIŢOIU 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

mailto:ion.panait@consiliulconcurentei.ro
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CAIET  DE  SARCINI 

privind serviciile de audit de securitate (tehnic) si audit financiar 

pentru proiectul 

 

„Sistem informatic integrat interoperabil cu bazele de date ale administratiei centrale 

pentru asigurarea monitorizarii mediului concurential", cod SMIS 31500 

 

Valoare estimata: 125.900,00 lei fara TVA 

 

Durata contract: Contractul va demara efectiv după data semnării acestuia de către Autoritatea 

Contractantă şi Consultant, iar execuţia sa va începe la data notificării din partea Autorităţii 

Contractante, nu mai târziu de 5 zile după semnare. Durata contractului este până în luna 24 a 

activităţilor din proiectul de implementare. 

  

Cod CPV: 72810000-1 - Servicii de audit informatic (Rev.2) 

                 79212100-4-   Servicii de auditare financiara (Rev.2) 

 

Achizitia se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut    

 

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare 

ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. 

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi 

luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui 

nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Oferta care va cuprinde servicii 

care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă. 

 

ABREVIERI 

Autoritatea Contractantă (AC): Autoritate Contractantă (Consiliul Concurenţei) 

Ofertant: orice operator economic care a depus ofertă în termenul de depunere a ofertelor indicat în 

invitaţia de participare 

Prestatorul: ofertantul declarat castigator, responsabil cu implementarea contractului  

Proiect: Cererea de finanţare cu titlul „Sistem informatic integrat interoperabil cu bazele de date 

ale administratiei centrale pentru asigurarea monitorizarii mediului concurential", cod SMIS 31500 

Contractul de finanţare – Contractul nr. 705/322/19.02.2013 de finanţare a proiectului „Sistem 

informatic integrat interoperabil cu bazele de date ale administratiei centrale pentru asigurarea 
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monitorizarii mediului concurential”, încheiat între Consiliul Concurentei şi Autoritatea de 

Management a Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”. 

Ghidul solicitantului –Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru 

sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 

serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii 

interoperabilităţii sistemelor informatice”. 

AM POSCCE - Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial „Cresterea 

Competitivitatii Economice”, din cadrul Ministerului Economiei 

POSCCE - Programului Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” 

 

1. Introducere 

1.1. Autoritatea Contractantă: Consiliul Concurentei 

In calitate de autoritate administrativa autonoma, Consiliul Concurentei are rolul de a restabili si 

mentine un mediu competitiv normal prin actiuni corective si de a monitoriza pietele si a 

supraveghea actorii de pe aceste piete prin actiuni preventive. Consiliul Concurentei are drept scop 

protejarea si stimularea concurentei pentru asigurarea unui mediu concurential normal, in vederea 

promovarii intereselor consumatorilor. De asemenea, Consiliul Concurentei reprezinta Romania in 

relatiile cu organizatiile si institutiile internationale de profil si coopereaza cu autoritatile de 

concurenta comunitare si extracomunitare.  

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevede legislatia la nivel european privind  

concurenta. Consiliul Concurentei din Romania a preluat si a adaptat legislatia in domeniul 

concurentei pentru alinierea la normele europene.  

Potrivit prevederilor din Tratatul de aderare la Uniunea Europeana, Romania s-a obligat "sa  

continue sa aloce Consiliului Concurentei mijloacele financiare adecvate, precum si resursele 

umane suficiente si pregatite corespunzator" (Anexa IX: Angajamente speciale asumate si cerinte 

acceptate de Romania la incheierea negocierilor de aderare). 

Consiliul Concurentei si-a asumat obligatiile de aderare si prin strategia de informatizare si-a 

programat sa rezolve o serie de probleme in activitatea de monitorizare a mediului concurential in 

sensul ca:  

 Informatiile publice furnizate de institutiile mentionate (ONRC, ANAF, ANRMAP, 

MSI/SEAP) sunt insuficiente (criterii de filtrare, date istorice) desfasurarii unei activitati 

eficiente in Consiliul Concurentei in domeniul monitorizarii mediului concurential si al 

ajutoarelor de stat, fiind necesara o corespondenta scrisa suplimentara.  

 Informatiile publice furnizate de institutiile mentionate (ONRC, ANAF, ANRMAP, 

MSI/SEAP) nu pot fi exportate de cele mai multe ori intr-un format prelucrabil.  

 Timp indelungat pentru efectuarea interogarilor pe site-ul ONRC - http://recom.onrc.ro.  

 Obtinerea informatiilor suplimentare de la institutiile mentionate (ONRC, ANAF, 

ANRMAP, MSI/SEAP) prelungeste timpul necesar analizei solicitarilor/ plangerilor/ 

sesizarilor si, implicit, timpul de raspuns.  

 Servicii publice indeplinite cu greutate, termene mari pentru furnizarea serviciilor publice, 

lipsa de transparenta si informarea precara a publicului.  

http://recom.onrc.ro/
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Prin urmare, devine evidenta necesitatea cresterii si optimizarii cooperarii dintre institutiile publice 

(Consiliul Concurentei, ONRC, ANAF, ANRMAP, MSI/SEAP) si cresterea capacitatii de raspuns 

la solicitari primite din partea cetatenilor/mediului de afaceri/administratiei publice prin 

implementarea unui sistem informatic integrat interoperabil pentru asigurarea monitorizarii 

mediului concurential.  

Astfel, ca urmare a implementarii interoperabilitatii sistemelor informatice ale institutiilor,  

promovarea investitiei in sistemul informatic integrat interoperabil dintre Consiliul Concurentei, 

ONRC, ANAF, ANRMAP, MSI/SEAP va avea ca rezultate: cresterea eficientei si eficacitatii 

sistemelor informatice prin care se ofera servicii publice electronice; cresterea eficientei utilizarii 

fondurilor publice; cresterea securitatii sistemelor informatice ale administratiei publice locale si  

centrale; reutilizarea resurselor implicate in cadrul sistemelor informatice;  imbunatatirea  

colaborarii intre institutiile administratiei publice; maturitate, suport in piata si popularitate; 

promovarea accesibilitatii web; facilitarea colaborarii la nivel european si international.  

O consecinta imediata, evidenta si vizibila a promovarii acestei investitii este reducerea costurilor 

pentru toate institutiile implicate fundamentata pe:  

 Beneficiile pe care le aduce cu sine un astfel de sistem informatic interoperabil sunt legate 

de: gestionarea unui volum foarte mare de date pe o perioada lunga de timp si obtinerea de 

rapoarte si situatii pe baza acestora; accesul si operarea simultana de catre un numar mare 

de utilizatori fara aparitia blocarilor, ceea ce asigura integritatea datelor si a tranzactiilor, 

securitatea datelor si protejarea sistemului la acces neautorizat. 

 Contravaloarea achizitionarii unui astfel de sistem este repede amortizata din reducerea 

imediata a costurilor, efectele unei astfel de investitii fiind pregnant simtite in activitatea 

operationala si decizionala zilnica.  

 Sistemul este o investitie sigura, de lunga durata, prin deschiderea spre imbunatatiri si 

modernizari si ofera independenta fata de modificarile tehnologice ale echipamentelor 

hardware.  

 Aplicatia automatizeaza transferul de informatii intre toate structurile institutiilor 

beneficiare (Consiliul Concurentei, ONRC, ANAF, ANRMAP, MSI/SEAP), ceea ce duce la 

imbunatatirea comunicarii si eficientizarea activitatilor specifice acestora.  

 Valoarea adaugata a proiectului propus spre realizare de catre Consiliul Concurentei consta 

in faptul ca prin realizarea lui se va asigura infrastructura necesara furnizarii de servicii 

publice online si de interconectare cu institutiile publice ONRC, ANAF, ANRMAP, 

MSI/SEAP, infrastructura care va permite colaborarea ulterioara si cu alte institutii centrale 

(Autoritatea Nationala a Vamilor, Institutul National de Statistica, DNA, Magistratura, 

ORDA, Parchetul General). Implementarea proiectului propus va aduce imbunatatiri 

semnificative in activitatea Consiliului Concurentei care se vor reflecta direct in beneficii 

aduse entitatilor cu care acesta interactioneaza.  
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1.2 Contextul achiziţiei de servicii 

1.2.1 Introducere 

Prezenta procedură de achiziţie publică este demarată în contextul implementării  proiectului cu 

titlul „Sistem informatic integrat interoperabil cu bazele de date ale administratiei centrale pentru 

asigurarea monitorizarii mediului concurential", – cod SMIS 31500, cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” : Axa 

prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, 

Domeniul Major de Intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice 

electronice”, Operaţiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii 

sistemelor informatice”, în baza contractului de finanţare nr. 705/322/19.02.2013. 

1.2.2 Obiectivele proiectului  

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea si optimizarea cooperarii dintre institutiile 

publice Consiliul Concurentei, ONRC, ANAF, ANRMAP, MSI/SEAP si cresterea capacitatii de 

raspuns la solicitari primite din partea cetatenilor/mediului de afaceri/administratiei publice prin 

implementarea unui sistem informatic integrat interoperabil pentru asigurarea monitorizarii 

mediului concurential.  

Obiective specifice identificate ca fiind realizabile prin implementarea proiectului propus si care 

raspund cerintelor specifice aferente axei prioritare sunt urmatoarele:  

 Realizarea interoperabilitatii interinstitutionale dintre sistemele informatice existente ale 

Consiliului Concurentei, ONRC, ANAF, ANRMAP, MSI/SEAP cu rol in monitorizarea si 

reglementarea mediului concurential. 

 Accesibilitatea serviciilor publice oferite de Consiliului Concurentei prin utilizarea 

mijloacelor electronice performante;. 

 Facilitarea accesului online al cetatenilor/administratiei publice prin oferirea de servicii 

publice electronice furnizate de catre Consiliul Concurentei in parteneriat cu ONRC, ANAF, 

ANRMAP, MSI/SEAP. 

 Eficientizarea activitatii interne a Consiliului Concurentei prin automatizarea proceselor de 

lucru si acces in mod operativ la toate informatiile necesare desfasurarii activitatii atat din  

sistemele interne cat si din surse externe de date. 

 Imbunatatirea gradului de instruire a personalului Consiliului Concurentei. 

 

1.3 Valoarea proiectului  

Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanţare este de 8.519.606,00 lei cu TVA 

inclus. 

 

1.4 Durata contractului de finanțare 

Durata de desfăşurare a contractului de finanţare este de 24 de luni. 
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1.5. Descrierea tehnică a sistemului informatic implementat în cadrul contractului de 

finanţare 

Sistemul informatic integrat interoperabil propus respecta principiile proiectelor de interoperabilitate 

enuntate in Ghidul Solicitantului, asigurand:  

 Interoperabilitatea la nivel organizational, prin faptul ca:  

o Institutiile (Consiliul Concurentei, ONRC, ANAF, ANRMAP, MSI/SEAP) vor utiliza 

mijloacele specifice TIC existente in scopul asigurarii unei retele de comunicare si 

interoperabilitate pentru derularea serviciilor administrative de monitorizare si control a 

pietei concurentei. 

o Vor fi utilizate atat resursele interne (aplicatiile informatice existente) asigurand  

interoperabilitatea intra-institutionala cat si resursele externe (sistemele TIC ale institutiilor 

partenere), asigurand interoperabilitatea inter-institutionala.  

Proiectul va permite deschiderea Consiliului Concurentei spre colaborarea ulterioara si cu 

alte institutii (Autoritatea Nationala a Vamilor, Institutul National de Statistica, DNA, 

Magistratura, ORDA, Parchetul General).  

 Interoperabilitatea la nivel semantic, intrucat: 

o Proiectul va avea ca rezultat un set de informatii comune sub forma unui registru de date 

privind concurenta de piata, ce va putea fi utilizat in activitatea proprie de fiecare institutie 

implicata. Acesta va avea un continut relevant monitorizarii mediului concurential, obtinut 

in urma interoperabilitatii sistemelor TIC din institutiile mentionate si sistemelor TIC din 

cadrul Consiliului Concurentei.  

o Proiectul va produce informatie standardizata, prin reducerea duplicarii datelor, prevenirea 

colectarii redundante a informatiilor, mentinand fiabilitatea si siguranta acestora.  

o Proiectul va oferi posibilitatea ca acest registru sa fie intretinut in conditii bine definite, sa 

fie exploatat in conditii adecvate de siguranta si sa fie utilizat in cadrul sistemelor societatii 

informationale.  

 Interoperabilitatea la nivel tehnic prin faptul ca:  

o La nivelul Consiliului Concurentei se va implementa un sistem compatibil cu tehnologiile si 

bazele de date existente la nivelul institutiilor partenere (ONRC, ANAF, ANRMAP, 

MSI/SEAP). 

o Sistemul interoperabil propus va da posibilitatea sistemelor de a comunica in timp real prin 

intermediul interfetelor folosite in comun.  

o Efortul in zona de interoperabilitate tehnica va fi orientat in directia standardizarii mesajelor 

electronice care constituie fluxurile informationale intre sisteme si definirea contextelor de 

business in cadrul carora se genereaza aceste fluxuri.  

o Asigura acccesul de tip "single point of contact" pentru relatia cu cetatenii/mediul de afaceri.  
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2. Obiectul achiziţiei 

2.1. Generalităţi 

Obiectivul general al contractului este de a realiza Raportul de Audit de securitate (tehnic) final si 

Rapoartele Financiare, intermediare si final, privind Contractul de Finanţare, aferente proiectului 

”Sistem informatic integrat interoperabil cu bazele de date ale administratiei centrale pentru 

asigurarea monitorizarii mediului concurential”. 

Informaţia, financiară şi nefinanciară, care se verifică de către Auditorul extern, reprezintă toată 

informaţia care face posibilă verificarea faptului că toate cheltuielile raportate de către Beneficiar în 

Raportul Financiar s-au făcut, că sunt corecte şi eligibile. Beneficiarul este obligat să depună la 

Autoritatea de Contractare un raport de verificare a cheltuielilor efectuat de un auditor extern în 

sprijinul plăţilor cerute de către Beneficiar conform Contractului de Finanţare. Acest raport este 

necesar întrucât efectuarea plăţilor către Beneficiar este condiţionată de constatările factuale 

consemnate in acesta.  

Informatia privind implementarea sistemului IT reprezinta informatia care face posibila derularea 

misiunii de audit tehnic extern si verificarea conformitatii implementarii intregului proiect, din 

prisma securitatii informationale si conformitatii cu cerintele impuse de contractul de finantare.  

 

2.2. Scopul serviciilor 

2.2.1. Audit de securitate (tehnic) 

În cadrul prezentului caiet de sarcini se detaliază cerinţele serviciilor de audit tehnic externalizate de 

Autoritatea Contractantă, care presupun verificarea sistemului informatic dezvoltat în cadrul unei 

achiziţii separate. Sistemul informatic are ca scop asigurarea monitorizarii mediului concurential prin 

cresterea si optimizarea cooperarii dintre institutiile publice Consiliul Concurentei, ONRC, ANAF, 

ANRMAP, MSI/SEAP si cresterea capacitatii de raspuns la solicitari primite din partea 

cetatenilor/mediului de afaceri/administratiei publice. 

Scopul prezentului contract este: 

 Stabilirea conformitătii proiectului implementat cu Cererea de finantare, cu celalate anexe 

ale Contractului de finanţare nr. 705/322/19.02.2013, la nivelul sistemului informatic ce se 

implementeaza. 

 Evaluarea arhitecturii, componentelor şi securitatii infrastructurii informatice prin metode  

specifice auditului tehnic; 

 Sa promoveze utilizarea celor mai bune practici in securitate, bazate pe masuri existente 

(ex: ISO/JIC 17799-cod de practici pentru managcmentul securitati informatiei); 

 Evaluarea riscurilor informatice si tratarea acestora prin raport intermediar si final; 

 Identificarea cerintelor si responsabilitatilor de securitate in domeniul IT; 

 Corespondenta specificatiilor tehnice solicitate prin  caiet de sarcini si asumate prin oferta 

tehnica si sistemul dezvoltat in cadrul proiectului. 

Din punct de vedere tehnic, auditorul va verifica conformitatea rezultatelor tehnice ale proiectului 

comparativ cu toate obiectivele propuse prin Cererea de finanţare.  
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2.2.2. Audit financiar 

Scopul serviciilor supuse prezentei achiziţii presupune auditarea financiară intermediară şi finală a 

proiectului conform normelor în vigoare: Standardele Internaționale ale Serviciilor Conexe (ISRS) 

4400 sau similar, Codul de Etica pentru Contabilii Profesionişti emis de IFAC sau similar. 

În cadrul prezentului caiet de sarcini se detaliază cerinţele serviciilor de audit externalizate de 

Autoritatea Contractantă prin care se desfăşoară o verificare a cheltuielilor şi se raportează către AC 

îndeplinirea condiţiilor contractului de finanţare. 

Serviciile supuse prezentei achiziţii presupun auditarea implementării proiectului astfel: 

 Stabilirea conformităţii proiectului implementat cu cererea de finanţare cu clarificările, 

completările şi modificările ulterioare şi cu contractul de finanţare cu toate modificările şi 

completările. 

Din punct de vedere financiar, auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentare de AC în cererea de 

rambursare s-au realizat în interesul proiectului şi dacă acestea sunt corecte şi eligibile. 

Auditorul va verifica modul de organizare a evidenţelor contabile ale contractului, va verifica 

realitatea şi legalitatea plăţilor efectuate, conformitatea documentelor cu cerinţele AM POSCCE, 

pentru a asigura eligibilitatea cheltuielilor efectuate. 

 

2.3. Termenii şi Condiţiile Contractului de Finanţare 

2.3.1. Pentru realizarea raportului de audit tehnic, Ofertantul verifică daca: 

a) proiectul este implementat în locaţiile de implementare menţionate în contract; 

b) este în stare de funcţionare şi că din punct de vedere tehnic respectă obligaţiile asumate prin 

cererea de finanţare şi contractul de finanţare. 

2.3.2. Pentru realizarea raportului de audit financiar, Ofertantul verifică dacă: 

a) fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de finanţare; 

b) cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte şi eligibile. 

2.4. Planificarea, procedurile, documentaţia şi dovezile de audit 

2.4.1. Audit de securitate (tehnic) 

Auditorul îşi va planifica activitatea astfel încât verificările să fie realizate efectiv, să respecte 

procedurile prevăzute în Anexa nr. 1 şi va utiliza dovezile (materialele) obţinute la elaborarea 

raportului. 

De asemenea, auditorul va menţiona în raport că acesta a fost întocmit cu respectarea termenilor de 

referinţă şi în conformitate cu standardul ISO 27001 (sau similar). 

 

2.4.2. Audit financiar 

Auditorul îşi va planifica activitatea astfel încât verificările să fie realizate efectiv, să respecte 

procedurile prevăzute în Anexa nr. 2 şi va utiliza dovezile (materialele) obţinute la elaborarea 

rapoartelor (intermediar şi final). 
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De asemenea auditorul va menţiona în rapoartele de audit, intocmite conform Anexei nr. 3 că 

acestea au fost întocmite cu respectarea termenilor de referinţă şi în conformitate cu Standardele 

Internaţionale ale Serviciilor Conexe (ISRS) 4400. 

Rolul auditului intermediar  este de a identifica neconformităţi existente între activităţile şi 

rezultatele planificate în vederea adresării şi remedierii lor în cea de-a doua parte a proiectului. La 

finalul acestuia se va realiza o auditare complexă asupra întregului proiect, ce va fi pusă la 

dispoziţia AC, respectiv AM POSCCE în vederea confirmării eligibilităţii cheltuielilor efectuate şi 

corectitudinii modului de implementare a proiectului, potrivit activităţilor şi acţiunilor prevăzute 

iniţiat. 

 

2.5. Raportarea 

Raportarea se va realiza astfel: 

 Raport de audit al soluţiei tehnice la finalizarea proiectului. 

Raportul de audit tehnic trebuie să descrie scopul şi procedurile agreate ale angajamentului, 

suficient de detaliat încât să permită AC şi AM POSCCE să înţeleagă natura şi aria de cuprindere a 

auditului şi opinia de audit. 

 Raport de audit financiar al proiectului: 

o intermediar – in luna 15 de implementare a proiectului; 

o final - în ultima lună de implementare a contractului de finanţare. 

Rapoartele privind constatările facturale pentru verificarea contractului finanţat prin AM POSCCE 

trebuie să descrie scopul şi procedurile agreate ale angajamentului, suficient de detaliat încât să 

permită AC şi AM POSCCE să înţeleagă natura şi aria de cuprindere a auditului şi opinia de audit. 

Utilizarea modelului de raport pentru auditul financiar prezentat în Anexa nr. 3 este obligatorie. 

Modelul poate fi modificat doar cu acordul Beneficiarului si doar in sensul imbunatatirii acestuia. 

În cazul prelungirii contractului de finanţare, perioada aferentă prestării serviciilor de audit final se 

va modifica corespunzător, Raportul de audit tehnic şi Raportul de audit financiar livrându-se în 

ultima luna de implementare a contractului de finanţare. 

 

2.6. Termenul de prestare 

Termenul până la care se vor desfăşura activităţile de audit este determinat de durata implementării 

contractului de finanţare, iar auditarea va avea ca obiect toate activităţile desfăşurate de la semnarea 

contractului de finanţare.  

Părţile pot conveni de comun acord, prin act adiţional, prelungirea termenului contractului în funcţie 

de  derularea contractului de finanţare 705/322/19.02.2013, fără costuri suplimentare pentru AC. 

 

Rapoartele de audit financiar de la finalul  proiectului precum şi cel de securitate (tehnic) trebuie 

întocmite după finalizarea ultimei activităţi a proiectului şi acceptate de AC pana la data finalizarii 

contractului de finantare. 
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2.7. Experţi solicitati 

Prestatorul va pune la dispoziţia AC o echipă formată din personal cu competenţe şi experienţă 

dovedite, capabil să ducă la bun sfârşit cu succes sarcinile definite prin prezentul document, astfel 

ca, în final, să obţină îndeplinirea obiectivului general şi a obiectivului specific ale Proiectului, în 

condiţiile respectării cerinţelor de calitate şi a termenelor stabilite şi încadrarea în bugetul prevăzut.  

Responsabilitatile expertilor in cadrul proiectului sunt descrise mai jos: 

Expert cheie 1: Manager de proiect/coordonator de echipa/team leader 

 coordoneaza echipa de auditori cooptati pentru realizarea proiectului. 

 elaborează planuri de lucru detaliate şi monitorizează respectarea implementării acestora. 

 identifică şi evaluează la timp problemele ce apar în legătură cu implementarea contractului 

şi oferă soluţii pentru remedierea acestora. 

 actualizează planul de implementare în caz de necesitate. 

 planifică şi organizează activităţile contractului conform planului de proiect şi calendarului 

de implementare. 

 asigură un circuit informaţional adecvat între diferiţii actori implicaţi în proiect, potrivit 

clauzelor contractuale. 

 

Cerinte privind calificarea si experienta profesionala: 

- studii universitare finalizate cu diploma de licenta sau echivalenta: se va prezenta copia 

„confom cu originalul” a diplomei; 

- certificare ca manager de proiect: se va prezenta copia „corform cu originalul” a 

diplomei/certificatului; 

- experinta profesionala generala de minim 5 ani: se vor prezenta copii „conforme cu 

originalul” ale adeverintelor/recomandarilor/contractelor/alte documente oficiale emise de 

angajatori/beneficiari; 

- experienta in calitate de manager/coordonator proiect similar: se vor prezenta copii 

„conform cu originalul” ale  adeverintelor/recomandarilor/contractelor emise de beneficiari 

sau orice alt document oficial. 

 

Expert cheie 2: Expert audit de securitate (tehnic) 

 Evalueaza conformitatea sistemului IT cu specificaţiile Cererii de finanţare şi a Proiectului 

Tehnic. 

 Verifica implementarea recomandărilor; 

 Verifica realizărea activităţilor cuprinse în etapele şi sub-etapele proiectului: 

 Realizeaza analiza tehnică a securităţii sistemului; 

 Intocmeste Raportul de audit tehnic si de securitate, cu respectarea termenilor de referinta si 

in conformitate cu standardul ISO 27001 (sau similar), conform precizarilor din prezentul Caiet de 

sarcini. 

 

Cerinte privind calificarea si experienta profesionala: 

- studii universitare finalizate cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul  IT&C; 
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- Certificare CISA (Certified Information Systems Auditor) sau echivalenta: se va prezenta 

diploma de certificare in copie „conform cu originalul”; 

- Certificare privind managementul securitatii informationale (Certified Information Security 

Manager) sau echivalenta: se va prezenta diploma de certificare in copie „conform cu 

originalul”; 

- Certificare privind protectia datelor cu caracter personal in cadrul sistemelor informatice 

(Certified Information Privacy Technologist) sau echivalenta: se va prezenta diploma de 

certificare in copie „conform cu originalul”; 

- Minim 5 ani experienta profesionala generala in domeniul IT&C: se vor prezenta copii 

„conforme cu originalul” ale adeverintelor/recomandarilor/contractelor/alte documente 

oficiale emise de angajatori/beneficiari; 

- Participarea pe parcursul profesional in pozitia de Expert audit tehnic in cadrul unui proiect 

care a presupus auditatea tehnica a unui sistem informatic: se vor prezenta 

adeverinte/recomandari/contracte/alte documente relevante in copie „conform cu originalul”. 

Expert cheie 3: Expert audit financiar 

 Verifica daca cheltuielile incluse in fiecare cerere de rambursare sunt conforme cu condiţiile 

contractului de finanţare. 

 Verifica daca AC ţine o evidenţă contabilă folosind conturi analitice distincte pentru Proiect, 

iar sistemul contabil utilizat este în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 

 Verifica cheltuielile astfel cum au fost estimate în bugetul proiectului, tinand cont de 

specificitatea sursei de finantare. 

 Efectuează o verificare analitică a categoriilor de cheltuieli cuprinse în fiecare Cerere de 

rambursare intermediară cat si in cea finală. 

 Verifica daca informaţiile cuprinse în cererea de rambursare se reconciliază cu sistemul de 

contabilitate şi înregistrările AC (ex: Balanţa de verificare, înregistrări din conturile analitice 

şi sintetice). 

 Verifica managementul economico - financiar pe toată perioada de implementare a 

proiectelui. 

 Intocmeste rapoarte de audit, conform precizarilor din prezentul Caiet de sarcini. 

Cerinte privind calificarea si experienta profesionala: 

- Studii universitare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta: se va prezenta copie 

„conform cu originalul” a diplomei; 

- Experienta profesionala generala de minim 5 ani: se vor prezenta copii „conforme cu 

originalul” ale adeverintelor/recomandarilor/contractelor/alte documente oficiale emise de 

angajatori/beneficiari;; 

- Experienta profesionala specifica ca auditor de minim 3 ani: se vor prezenta adeverinte/copie 

a carnetului CAFR din care sa reiasa faptul ca a fost activ cel putin 3 ani/contracte in copie 

„conform cu originalul”.  

Expertul trebuie sa fie membru activ al CAFR (se va prezenta certificatul de atestare a calităţii de 

auditor emis de CAFR pentru expertul  propus – copie “conform cu originalul” si carnetul de 



 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 
 

Instrumente Structurale 

2007-2013 

 

 

Proiect „Sistem informatic integrat interoperabil cu bazele de date ale administratiei centrale pentru 

asigurarea monitorizarii mediului concurential", cod SMIS 31500, cofinanţat din Fondul Social European 

prin Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” 

 

11 

membru al CAFR, cu menţiunea Activ pentru anul în curs (anul 2014) - copie “conform cu 

originalul”. 

Pentru expertul auditor financiar se va prezenta si o declaraţie pe propria răspundere din care să 

rezulte că expertul, in calitatea sa de auditor financiar, nu a fost sancţionat în ultimii trei ani de către 

Departamentul de Monitorizare şi Competenţă Profesională al CAFR. 

Pentru fiecare expert se va prezenta un CV in format europass datat si semnat in original. 

Nu se accepta propunerea unei persoane de specialitate care sa ocupe mai multe pozitii din cele 

mentionate. 

Minim o referinta de la un beneficiar public/privat in care sa fi elaborat un raport de audit. 

Prestatorul poate include in echipa de experti si maxim doi experti non-cheie. 

 

2.8. Locaţia de desfăşurare a auditului 

La sediul Autorităţii Contractante sau, dupa caz, la locul de implementare al proiectului, din Piata 

Presei Libere nr.1, Sector 1, Bucuresti. 

 

2.9. Alte cerinţe 

Contractul de servicii de audit se reziliază unilateral de către AC în cazul în care, pe durata prestării 

serviciilor, auditorului financiar independent i s-a retras această calitate de către Camera Auditorilor 

Financiari din România sau nu mai are calitatea de auditor financiar recunoscut de Camera 

Auditorilor Financiari din România.  

Rapoartele de audit financiar elaborate de către auditorul independent vor fi însoţite şi de o 

declaraţie pe propria răspundere a acestuia din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar 

recunoscut de Camera Auditorilor Financiari din România. 

Rapoartele de audit vor fi acceptate de către AC în urma realizării unor proceduri de acceptanţă. 

Rapoartele de audit vor fi furnizate AC de către Prestator atât în format electronic, cât şi în format 

hârtie, la finalizarea procedurilor de acceptanţă. 

Rapoartele de audit, atât în format electronic cât şi în format hârtie, devin proprietatea AC odată cu 

finalizarea fără obiecţii a rapoartelor de acceptanţă privind auditul tehnic si financiar. 

 

2.10. Plata serviciilor prestate 

Plata către Prestator se va efectua in doua transe: o plata intermediară pentru raportul intermediar de 

audit de securitate (tehnic) si audit financiar, respectiv una finală aferentă rapoartelor de audit de 

securitate (tehnic) si audit financiar final. 

 

3. Elaborarea ofertei tehnice 

Ofertanţii vor prezenta răspunsuri punctuale la toate cerinţele caietului de sarcini, care să arate 

modul concret în care vor realiza toate activităţile solicitate prin caietul de sarcini. Ofertele care se 

vor limita la a confirma faptul că se vor presta toate activităţile solicitate, fără să prezinte concret 

modul în care vor realiza acest lucru, vor fi considerate neconforme. 

3.1. Organizare şi metodologie 
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Ofertantul va trebui sa prezinte în cadrul ofertei modul de organizare a activităţii sale pentru a 

finaliza fiecare din obiectivele specifice. De asemenea, va descrie detaliat metodele folosite în 

cadrul contractului, principalele activităţi legate de organizarea contractului, experţii cheie, 

programul şi livrabilele. Descrierea trebuie să respecte metodologie recunoscuta de management de 

proiect (ca, de ex. PMBook sau PRINCE) si sa fie suficient de clară astfel încât să se poată 

identifica in mod clar rezultatele pentru fiecare obiectiv.  

Oferta trebuie structurată astfel încât să conţină, minim, următoarele: 

 

3.1.1. Raţionament  

Oferta prezentata de ofertanti trebuie sa includa: 

 Viziunea proprie asupra realizării contractului, din care sa reiasă modul in care a înţeles 

contextul şi scopul acestuia.  

 Identificarea aspectelor esentiale legate de îndeplinirea obiectivelor contractului şi a 

rezultatelor aşteptate şi o scurtă descriere a acestora. Se vor prezenta şi detalia minim 5 

aspecte considerate esenţiale de către ofertant pentru atingerea obiectivelor contractului de 

audit. 

 Identificarea şi descrierea riscurilor care afectează execuţia contractului de audit şi 

prezentarea unei soluţii viabile de răspuns la risc. Ofertanţii vor prezenta un registru 

conţinând cele mai importante 5 riscuri ale contractului. Pentru fiecare risc, se va face o 

prezentare completă a cauzei, riscului şi efectului, precum şi o analiză a probabilităţii şi 

impactului, prezentate pe o structura de descompunere. De asemenea, se vor prezenta 

recomandările/acţiunile planificate de evitare sau reducere. 

 

3.1.2. Strategia abordării  

Ofertantul va prezenta pe larg organizarea pe care o propune pentru a-şi desfăşura activitatea în 

cadrul proiectului, conform cu metodologia propusă. 

 

3.1.3. Planificarea  

Ofertantul va include in oferta tehnica: 

 Prezentarea tuturor activităţilor şi a subactivităţilor specifice implementarii contractului, în 

vederea atingerii obiectivelor contractului de audit şi a proiectului şi a rezultatelor aşteptate; 

 Evidenţierea etapelor, a activităţilor specifice fiecărei etape, a livrabilelor aşteptate de la 

fiecare etapa, a modului în care acestea concura la atingerea obiectivelor; 

 Prezentarea alocării echipei de proiect pe activităţile contractului cuantificat in  zile de 

prestatie.  

 

4. Cerinte speciale: 

4.1 Confidentialitatea datelor si informatiilor 

Prestatorul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea confidentialitatii datelor si informatiilor 

obtinute pe parcursul implementarii contractului. Niciun fel de informatie obtinuta in cadrul acestui 

contract nu va fi facuta publica fara acordul expres, in scris, al Autoritatii Contractante. Prestatorul 

va detalia in cadrul ofertei tehnice masurile pe care le va lua pentru asigurarea confidentialitatii 
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datelor si informatiilor, altele decat cele de semnare de catre expert a unui angajament de 

confidentialitate. 

Angajamentele individuale de asigurare a confidentialitatii datelor si informatiilor vor fi prezentate 

semnatate de fiecare expert, in cadrul ofertei. 

 

4.2 Inlocuirea expertilor 

In cazul in care, din motive obiective, pe parcursul implementarii contractului va fi necesara 

inlocuirea unui expert, Prestatorul are obligatia de a prezenta AC un alt expert care trebuie sa 

indeplineasca minim conditiile de calificare si expertiza cerute in cadrul documentatiei de atribuire, 

urmand ca AC, in termen de 5 zile lucratoare, sa analizeze propunerea acestuia si sa-si prezinte 

acordul. Inlocuirea efectiva a unui expert nu poate avea loc decat dupa exprimarea acordului scris al 

AC. Prestatorul nu are dreptul sa genereze sincope in prestatia sa generate de procedura de inlocuire 

a unui expert, avand obligatia de a lua masurile necesare asigurarii, in timp util, a transferului de 

informatii catre noul expert.  

 

4.3 Dotari in sarcina Prestatorului 

Experţii din echipa Prestatorului trebuie să dispună de propriul echipament necesar pentru 

implementarea în bune condiţii a sarcinilor (ex. laptop, imprimantă, software licentiat, consumabile 

etc.) ce derivă din activităţile contractului. 

Prestatorul va răspunde de respectarea normelor de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a 

incendiilor la locul de derulare a activitatilor contractului. 

 

4.4 Inceputul prestatiei 

Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor prevăzute în contract la data comunicată de 

Beneficiar, în înştiinţarea în scris (ordinul administrativ de incepere) transmisă Prestatorului, după 

semnarea contractului de către ambele părţi şi în termen de maxim 10 zile de la constituirea 

garanţiei de bună execuţie. 

În situaţia în care contractul se modifică prin acte adiţionale, care pot influenţa durata derularii 

serviciilor de audit, va fi aplicabilă perioada de timp stipulată în acestea. 

 

4.5 Norme de sanatate si securitate in munca 

Ofertantul va specifica in cadrul ofertei tehnice ca la intocmirea acesteia a respectat standardele de 

sanatate si securitate in munca conform prevederilor legale in vigoare. 

 

4.6 Principiile egalitatii de sanse si tratament si ale dezvoltarii durabile 

La intocmirea ofertei tehnice, precum si pe parcursul implementarii contractului, Prestatorul are 

obligatia respectarii principiilor egalitatii de sanse si tratament si ale dezvoltarii durabile. 

4.7 Impartialitatea si obiectivitatea 

Pe toată durata de implementare a contractului, Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a 

preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea cu imparţialitate şi obiectivitate a 

activităţilor desfăşurate pentru realizarea obiectivelor contractului. 
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4.8 Reguli privind vizibilitatea si publicitatea 

Prestatorul va respecta condiţiile privind vizibilitatea şi publicitatea proiectului derulat prin 

POSCCE, în conformitate cu reglementările privind finanţarea nerambursabilă din Fondul Social 

European. 

Rapoartele elaborate în cadrul contractului vor respecta prevederile cuprinse în „Manualul de 

identitate vizuală in vigoare” disponibil pe site-ul AM POS CCE  http://amposcce.minind.ro/ . 

 

4.9 Ofertantul va prezenta in cadrul ofertei urmatoarele documente, intr-un format general 

acceptat in cadrul procedurilor de achizitie publica: 

a) Declaratie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art.180 din OUG 34/2006- 

se va completa formular nr.3 – cerinta obligatorie. În cazul in care un grup de operatori economici 

se asociaza cu scopul de a depune oferta comuna, fiecare membru al asocierii, inclusiv liderul, va 

prezenta Formularul nr. 3. Formularul nr.3, va fi completat si transmis si de catre tertii sustinatori. 

b) Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 181 din OUG 34/2006. 

În cazul in care un grup de operatori economici se asociaza cu scopul de a depune oferta comuna, 

fiecare membru al asocierii, inclusiv liderul, va prezenta Formularul nr. 4. Tertii sustinatori vor 

transmite o declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181 lit.a), lit.c indice 1) si d) din OUG 

34/2006 

c) Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69
1
 (evitarea 

conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 . 

Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante definite conform art. 3 lit.s
2
 

din OUG nr.34/2006 sunt următoarele: 

 Chiritoiu Bogdan Marius – Presedinte 

 Seclaman Vasile – Secretar General 

 Andrei Florin – Responsabil proiect; 

 Nedelcu Carmen – Asistent pentru responsabilul de proiect; 

 Drăghici Mihai – Expert IT; 

 Grigoraş Horia – Responsabil financiar; 

 Panait Ion – Expert achizitii publice. 

 
o În cazul in care un grup de operatori economici se asociaza cu scopul de a depune oferta 

comuna, fiecare membru al asocierii, inclusiv liderul, va prezenta declarație pe propria 

răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69
1
 (evitarea conflictului de interese). 

o Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69
1
 (evitarea 

conflictului de interese), va fi prezentată și de terții susținători, inclusiv de către subcontractanți. 

Modalitatea de îndeplinire: Se va prezenta Formularul nr.5, semnat de persoana.autorizată. 

 

d) Certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comertului din 

care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate /administratorii, domeniul de 

activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Datele inscrise in certificate 

trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 

http://amposcce.minind.ro/
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp132446/00092739.htm
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 Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta se demonstreaza de 

fiecare membru al grupului, prezentandu-se in acest sens documentul solicitat. Codul CAEN din 

certificatul constatator al fiecarui operator economic din grup trebuie sa aiba corespondent 

pentru partea din contract pe care o realizeaza. 

Modalitatea de îndeplinire: Certificatul constator , va fi prezentat în original, copie 

legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul", semnată și 

ștampilată pe fiecare pagină. 

e) Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a desfasurat, în ultimii 3 ani, servicii similare 

(servicii de audit financiar, audit tehnic, audit de securitate  ). In vederea indeplinirii cerintei, 

ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiar sau orice alte 

documente care sa certifice îndeplinirea obligatiilor contractuale, pe parcursul derularii 

contractului/lor respectiv/e. 

 Documentele solicitate vor fi prezentate în copii lizibile certificate,,conform cu originalul", 

semnate de persoana autorizata si stampilate pe fiecare pagina. 

 Daca oferta este depusa de o asociere de operatori economici, documentele mai sus mentionate se 

vor prezenta de catre fiecare operator economic.  

 Pentru demonstrarea experientei similare, resursele operatorilor economici vor fi luate in 

considerare in comun.  

Modalitatea de îndeplinire: Se va prezenta Formularul nr.6 - Lista principalelor prestări de 

servicii în ultimii 3 ani. 

 

1. Standarde de asigurare a calitatii: 

Operatorul economic va prezenta documente emise de organisme acreditate, care confirma 

certificarea sistemului de management al calitatii pentru ofertant. Se solicita prezentarea 

certificatului ISO 9001 sau echivalent, valabil la data depunerii ofertei. 

 

Oferta financiara va fi prezentata cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini. 

 

Orice referire din prezentul caiet de sarcini referitoare la denumiri, surse vor fi interpretate si 

ca „echivalent”. 

 

Responsabil de proiect 

Florin Andrei 

 

Expert financiar  

Horia Grigoras 

 

Expert IT  

Mihai Draghici 

 

Expert achizitii 

Ion Panait 
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Anexa nr. 1  

 

Scopul lucrării - Proceduri de aplicat pentru auditul tehnic  

La finalul implementării proiectului se va realiza o auditare complexă asupra întregului 

proiect, ce va fi pusă la dispoziţie AMPOSCCE în vederea confirmării eligibilităţii cheltuielilor 

efectuate şi corectitudinii modului de implementare a proiectului, potrivit activităţilor şi acţiunilor 

prevăzute iniţial. 

Auditul va certifica starea la momentul finalizarii proiectului, modul de elaborare şi 

implementare a sistemului informatic integrat interoperabil cu bazele de date ale administratiei 

centrale pentru asigurarea monitorizarii mediului concurential.  

În vederea realizării auditului tehnic, auditorul va prezenta AC lista de activităţi ce urmează 

a fi desfăşurate în fiecare etapa a auditului. Beneficiarul îşi va da acordul pe lista de activităţi şi îşi 

va lua obligaţia de a asigura accesul necesar, fizic şi logic, la echipamentele şi programele software 

parte a sistemelor sau componentelor IT&C ce urmează a fi auditate.  

 

Livrabile 

Realizarea auditului va include analiza documentaţiei AC şi auditul la faţa locului.  

Analiza documentaţiei va consta în: 

 Evaluarea conformităţii documentelor livrate de furnizori cu specificaţiile Cererii de 

finanţare, a caietului de sarcini si a ofertei tehnice pentru implementarea solutiei IT, atat pentru 

componeta software cat si pentru cea hardware; 

 Formularea opiniei auditorului. 

 

Auditul la faţa locului va consta în: 

 Verificarea realizării activităţilor cuprinse în etapele şi sub-etapele proiectului: 

o Recepţia şi instalarea licenţelor software; 

o Analiza situaţiei existente şi proiectarea sistemului informatic; 

o Implementarea sistemului informatic. 

 Evaluarea implementării în practică a principiilor enunţate în documentaţie referitor la 

sistemul de management al securităţii informaţiei. Evaluarea implementării se va desfăşura prin 

interviuri, demonstraţii şi analiza înregistrărilor; 

 Analiza tehnică a securităţii sistemului: 

o Se vor evalua configuraţiile echipamentelor ce asigura securitatea reţelei din 

 punctul de vedere al securităţii, pe baza recomandărilor producătorilor şi a 

 practicilor din industrie. Configuraţiile vor fi puse la dispoziţie de administratorii 

 sistemelor respective; 

o Se vor evalua configuraţiile serverelor critice din punctul de vedere al securităţii 

 şi al serviciilor de furnizare certificare, pe baza recomandărilor producătorilor, a 

 practicilor din industrie şi a referinţelor de audit. Accesul la consola  serverelor se 

va face cu suportul administratorilor sistemelor respective; 

o Se va formula opinia in ceea ce priveste securitatea tehnica a  sistemului. 
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 Se vor formula opinii privind nivelul de conformitate cu cerinţele standardelor şi a 

referinţelor utilizate în auditul informatic; 

Expertul va mentiona in cadrul raportului dacă a avut acces suficient la informaţii şi 

documente şi dacă probele de audit obţinute sunt suficiente şi adecvate pentru emiterea opiniei de 

audit. 

Raportul privind auditul tehnic va fi acceptat de către Beneficiar în urma verificării 

conformităţii acestuia cu cerinţele Caietului de sarcini . 

Raportul privind auditul va fi furnizat Beneficiarului de către auditor atât în format 

electronic, cât şi în format hârtie, pentru realizarea  procedurii de acceptanţă. 

Raportul de audit, atât în format electronic cât şi în format hârtie, devine proprietatea 

Beneficiarului odată cu acordarea procesului verbal de acceptanţă privind auditul tehnic, fără 

obiecţii. 

Raportul de audit tehnic va fi predat AC cu 5 zile inainte de data de finalizare a proiectului. 

 

Rezultatele activitatii de auditare  vor fi minim  urmatoarele: 

 

A1. Auditare  tehnica 

- aplicare  proceduri  de  verificare   a conformitatii   tehnice  a proiectului   cu  prevederile  

contractului de finantare,   evidentierea  cu  maxima   rigurozitate   a  eventualelor   diferente   

dintre  sistemul   informatic solicitat  de utilizator  și descris  in  specificatiile  convenite,  pe de o 

parte,  și sistemul  informatic  aflat in forma  livrabila,  pe de alta parte; 

- elaborarea  raportului  de audit tehnic  (evalurea  functionala  a sistemului  informatic  integrat   

hardware si software).  Acesta  va confine  atat o analiza  a riscurilor  și vulnerabilitatilor   

identificate  cat și recomandari de remediere  sau diminuare  a acestora. 

 

A2. Auditare  de securitate 

-  aplicare   proceduri   de  verificare   a  conformitatii   din  punct  de  vedere   al  securitatii   

proiectului   cu  prevederile  contractului de finantare,   evidentierea  cu  maxima   rigurozitate   a  

eventualelor   diferente   dintre  sistemul   informatic solicitat  de utilizator  și descris  in  

specificatiile  convenite,  pe de o parte,  și sistemul  informatic  aflat in forma  livrabila,  pe de alta 

parte; 

- elaborarea   raportului  de audit  de securitate  care  va fi intocmit  in  urma  evaluarii  securitatii  

retelei,  a sistemului  IT și a aplicatiei  informatice.   Acesta  va contine   atat o analiza  a riscurilor  

și vulnerabilitatilor identificate  cat și recomandari   de remediere  sau diminuare  a acestora. 

 

CERINTE  PRIVIND  ACTIVITATILE  DESFASURATE DE AUDITOR: 

 

A1. Auditare  tehnica a sistemului informatic 

 

Derularea    unor   procedurilor    de   verificare    a   conformitatii   tehnice    a   proiectului    cu   

prevederile contractului  de finantare  prin care se vor asigura: 
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 analiza functionalitatilor   implementate  in sistem; 

 verificarea  conformitatii  cu cerintele  initiale  privitoare  la functionalitatile   sistemului; 

 analiza  infrastructurii  sistemului  si a capacitatii  acestuia  pentru: 

 asigurarea  functionalitatilor   implementate; 

 asigurarea  functionalitatilor   cerute  initial; 

 identificarea  și evaluarea  riscurilor  de sistem  din punct de vedere  tehnic; 

 verificarea  și evaluarea  procedurilor   implementate  pentru  administrarea   sistemului  

informatic; 

 verificarea  și evaluarea  functionalitatilor   aplicatiilor  informatice; 

 verificarea   și  evaluarea    modului   de  implementarea    al  arhitecturii sistemului    

informatic   in contextul  proiectului; 

 verificarea  și evaluarea  procedurilor  operationale   asupra  carora  sistemul  are impact; 

 testarea integritatii datelor; 

 recomandarea de actiuni  pentru eliminarea  problemelor  și managementul   riscurilor  

identificate. 

 

Raportul de audit al sistemelui informatic include si : 

1. audit-ul informatic intern, prin care se confirmă respectarea procedurilor de transformare a 

datelor de intrare în rezultate urmărindu-se modul în care noul sistem care se implementează 

este mai eficient, este însoţit de o economisire a resurselor; 

2. audit-ul informatic extern, care include proceduri prin care se evidenţiază comportamentul 

sistemului informatic, prin testări cu ajutorul cărora se măsoară cât de stabile, cât de fiabile 

şi mentenabile sunt procedurile de control care intră în componenţa sistemului informatic şi 

care implementeză toate cerinţele exprese incluse în specificaţii, în legi, în regulamente şi 

care restricţionează prin blocare orice tentativă de execuţie a operaţiilor interzise 

3. elementele definite în planul de audit a sistemului informatic la care sunt adăugate detalii 

asupra modului cum s-a derulat procesul de audit informatic, gradul de transparenţă 

asigurat.  

 

A2. Auditare  de securitate 

Derularea  procedurilor  de verificare  a conformitatii  de securitate  a proiectului  cu prevederile 

contractului  de finantare  prin care se vor asigura: 

 

 Evaluarea  implementarii   principiilor  enuntate  in documentatia    proiectului  referitor  la 

sistemul  de management    al  securitatii    intorrnatei.    Evaluarea   implernentarii se va  

desfasura   prin  tehnici standard:  interviuri,  demonstratii  și analiza inregistrarilor. 

 Analiza  tehnica  a securitatii  sistemului: 

Se va evalua  arhitectura sistemului  și a tehnicilor  de securitate  implementate: 

 se  vor  evalua  configuratiile   echipamentelor   ce  asigura  securitatea   retele:  (router,  

firewall, etc.) din punctul  de vedere  al securitatii,   pe baza recomanderilor   producatorilor   
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și a practicilor  din industrie.  Configuratiile   vor fi puse la dispozitie  de administratorul   

sistemului; 

 se vor evalua  configuratiile   serverelor  din  punctul  de vedere  al securitatii  și al 

serviciilor  de furnizare   certificare,    pe   baza   recomanderilor    producatorilor,    a   

practicilor    din   industrie   și  a referintelor   de  audit.  Accesul   la  consola   serverelor   

se  va  face   cu  suportul   administratorului sistemului; 

 se vor formula  recornandari  pentru imbunatatirea   securitatii  tehnice  a sistemului; 

 se  vor  formula   recomandari pentru  imbunatatirea    nivelului   de  conformitate   cu  

cerintele standardului  și a referintelor  utilizate in audit; 

 se va verifica  implementarea   recomandarilor. 

 

 Integritatea  și confidentialitatea  datelor  și informatiilor  stocate; 

 Analiza  criteriilor  de securitate   implementate  in sistem; 

 Compararea  cu cerintele  initiale privitoare  la securitatea  sistemului; 

 Analiza  securitatii  sistemului  și a capacitatii  acestuia  pentru:  

 asigurarea  cerintelor  de securitate  implementate;  

 asigurarea  cerintelor de securitate  cerute initial; 

 identificarea  și evaluarea  riscurilor  de sistem  din punct de vedere  al securitatii; 

 verificarea  și evaluarea  administrarii  sistemului  informatic  ; 

 verificarea  și evaluarea  aplicatiilor  informatice; 

 verificarea    si   evaluarea    configuratiei    instalate    a   sistemului    informatic    ln   

contextul proiectului; 

 verificarea  și evaluarea  procedurilor  operationale  asupra  carora sistemul  are impact; 

 testarea  integritatii  datelor. 

 

Raportul de audit de securitate  va contine  și informatii  privind: 

 analiza  realizata  asupra politicii globale  de securitate   a sistemului  auditat;  

 analiza  metodologiei  de management  al riscului  și a modului  de aplicare;  

 verificarea  existentei  aprobarii  managementului  pentru riscurile  reziduale; 

 verificarea existentei autorizarii managementului pentru implementarea și operarea 

sistemului  informatic; 

 verificarea  existentei  programelor  de instruire a utilizatorilor; 

 verificarea  existentei  procedurilor  de monitorizare,  control și raspuns  la incidente; 

 verificarea   existentei   inregistrarea    actiunilor   și  evenimentelor    cu  posibil   impact  

asupra sistemului; 

recomandarea  de actiuni  pentru eliminarea  breselor  de securitate  identificate. 

 

Auditorul  tehnic  va  trebui  sa  ia  la cunoștinta  de  intreaga   documentatie   elaborata   de  catre 

furnizorul  sistemului  și va prezenta  puncte de vedere cu privire la toate  livrabilele  proiectului; 
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Auditorul   tehnic   va  respecta   legislatia   ln  domeniu,   aplicabila   la  data  semnarii   

contractului precum și modificarile  pe care acestea  pot sa le sufere. 

Auditorul   tehnic   va  executa   proceduri   specifice   agreate   cu  privire   la  verificarea   tehnica  

și calitativa  a solutiei implementate   in conformitate   cu contractul  de finantare   nerambursabil   

finantat  in cadrul   POS  CCE.   Obiectivul   il  reprezinta   verificarea   de  catre  auditorul   tehnic   

a faptului   ca  sunt indeplinite  din punct de vedere tehnic,  toate cerintele  impuse in documentatia  

specifica. 

Auditorul  tehnic va  executa   proceduri   specifice   agreate   cu  privire   la  verificarea   de 

securitate  a solutiei  implementate   in conformitate  cu contractul  de finantare  nerambursabila  

finantat  in cadrul  POS  CCE. Obiectivul  il reprezinta  verificarea  de catre  auditorul  de securitate  

a faptului  ca sunt indeplinite  din punct de vedere  al securitatii  solutiei,  toate cerintele  impuse  in 

docurnentata specitica; 

In cazul auditului de securitate se vor executa activitati de evaluare specifice prevazute in 

standardul managementul  securitatii  informatiei  ISO 27001. 

 

Auditorul   tehnic   trebuie   sa-și  planifice   activitatea   astfel  incat   sa  poata   realiza  o   

verificare eficienta  a activitatilor   proiectului.  in acest  scop,  auditorul  realizeaza  procedurile   

specificate  in  Planul de Audit. 
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Anexa nr. 2 

 

Proceduri de aplicat pentru auditul financiar (atât intermediar cât şi final) 

Auditorul va obţine, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei opinii 

asupra realităţii, legalităţii şi conformităţii cheltuielilor efectuate de AC. În acest scop, Auditorul 

poate utiliza îndrumările Standardului de Audit 500 "Probele de Audit", folosindu-se în special de 

acele paragrafe privind „suficiente dovezi de audit corespunzătoare". 

Auditorul va menţiona în cuprinsul Raportului constatările făcute dacă a avut acces suficient 

la informaţii şi documente şi dacă probele de audit obţinute sunt suficiente şi adecvate pentru 

emiterea opiniei de audit. 

Lista indicativă a tipurilor şi naturii dovezilor / probelor de audit pe care auditorul le poate 

identifica cu ocazia verificării cheltuielilor include: 

 Registrele contabile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi 

completările ulterioare (în format electronic şi/sau hârtie); 

 Bugetul propriu al beneficiarului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de 

cheltuieli, articole şi alineate; 

 Balanţe de verificare analitice şi sintetice (în format electronic şi/sau hârtie); 

 Fişe de cont pentru operaţiuni diverse (în format electronic şi/sau hârtie); 

 Note de contabilitate (în format electronic şi/sau hârtie); 

 Dosarele achiziţiilor publice constituite conform prevederilor OUG nr.34/2006 

actualizată, în funcţie de tipul procedurilor de achiziţie publică derulate de către AC; 

 Contracte şi formulare de comandă; 

 Facturi; 

 Situaţii de lucrări şi situaţii de plată; 

 Procese verbale de recepţie finale şi parţiale; 

 Procese verbale de punere în funcţiune; 

 Note de recepţie şi constatare de diferenţe; 

 Extrase de cont şi ordine de plată; 

 Contracte de muncă/acte privind raportul de serviciu încheiate între beneficiar şi 

angajatii proprii desemnati in echipa de implementare a proiectului; 

 Decizia prin care angajatul este desemnat să facă parte din echipa de implementare şi 

atribuţiile ce ii revin în cadrul proiectului; 

 Alte documente: liste de inventar, fişa mijlocului fix, note de receptie si contatare 

diferente (NRCD) etc. 

 

1. Obţinerea unei suficiente înţelegeri a proiectului şi a termenilor şi condiţiilor 

Contractului de Finanţare 

Auditorul are obligaţia să dobândească o înţelegere suficientă a termenilor şi condiţiilor 

Contractului de Finanţare prin analiza acestuia şi a anexelor sale, precum şi a celorlalte informaţii 

relevante şi prin verificări la Beneficiar. 
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Auditorul se va asigura că are acces la toate documentele Contractului de Finanţare, a 

anexelor sale, a notificărilor şi a actelor adiţionale semnate de către AC şi de către AMPOSCCE. 

Auditorul va obţine şi va verifica copiile Rapoartelor de Progres trimestriale / a Raportului 

final. 

De asemenea, dacă este cazul, auditorul va acorda o atenţie deosebită regulilor privind 

subcontractarea. 

Dacă Auditorul consideră că termenii şi condiţiile verificate nu sunt suficient de clare, acesta 

este obligat să solicite clarificări Beneficiarului. 

 

 2. Procedura de verificare a eligibilităţii cheltuielilor solicitate de către AC 

 

2.1. Procedura generală 

În această etapă Auditorul va verifica dacă: 

 cererea de rambursare este conformă cu condiţiile contractului de finanţare; 

 AC ţine o evidenţă contabilă folosind conturi analitice distincte pentru 

Proiect, iar sistemul contabil utilizat este în conformitate cu legislaţia naţională în 

vigoare; 

 este posibilă evaluarea eficientă şi eficace a cheltuielilor cuprinse în Cererea 

de rambursare intermediara / finală; 

 informaţiile cuprinse în cererea de rambursare se reconciliază cu sistemul de 

contabilitate şi înregistrările AC (ex: Balanţa de verificare, înregistrări din conturile 

analitice şi sintetice). 

 

 

2.2. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului 

Auditorul efectuează o verificare analitică a categoriilor de cheltuieli cuprinse în Cererea de 

rambursare intermediară / finală şi va analiza dacă: 

 categoriile de cheltuieli din Cererea de rambursare corespund cu categoriile 

de cheltuieli din bugetul proiectului; 

 cheltuielile efectuate au fost prevăzute în bugetul proiectului; 

 cheltuielile au fost efectuate în conformitate prevederile Contractului de 

finanţare; 

 cheltuielile efectuate sunt conforme cu legislaţia naţională şi comunitară; 

 cheltuielile efectuate respectă regulile de eligibilitate stipulate în Ghidul 

Solicitantului si celelalte instructiuni ale AMPOSCCE  

 suma totală solicitată la plată de către AC nu depăşeşte finanţarea 

nerambursabilă prevăzută în Contractul de finanţare; 

 au fost efectuate modificări ale Bugetul proiectului prin transferuri între 

liniile din cadrul aceluiaşi capitol bugetar de cheltuieli eligibile, şi dacă acestea au 

afectat scopul principal al proiectului / au modificat valoarea totală eligibilă a 

Proiectului; 
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 realocările de fonduri s-au efectuat în conformitate cu regulile impuse de AM 

POSCCE; 

 beneficiarul a efectuat modificări asupra liniilor bugetare care au limite 

maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naţionale sau de 

regulile de eligibilitate stabilite de AM POSCCE. 

 

2.3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare 

2.3.1. Categorii şi tipuri de cheltuieli 

Categoriile de cheltuieli solicitate de AC în Cererea de rambursare trebuie să corespundă cu 

cele din bugetul proiectului. 

Categoriile de cheltuieli pot fi, în principiu, defalcate în tipuri de cheltuieli individuale sau 

tipuri pe clase de cheltuieli cu aceleaşi caracteristici sau caracteristici asemănătoare. Forma şi natura 

probei suport (de ex. o plată, un contract, o factură, etc.) şi modul în care cheltuiala este înregistrată 

(nota contabilă, registrele de contabilitate) variază în funcţie de tipul şi natura cheltuielilor şi acţiunilor 

sau tranzacţiilor de bază. În toate cazurile, tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă (sau 

financiară) a acţiunilor sau tranzacţiilor de bază, indiferent de tipul şi natura acţiunii sau tranzacţiei în 

cauză. 

 

2.3.2. Selectarea cheltuielilor 

Auditorul va verifica toate categoriile şi tipurile de cheltuieli prezentate în Cererea de 

rambursare intermediară /finală, iar în cadrul acestora vor fi selectate numai acele cheltuieli care 

prezintă un nivel ridicat al riscului, determinat pe baza metodei proprii de analiza de risc a 

auditorului independent, excepţie făcând verificarea achiziţiilor publice care se va realiza în procent 

de 100%. 

 

2.4. Verificarea cheltuielilor 

Auditorul verifică cheltuielile şi prezintă în Raportul de Audit Financiar toate excepţiile 

care rezultă din această verificare. Excepţiile verificării reprezintă toate abaterile de la reglementările 

cuprinse în termenii de referinţă descoperite pe parcursul realizării procedurilor prevăzute în prezenta 

anexă. În toate cazurile, auditorul va evalua impactul financiar (estimat) al excepţiilor în termeni de 

cheltuieli neeligibile. 

Auditorul va verifica dacă pentru cheltuielile selectate se respectă criteriile specificate mai 

jos: 

 

2.4.1 Eligibilitatea cheltuielilor - condiţii generale 

Ca regulă generală, Auditorul va analiza dacă cheltuielile efectuate de către Beneficiarul 

proiectului sunt justificate prin facturi şi ordine de plată aferente sau alte documente contabile cu 

valoare justificativă echivalentă. 

Eligibilitatea cheltuielilor va fi stabilită inclusiv prin verificarea sistemului de contabilitate a 

Beneficiarului. 
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Pentru a fi considerate eligibile, în contextul proiectului, costurile trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii generale: 

 să fie efectiv plătită de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare (prin excepţie se 

poate prevedea o dată anterioară pentru anumite tipuri de cheltuieli eligibile, conform art. 6 alin (3) 

din contractul de finanţare); 

 să fie efectuată şi efectiv plătită pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului; 

 să fie prevăzută în bugetul aprobat al proiectului şi să se încadreze în limitele prevăzute pe 

linii şi categorii de cheltuieli; 

 să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere 

utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-rezultate; 

 să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte 

documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să 

poată fi auditate şi identificate; 

 să fie înregistrată în contabilitatea Beneficiarului, să fie identificabilă, verificabilă şi să fie 

dovedită prin documente originale; 

 să nu fi făcut obiectul altor finanţări publice (controlul dublei-finantari); 

 să fie în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea de 

Management; 

 să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare; 

 să fie menţionată în lista cheltuielilor eligibile. 

 

 

2.4.2 Exactitate şi înregistrare 

Auditorul verifică: 

 dacă cheltuielile pentru o tranzacţie / operaţiune au fost înregistrate cronologic, atât în 

sistemul contabil al Beneficiarului cât şi în Cererea de rambursare şi sistematic în conturile analitice 

distincte ale proiectului în conformitate prevederile contractului de finanţare; 

 dacă cheltuielile pentru o tranzacţie / operaţiune au fost încadrate corect în capitolul/ 

subcapitolul de cheltuieli din bugetul proiectului; 

 dacă cheltuielile efectuate sunt conforme cu bugetul proiectului şi sunt susţinute prin 

documente justificative corespunzătoare; 

 dacă au fost utilizate corect ratele de schimb valutar, conform prevederilor contractului de 

finanţare. 

 

2.4.3. Realitatea cheltuielilor 

În această etapă Auditorul va verifica: 

 dacă bunurile furnizate au fost recepţionate, cu specificarea datei şi a locului primirii şi au 

fost înregistrate în gestiune şi în contabilitate, cu specificarea gestiunii şi a notei contabile de 

înregistrare; 

 dacă lucrările au fost executate şi serviciile prestate; 
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 existenţa documentelor care atestă că bunurile au fost livrate, lucrările executate şi serviciile 

prestate (factura fiscală şi factura). 

 

2.4.4. Verificarea achiziţiilor publice 

Auditorul va verifica: 

 dacă atribuirea contractelor de furnizare, servicii, lucrări s-a făcut în conformitate cu 

prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

 dacă atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului s-a 

realizat cu respectarea următoarelor principii: 

o nediscriminarea; 

o tratamentul egal; 

o recunoaşterea reciprocă; 

o transparenţă; 

o proporţionalitatea; 

o eficienţa utilizării fondurilor publice; 

o asumarea răspunderii. 

 

La analiza conformităţii achiziţiilor publice desfăşurate de AC cu legislaţia aplicabilă în 

domeniul achiziţiilor publice, auditorul va avea în vedere următoarele etape şi operaţiuni, în 

funcţie de procedura de achiziţie publică derulată: 

 

Nr. crt. Etapa Operaţiunea 

1 Întocmirea programului achiziţiilor 

publice 

o identificarea necesităţii; 

o estimarea valorii; 

o punerea în corespondenţă cu CPV /CPC; 

o prioritizarea; 

o alegerea procedurii 

o elaborarea calendarului; 

o definitivarea şi aprobarea programului; 

o dacă se impune, elaborarea şi 

transmiterea anunţului de intenţie; 

2 Elaborarea documentaţiei de 

atribuire 

o stabilirea specificaţiilor tehnice sau 

documentaţiei descriptive; 

o stabilirea cerinţelor minime de calificare, 

dacă este cazul, a criteriilor de selecţie; 

o stabilirea criteriului de atribuire; 

o solicitarea garanţiei de participare; 

o completarea Fisei de date a achiziţiei; 

o stabilirea formularelor şi modelelor 

nestandardizate; 
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o definitivarea documentaţiei de atribuire; 

3 Chemarea la competiţie o publicarea anunţului de participare; 

o punerea la dispoziţie a documentaţiei de 

atribuire; 

o răspuns la solicitările de clarificări; 

o reguli de participare şi de evitare a 

conflictului de interese; 

4 Derularea procedurii de atribuire o termen pentru elaborarea ofertelor; 

o primirea ofertelor; 

o deschiderea ofertelor; 

o examinarea şi evaluarea ofertelor; 

o stabilirea ofertei câştigătoare; 

o anularea procedurii, daca este cazul; 

5 Atribuirea contractului de achiziţie 

publică sau încheierea acordului - 

cadru 

o notificarea rezultatului; 

o perioada de aşteptare; 

o dacă este cazul, soluţionarea 

contestaţiilor; 

o semnarea contractului sau încheierea 

acordului – cadru; 

o transmiterea spre publicare a unui anunţ 

de atribuire 

6 Încheierea dosarului de achiziţie o definitivarea dosarului de achiziție 

7 Derularea contractului sau acordului 

- cadru 

o dacă este cazul, constituirea garanţiei de 

bună execuţie; 

o intrarea în efectivitate; 

o îndeplinirea obligaţiilor asumate şi 

recepţii/acceptanţe. 

8 Finalizarea contractului o recepţia/acceptanţa finală; 

o dacă este cazul, eliberarea garanţiei de 

bună execuţie; 

 

Auditorul va menţiona în raportul de audit dacă a identificat cazuri de neconformitate cu 

procedurile de achiziţii iar cheltuielile aferente plăţii bunurilor /serviciilor /lucrărilor astfel 

achiziţionate vor fi considerate neeligibile. 

 

Livrabile 

Auditorul financiar va prezenta un raport intermediar de audit financiar in luna 15 de 

implementare a proiectului (data de 22 februarie 2013 reprezinta data demararii proiectului, iar durata 

acestuia este de 24 luni).  

 Raportul final va fi prezentat in luna 24 de implementare a proiectului si cuprinde toata 

perioada de implementare. 
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  Raportul final va fi predat cu 5 zile inainte de data de finalizare a proiectului. 

Rapoartele de audit financiar vor fi furnizate Beneficiarului de către auditor atât în format 

electronic, cât şi în format hârtie, pentru realizarea  procedurii de acceptanţă. 

 

Elaborarea şi prezentarea rapoartelor de audit 

Raportul de audit intermediar va fi elaborat de către echipa de experti a prestatorului contractat în 

luna ... de implementare a proiectului, iar raportul final în luna ...de proiect. 

Raportul de audit trebuie să fie: 

complet,  adică  să  contină  toate  informaţiile  şi  argumentele  pentru  susţinerea îndeplinirii 

obiectivelor auditului; 

obiectiv, ceea ce presupune să fie echilibrat, fără distorsiuni, pentru a nu crea suspiciuni 

privind credibilitatea şi independenţa echipei de experti; 

accesibil, ceea ce presupune utilizarea unui limbaj cât mai clar şi mai simplu pentru a fi uşor 

de înţeles de beneficiarii raportului. Trebuie să fie fără echivoc, logic şi să nu ofere posibilitatea 

unor interpretări eronate. În cazul utilizării unor termeni tehnici, de specialitate sau abrevieri, 

aceştia se descriu distinct într-un glosar de termeni; 

concis, ceea ce presupune redactarea numai a aspectelor care reies din obiectivele auditului, 

evitându-se detaliile, formulările şi constatările inutile; 

constructiv, respectiv prezentare clară si echilibrată a tuturor aspectelor constatate, astfel încât să se  

evite  repetarea  unor  probleme  evidenţiate de  experţi  în  raportul de  audit,  ca  de exemplu: 

erori, neregularităţi şi abateri de la legalitate şi regularitate, etc.; 

oportun si competent, ceea ce presupune respectarea termenului de elaborare, fără întârzieri, în aşa 

fel încât să reflecte competenţa şi profesionalismul echipei de experţi, precum şi o activitate de 

audit de calitate; 

convingător, ceea ce presupune prezentarea concludentă şi exactă a rezultatelor auditului, iar 

concluziile şi recomandările din raport trebuie să fie susţinute cu probe de audit suficiente şi 

adecvate. 

Raportul privind auditul va fi furnizat achizitorului de catre auditor atât în format electronic, cât şi 

în format hârtie, la finalizarea procedurilor de acceptanţă. 

Raportul de  audit,  atât  în  format  electronic  cât  şi  în  format  hârtie,  devine proprietatea 

achizitorului odată cu finalizarea fără obiecţii a rapoartelor de acceptanţă. 
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Raportul  de  audit  va  însoţi  Raportul  final  al  proiectului,  iar  raportul intermediar va însoţi 

cererea de rambursare nr..... În acest sens, rapoartele de audit vor fi puse la dispoziţia Beneficiarului 

în termen de 5 zile de la solicitarea acestuia de către Beneficiar, înainte de depunerea cererilor de 

rambursare (este necesar ca rapoartele de audit  să  fie  ataşate  la  cererile  de  rambursare!),  potrivit  

Graficulului de  depunere  a cererilor de rambursare actualizat şi aprobat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Raportul privind constatările factuale pentru verificarea unui contract finanţat prin POS 

CCE trebuie să descrie scopul şi procedurile agreate ale angajamentului, suficient de detaliat 

încât să permită Beneficiarului şi Autorităţii de Management să înţeleagă natura şi aria de 

cuprindere a auditului şi opinia de audit. 

 

a) Alte cerinţe 

Auditorul va menţiona în raportul de audit dacă a identificat cazuri de neconformitate cu 

procedurile de achiziţii iar cheltuielile aferente plăţii bunurilor /serviciilor /lucrărilor astfel 

achiziţionate vor fi considerate neeligibile sau dacă există cheltuieli care să intre sub incidenţa 

O.U.G. nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in 

obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. 
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Anexa. nr. 3 

Raportul privind constatările cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul 

unui Contract de finanţare finanţat prin POSCCE 

 

1. Obiectivul raportului 

Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreate cu privire la verificarea 

cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanţare. Acest lucru a implicat realizarea anumitor 

proceduri specifice, ale căror rezultate vor folosi AMPOSCCE pentru a putea formula concluzii 

proprii pe baza procedurilor executate de noi. 

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

(cheltuielile) solicitate de AC în Cererea de rambursare pentru acţiunile finanţate prin contractul de 

finanţare au fost efectuate („realitatea desfăşurării"), sunt exacte („exactitate") şi eligibile şi 

transmiterea către AC a Raportului cu privire la realizarea procedurilor agreate. 

 

2. Scopul lucrării 

Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu: 

 Termenii de referinţă din Anexa nr. 2 a acestui raport; 

 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 IFAC (Federaţia Internaţională a Contabililor); 

 Deşi ISRS prevede că independenţa nu este o cerinţă pentru angajamentele privind 

procedurile agreate, AMPOSCCE solicită ca auditorul să respecte cerinţele de 

independenţă prevăzute de Codul etic. 

Aşa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în termenii de referinţă şi am 

raportat constatările noastre facturale în Capitolul II al acestui Raport. 

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

realizate pentru a evalua dacă cheltuielile solicitate de AC în Cererea de rambursare au fost realizate 

efectiv, sunt exacte şi eligibile. 

 

3. Sursele informaţiilor 

Raportul cuprinde informaţii furnizate de managementul AC-ului în legătură cu întrebările 

specifice sau care au fost obţinute sau extrase din sistemele informatice şi contabilitatea AC-ului. 

 

4. Constatări facturale 

Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestor verificări se ridică la suma de ……..lei. 

Această suma este egală cu suma totală a cheltuielilor raportate de Beneficiar în Cererea de 

rambursare (prezentată în anexa nr. ...), iar suma solicitată de Beneficiar spre rambursare, (după 

deducerea din suma totală a prefinanţării - unde este cazul) conform contractului de finanţare se ridică 

la ………… lei, aşa cum rezultă din cererea de rambursare. 
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Pe baza verificărilor pe care le-am realizat, am descoperit că suma de ………... lei nu 

reprezintă cheltuieli eligibile. 

Detaliile constatărilor noastre facturale, inclusiv Situaţia cheltuielilor neeligibile, sunt 

prezentate în Capitolul II al acestui Raport. 

Detaliile raportului 

Capitolul I Informaţii cu privire la contractul de finanţare şi activitatea Beneficiarului 

Acest punct va include o descriere sumară a contractului de finanţare şi a activităţilor 

derulate de ANCPI în baza acestuia. Auditorul va prezenta, de asemenea, un tabel sintetic cu privire 

la obiectul verificărilor. 

Capitolul II Proceduri realizate şi constatări facturale 

Acest punct va include o scurtă descriere a verificărilor efectuate, a procedurilor urmate şi a 

informaţiilor utilizate în acest scop. 

De asemenea, va cuprinde descrierea detaliată a rezultatelor acestor verificări, cu utilizarea de 

tabele/ grafice/ dovezi de audit ca anexă la raport, dacă sunt necesare/utile, precum şi descrierea, dacă 

este cazul, a oricăror excepţii / neconformităţi, potrivit următoarelor secţiuni: 

 

1. Obţinerea unei suficiente înţelegeri a proiectului şi a termenilor şi condiţiilor 

Contractului de Finanţare 

 

2. Procedura de verificare a eligibilităţii cheltuielilor solicitate  

2.1 Procedura generală 

2.2 Conformitatea cheltuielilor efective cu bugetul proiectului 

2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare 

2.3.1 Categorii şi tipuri de cheltuieli 

2.3.2 Selectarea cheltuielilor 

2.4 Verificarea cheltuielilor 

2.4.1. Eligibilitatea cheltuielilor - condiţii generale 

2.4.2. Exactitate şi înregistrare 

2.4.3. Realitatea cheltuielilor 

2.4.4. Verificarea achiziţiilor publice 
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Formularul nr. 1 
OFERTANTUL 
…………………        Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
(denumirea/sediul)        nr.RG/ …....... /….......... 2014 
                                                                  
 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
Către, 
CONSILIUL CONCURENŢEI, Piaţa Presei Libere nr.1, sector 1, Bucureşti 

 
Ca urmare a invtațieii de participare cu nr............. ….......... din …....................., privind achziţia de servicii de  

(ziua / luna / anul) 

audit financiar şi audit de secutitate – cod CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiară şi 72810000-1 - 

Servicii de audit informatic, în conformitate cu prevederile art.19 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi al contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin achiziţie directă., 

noi………..………………………………….............,..................................., vă transmitem alăturat următoarele  
(denumirea/numele ofertantului) 

: 

      
 
 
1. Coletul /plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ….... copii: 

a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 

 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
 
Data  completării_____/_____/_____ 
                         ( zi / lună / an ) 

 
Cu stimă, 

 
 
_______________________, în calitate de _______________________, legal autorizat să semnez 
(Numele si prenumele) 

oferta pentru şi în numele ________________________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 

…………………………………………… 
(semnătura şi ştampila) 
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OPERATOR ECONOMIC                            Formularul  nr. 2 

__________________ 
   (denumirea/sediul) 

FORMULAR DE OFERTĂ 
pentru atribuirea acordului-cadru 

Către, 
CONSILIUL CONCURENŢEI, Piaţa Presei Libere nr.1, sector 1, Bucureşti 
 
Domnilor, 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul/subsemnaţii ________________________________, 
                                                                                                                (numele şi prenumele persoanei împuternicite) 

reprezentant/reprezentanţi ai ofertantului ____________________________________________,  
       (denumirea/numele ofertantului) 

ne oferim ca, în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată mai sus, să prestăm  servicii 

de audit financiar şi audit de securitate pentru suma de __ ______________________ ________________  
         (suma în litere şi în cifre) 

(moneda ofertei), plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 
_________________________________________________. 
               (suma în litere şi în cifre)            
                                                                                                                                                                                           

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile  de audit 
financiar şi audit de securitate în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus 
menționată cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și documentatia de atribuire, prezenta 
declaratie facând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _________________________zile,  
                 (durata in litere si cifre) 

respectiv până la data de ____________________, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi  
                           (ziua/luna/anul) 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Până la încheierea şi semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de 
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
5. Precizăm că: 
     depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în 
mod clar "alternativă"; 
     nu depunem ofertă alternativă. 
     (se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

 
Data _____/_____/_____ 
                   ( zi / lună / an ) 

_______________________, în calitate de _______________________, legal autorizat să semnez 
(Numele si prenumele) 

oferta pentru şi în numele ________________________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 

…………………………………………… 
(semnătura şi ştampila) 
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ormularul nr. 3 

 
OPERATOR ECONOMIC . 

  ____________________ 
           (denumirea/sediul) 

 
DECLARAŢIE  

privind neâncadrarea în prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 
 

Subsemnatul(a)______________________, reprezentant împuternicit al ____________________________ 
                                 (numele şi prenumele)              (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, declar pe propria 
răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de 
fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevazută la art. 180 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 
337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești 
pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. 

 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente 
doveditoare de care dispun. 
 
Înteleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei 
alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, 
potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 
 
Data _____/_____/_____ 
                   ( zi / lună / an ) 

 
_______________________, în calitate de _______________________, legal autorizat să semnez 
(Numele si prenumele) 

oferta pentru şi în numele ________________________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 

…………………………………………… 
(semnătura şi ştampila) 

 
 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 
Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal. 
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Formularul nr. 4 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 
      (denumirea/sediul) 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr.34/2006 

 
Subsemnatul(a)________________________________, reprezentant împuternicit al ________________________, 

                      (numele şi prenumele persoanei împuternicite)       ( se inserează numele operatorului economic-persoana juridică) 

în calitate de ofertant /ofertant asociat/terț susținător al ofertantului, la procedura de achiziţie directă pentru atribuirea 
contractului de prestare de servicii de audit financiar şi audit de secutitate – cod CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare 

financiară şi 72810000-1 - Servicii de audit informatic, organizată de Consiliul Concurentei, declar pe propria răspundere 

că nu mă aflu în vreuna din situațiile prevăzute la art. 181*) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.337/2006, respectiv:declar pe 
proprie răspundere că: 
a) ______________________  nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic; 

(denumirea operatorului economic)  
b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele 

componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România (sau 
după caz, în țara în care este stabilit); 

c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligațiile contractuale și nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; 
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a 

adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională. 
e) nu sunt în situația în care să prezint informații false sau să nu prezint informațiile solicitate de către autoritatea 

contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.  
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 

contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de 

care dispunem. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la  
« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în 
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de 
la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 
Data completării: _____/_____/_____ 
                                           ( zi / lună / an ) 

 
_______________________, în calitate de _______________________, legal autorizat să semnez 
(Numele si prenumele) 

oferta pentru şi în numele ________________________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 

…………………………………………… 
(semnătura şi ştampila) 

 
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 
Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal. 
*) pentru terț/terți susținător(i) declarația se limitează la art.181 lit.a, c și d 
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Formularul nr.5 

 
OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 
          (denumirea/sediul) 

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 
 

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al_________________________ 
(numele și prenumele) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 (denumirea și datele de identificare ale operatorului economic) 
 

a) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei 

de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare, că, la procedura pentru atribuirea contractului  
achiziţie publică de servicii de audit financiar şi audit de securitate prin achiziţie directă , organizată de Consiliul 
Concurentei, la data de ....................,  
                                               (zi/lună/an) 

particip şi depun ofertă: 

□ în nume propriu; 

□ ca asociat în cadrul asocierii condusă de < numele liderului / noi înşine ;. 
□ ca subcontractor 
□ ca terţ susţinător 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 
1. Confirmăm faptul că nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudã sau afin pânã la gradul al patrulea inclusiv 
sau care se aflã în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevãzute la art. 69 lit. a), cu : dl.Bogdan M. Chiriţoiu – 
Preşedintele Consiliului Concurenţei, dl.Vasile Şeclăman – Secretarul General al Consiliului Concurenţei, dl.Florin 
Andrei – Responsabil de Proiect, dna Carmen Nedelcu – Asistent responsabil de proiect, dl.Horia Grigoraş – 
Responsabil financiar, dl.Ion Panait – Expert achiziţii. 

 
2. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care 
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
 
Data completării: _____/_____/_____ 
                                           ( zi / lună / an ) 
 

_______________________, în calitate de _______________________, legal autorizat să semnez 
(Numele si prenumele) 

oferta pentru şi în numele ________________________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 

 
…………………………………………… 

(semnătura şi ştampila) 

Notă:  
Aceasta declaraţie, se va prezenta, semnată de reprezentantul său legal de:  
a) fiecare membru în parte în cazul asocierii;  
b) terțul/terții susținători și subcontractanții. 
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Formularul nr. 6 
OPERATOR  ECONOMIC 

  _____________________ 
     (denumirea) 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

1. Subsemnatul(a),....................................................................reprezentant imputernicit al ...................................... 
                     (numele şi prenumele persoanei împuternicite) 

........................................................................................................................................, declar pe propria răspundere, 
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 

sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care 
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
3. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care 
insoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.  
        
4. Informațiile furnizate cu privire la identitatea clienților/beneficiarilor și valorile contractelor, sunt strict confidențiale, 
ele fiind destinate exclusiv evaluării de către autoritatea contractantă a experienței simmilare a operatorului economic, în 
raport cu principalele prestări de servicii realizate în ultimii 3 ani. Autoritatea contractantă nu este indreptățită să le 
divulge către nicio persoană indiferent de scop și nici nu poate folosi aceste informații în alte scopuri, sub sancțiunea 
prevăzută de legislația în vigoare.                

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « 
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în 
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de 
la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 
Data completării: _____/_____/_____ 
                                           ( zi / lună / an ) 
_______________________, în calitate de _______________________, legal autorizat să semnez 
(Numele si prenumele) 

oferta pentru şi în numele ________________________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 

…………………………………………… 
(semnătura şi ştampila) 

______ 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător 
(lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
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Formularul nr.7 
OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARAȚIE PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 

 

 
Subsemnatul/a________________________________________, reprezentant împuternicit al _________________ 

                      (numele şi prenumele persoanei împuternicite) 

____________________________________________________________________, declar pe propria răspundere 
 (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) 

că mă anagajez să prestez servicii de audit financiar şi de audit de securitate  pe parcursul îndeplinirii contractului, în 
conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă si de protecție a muncii, care sunt în vigoare în 
România. 
 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborare ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de 
muncă și de protecție a muncii, și am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligații. 
 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « 
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în 
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de 
la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

 

 

 
Data completării: _____/_____/_____ 
                                           ( zi / lună / an ) 
 

 
_______________________, în calitate de _______________________, legal autorizat să semnez 
(Numele si prenumele) 

oferta pentru şi în numele ________________________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 

…………………………………………… 
(semnătura şi ştampila) 
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