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Cerere de ofertă 

Servicii de audit financiar 

 

S.C. Mercury360 Communications SRL, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și 
Administrative și SC Dynamic HR SRL derulează proiectul Consiliere și stagii de pregătire practică 
pentru o carieră de succes în comunicare POSDRU 161/2.1/G/132320 – co-finanțat din fondul Social 
European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. 

Prin prezentul document, operatorii economici interesați sunt invitați să transmită o ofertă financiară 
pentru ”Servicii de audit financiar” în conformitate cu cerinţele incluse în acest document. 

„Serviciile de audit financiar” care fac obiectul prezentei achizitii constau, conform art. D, alin. (9) din 
Contractul de finantare POSDRU/161/2.1/G/132320, in verificarea faptului ca toate cheltuielile 
declarate de Beneficiar in cererea de rambursare intermediara sau finala sunt reale, inregistrate 
corect si eligibile in conformitate cu prevederile contractului de finantare si emiterea unui raport de 
verificare a cheltuielilor in conformitate cu formatul standard furnizat de catre AMPOSDRU.  

Obiectivele angajamentului sunt: verificarea de catre auditorul financiar a faptului ca sumele 
solicitate spre rambursare de catre Beneficiar in Cererea de Rambursare a Cheltuielilor (CRC) pentru 
actiunea finantata In cadrul contractului de finantare, s-au efectuat („realitatea desfasurarii”), sunt 
legale („legalitatea”), exacte („exactitate”) si eligibile, precum si transmiterea catre Beneficiar a 
raportului constatarilor factuale cu privire la procedurile agreate executate. Eligibilitate inseamna ca 
fondurile furnizate in cadrul finantarii nerambursabile au fost cheltuite in conformitate cu termenii si 
conditiile contractului de finantare. Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un 
angajament de asigurare, auditorul nu furnizează o opinie de audit şi nu exprimă o asigurare. 
Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar obţine asigurarea prin concluziile proprii pe 
care le trage din raportul auditorului financiar asupra CRC a Beneficiarului aferente acelui raport. 

Pentru atingerea obiectivelor auditorul va depune toate diligentele necesare furnizarii unui raport 
corespunzator normelor aplicabile in vigoare. In desfasurarea activitatii pentru indeplinirea 
obiectivelor auditorului i se asigura acces la toate documentele legate de proiect in timpul orelor de 
program la sediul central.  

Cerințe: 

- Auditorul financiar independent poate fi orice persoana fizica sau juridica înscrisă în Registrul 
auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din România înregistrată 
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fiscal în românia și care deține viza de membru activ al Camerei Auditorlor financiari din România 
(CAFR) pe anul 2014 

- Auditorul financiar independent nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de 
monitorizare și competență profesională a CAFR 

Pentru demonstrarea celor de mai sus, auditorul financiar ofertant va prezenta următoarele 
documente doveditoare : 

- Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de CAFR – copie legalizată 

- Carnet de membru al CAFR vizat cu mențiunea Activ pentru anul 2014 – copie simplă 

- Certificat fiscal eliberat de Administrația financiară teritorială la care este arondat sediul 
persoanei fizice sau juridice – original 

- Declarația pe propria răspundere a auditorului financiar dinc are să rezulte că nu a fost sancționat 
în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională a CAFR 

Pe durata implementării proeictului vor fi depuse aproximativ 6 cereri de Rambursare a Cheltuielilor 
care vor include și Rapoarte de audit. 

Fiecare cerere de rambursare intermediară/finaă va fi însoțită de raportul privind constatările factuale 
și o declarație pe propria răspundere a auditorului financiar independent din care să rezulte  că are 
calitatea de auditor financiar recunoascut de CAFR. 

Contractul se va rezilia unilateral de către Beneficiar în cazul în care, pe parcursul implementării 
proiectului, auditorul financiar independent nu mai are calitatea de auditor independent recunoscut 
de CAFR. 

Contractul se va derula de la semanrea lui de ambele păr ți până la 30.09.2015. 

Oferta va fi exprimată în RON, fără TVA și va rămâne fermă până la finalizarea contractului. 

Ofertele se vor transmite în format elctronic până la data de 3 iunie 2014, ora 15.00 urmând ca în 
cazul semnării unui contract să fie depuse și documentele în original (unde e cazul) . 

Informații suplimentare se pot obține de la Isabela Negreanu – Manager de proiect – email : 
isabela.lungu@mercury360.ro, tel.: 0722 522 345. 

Isabela Negreanu 

Manager de proiect 
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