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Investeşte în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3.1 
Titlul proiectului: CENTRU PENTRU INFORMARE, CONSULTANŢĂ  ŞI MENTORAT ÎN VEDEREA PROMOVĂRII CULTURII ANTREPRENORIALE 
Contract nr. POSDRU/92/3.1/S/57836 

 
  

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI  
PRIVIND ACHIZIŢIA DE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN 

 
      din 13.12.2010 
 

Achizitor: Universitatea Titu Maiorescu  

Titlul proiectului 
POSDRU: 

CENTRU PENTRU INFORMARE, CONSULTANŢĂ ŞI MENTORAT ÎN VEDEREA 
PROMOVARII CULTURII ANTREPRENORIALE 

ID proiect POSDRU: 57836 

Calitatea achizitorului 
în cadrul proiectului: 

Beneficiar 

 
 

1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Achizitor : 

Denumire:  Universitatea Titu Maiorescu 

Adresa:  Calea Văcăreşti, nr 187, sector 4, cod 040051, Bucureşti, România 

Persoana de contact:  Ioana Panc Telefon:  4021/311.22.97  

Email: antreprenor@utm.ro Fax: + 4021/311.22.97 

 
1.2.   

a. Termen limită de depunere a ofertelor: 20 decembrie 2010, ora 09:00 

b. Adresa unde se primesc ofertele:  

Universitatea Titu Maiorescu 
Strada Dâmbovnicului nr.22, sector 4, cod 040051, Bucureşti 
Clădirea Rectorat (etaj IV) 
 

 Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia pentru 
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de către achizitor, acestea fiind 
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.  
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2. OBIECTUL  CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE  

2.1.  Descriere 

2.1.1.Denumirea contractului de achiziţie: Furnizare de servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului 
finanţat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/57836 

2.1.2. Descrierea serviciilor/produselor ce vor fi achiziţionate: Serviciile ce vor fi achiziţionate sunt servicii 
de audit financiar extern, cod CPV 79212100-4 pentru rambursările intermediare şi finală in implementarea 
proiectului „Centru pentru informare, consultanţă şi mentorat în vederea promovării culturii antreprenoriale” ID 
57836. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi din fonduri proprii ale achizitorului. Serviciile de audit 
financiar vor fi contractate pe toată durata de implementare a proiectului. 

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 

a. lucrări b. produse c. servicii             

Execuţie  
Proiectare şi execuţie 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor  specificate 
de achizitor 

Cumparare     
Leasing 
Inchiriere 
Cumparare în rate 

Categoria serviciului  
2A          X                     
2B  

Principala locaţie a lucrării: Principalul loc de livrare: 
 

Principalul loc de prestare: 
București 
 

2.1.4. Durata contractului de achiziţie 
Contractul intră in vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 30.06.2012 

 
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 

STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Preţul cel mai scăzut                                                                                                        X 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic 

 
Observaţie: În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ 
minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita respectivilor ofertanţi, pentru 
departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui 
nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. În situaţia în care egalitatea persistă, preşedintele 
comisiei de evaluare va identifica dintre participanţii care au formulat ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a 
înscris primul la procedură, desemnându-l câştigătorul procedurii, cu condiţia încadrării preţului solicitat în 
valoarea fondurilor alocate pentru această achiziţie.                   
 

4. PREZENTAREA OFERTEI 

4.1. Limba de redactare a ofertei Limba română  

4.2. Moneda în care este exprimat 
preţul contractului 

 Lei 

4.3. Perioada minimă de valabilitate a 
ofertei 

Până la : 30.01.2011 
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4.4. Modul de prezentare a ofertei 
(tehnic şi financiar) 

Oferta va cuprinde: 
 

1. Documentele de calificare  
a. Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar 

eliberat de CAFR - copie legalizată; 
b. Carnet de membru al CAFR vizat cu menţiunea 

„Activ” pentru anul respectiv – copie simplă; 
c. Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară 

teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice 
sau juridice - original;  

d. Declaraţia pe propria răspundere a Auditorului 
financiar din care să rezulte că nu a fost sancţionat 
în ultimii 3 ani de către Departamentul de 
monitorizare şi competenţă profesională al CAFR - 
original 

e. Scrisori de recomandare din partea a cel putin 3 
clienti diferiti care sa ateste furnizarea serviciilor de 
audit financiar in proiecte finantate prin POSDRU 
2007-2013, fiecare cu o valoare echivalenta a cel 
putin 1.500.000 Euro - original 

f. CV-uri a 3 auditori financiari membri CAFR 
angajati/colaboratori ai Auditorului financiar 
independent, dintre care cel putin unul cu experienta 
mai mare de 5 ani in audit financiar – semnate si 
datate in original 

g. Nota de inspectie a CAFR cu calificativ A – copie 
conform cu originalul 

h. Certificat care sa ateste implementarea sistemului 
de management al calitatii, ISO 9001 sau echivalent 
– copie conform cu originalul  

i. Declaratie de eligibilitate – Formularul A (art.180 
OUG 34/2006) 

j. Declaratie de eligibilitate – Formularul B (art.181 
OUG 34/2006) 
 

În cazul în care documentele obligatorii lipsesc sau sunt 
neconforme ofertantul va fi descalificat fără a se mai deschide 
celelalte plicuri. 

 

2. Oferta tehnica va cuprinde descrierea tehnica a serviciilor 

astfel incat achizitorul sa poata determina conformitatea cu 

obiectul achizitiei si cerintele minime obligatorii  

3. Oferta financiara (valoarea totala a proiectului – 7.105.225 

Ron). Valoarea maximala estimata a contractului de 

furnizare a serviciilor de audit financiar este de 60.000 Ron 

fara TVA.  
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Ofertele vor fi prezentate în plic închis, ştampilat pe care se va 
scrie: ”ACHIZITIE SERVICII AUDIT FINANCIAR EXTERN” – 
20.12.2010., ora 12:30 
 
Termenul de plata pentru servicii va fi in maxim 15 zile de la data 
emiterii facturii. 
 
Ofertele se primesc la adresa : Universitatea Titu Maiorescu, 
Dâmbovnicului nr.22, cod 040051, sector 4, Bucuresti , clădirea 
Rectorat (etaj IV) până la data de 20.12.2010, ora 09:00 

4.5. Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Ofertele depuse pot fi modificate sau retrase până la data de 
20.12.2010, ora 09:00 

4.6. Informaţii referitoare la termenele 
pentru livrarea bunurilor/prestarea 
serviciilor 

Prestarea serviciilor se va face dupa semnarea contractului la 
solicitarea achizitorului la Universitatea Titu Maiorescu, 
Dâmbovnicului nr.22, cod 040051, sector 4, Bucuresti , clădirea 
Rectorat (etaj V). 

4.7. Modalităţi de contestare a 
deciziei achizitorului de atribuire a 
contractului de achiziţie şi de 
soluţionare a contestaţiei 

Decizia achizitorului poate fi contestată depunând o contestaţie în 
termen de maxim 6 zile de la data declararii castigatorului la adresa 
menţionată 

4.8. Clauzele contractuale obligatorii, 
inclusiv condiţiile de 
actualizare/modificare a preţului 
contractului de achiziţie 

Preţul nu va putea fi modificat pe parcursul contractului.  
 

 

5. Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice) 

Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciilor de audit financiar in cadrul proiectului 
“Centru de informare, consultantă si mentorat in vederea promovarii culturii antreprenoriale”, 
POSDRU 92/3.1/S/57836. 
 
Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracteristicile tehnice şi 
funcţionale şi cele contractuale, vor fi considerate necorespunzatoare. Caracteristicile tehnice şi 
funcţionale de faţă sunt minimale şi obligatorii: 
 

a. Auditorul financiar independent poate fi orice persoană fizică sau juridică înscrisă în Registrul 
auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din România înregistrată 
fiscal în România şi care deţine viza de membru activ al Camera Auditorilor Financiari din 
România (CAFR) pe anul respectiv. 

b. Auditorul financiar independent să nu fi fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de 
monitorizare şi competenţă profesională al CAFR.  

c. Auditorul financiar independent sa aiba experienta in cel putin 3 proiecte finantate prin POSDRU 
2007-2013, fiecare cu valoare echivalenta a cel putin 1.500.000 Euro  

d. Auditorul financiar independent sa faca dovada angajării/colaborarii cu 3 auditori financiari 
membri CAFR dintre care cel putin unul cu experienta mai mare de 5 ani in audit financiar  

e. Auditorul financiar sa faca dovada obtinerii calificativului A la inspectia CAFR  
f. Auditorul financiar sa aiba implementat Sistemul de management al calitatii, ISO 9001 sau 

echivalent  
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g. Cu privire la verificarile efectuate de Auditor, acestea se vor desfasura conform Anexei 
„Verificarea cheltuielilor” – paginile 1 – 20 din Instructiunea nr. 3 emisa de AMPOSDRU 
(www.fseromania.ro) 

i. Specificaţii tehnice pentru verificarea cheltuielilor unui contract de finanţare 
nerambursabilă în cadrul POSDRU  
Anexa nr.1: Informaţii despre subiectul verificării cheltuielilor 
Anexa nr.2 : Scopul prestatiei: proceduri de  realizat 
ii. Raportul privind constatările factuale pentru verificările cheltuielilor unui contract de 
finanţare nerambursabilă în cadrul POSDRU 
Punctul 1 trebuie completat de Beneficiar şi agreat de Auditor 
Punctul 2 trebuie furnizat de Auditor 
iii. Ghid pentru determinarea corecţiilor financiare care trebuie făcute cheltuielii 
cofinanţate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu 
regulile achiziţiei publice 
 

h. Auditorul va realiza un maxim de 4 rapoarte de verificare a cheltuielilor aferente fiecarei cereri 
de rambursare conform cerintelor finantatorului proiectului: 
 

i. Durata proiectului este de 24 luni (iulie 2010 – iunie 2012) 
 
Documentele de calificare: 

a. Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de CAFR - copie legalizată; 
b. Carnet de membru al CAFR vizat cu menţiunea „Activ” pentru anul respectiv – copie simplă; 
c. Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară teritorială la care este arondat sediul 

persoanei fizice sau juridice - original;  
d. Declaraţia pe propria răspundere a Auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost 

sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională al 
CAFR - original 

e. Scrisori de recomandare din partea a cel putin 3 clienti diferiti care sa ateste furnizarea 
serviciilor de audit financiar in proiecte cofinantate prin POSDRU 2007-2013, fiecare cu valoare 
echivalenta a cel putin 1.500.000 Euro - original 

f. CV-uri a 3 auditori financiari membri CAFR angajati ai operatorului economic, dintre care cel 
putin unul cu experienta mai mare de 5 ani in audit financiar – semnate si datate in original 

g. Nota de inspectie a CAFR cu calificativ A – copie conform cu originalul 
h. Certificat care sa ateste implementarea sistemului de management al calitatii, ISO 9001 sau 

echivalent – copie conform cu originalul  
i. Declaratie de eligibilitate – Formularul A (art.180 OUG 34/2006) - original 
j. Declaratie de eligibilitate – Formularul B (art.181 OUG 34/2006) – original  

 
 
 Intocmit, 
 COMISIA DE ACHIZIŢII 

 
Avizat, 

 MANAGER PROIECT, 
Conf.univ.dr. Iustin Priescu 

 
 


