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PRIMARUL

DOCUMENTATIE DESCRIPTIVA

Obiect: SERVIGII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN PENTRU PROI L:

,,coNSoLlDAREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID- 19

DE CATRE SPITALUL ORA$ENESC ZARNE9TI, PRIN ACHIZITIONAREA DE

ECHIPAMENTE 9l DORARI SPECIFICE, COD SMIS 141121,

in temelul Legii 98/2016, cu modif icarile 9i completdrile ulterioare, privind

Achizitiile publice si a Hotdrarii nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd, cu

modificSrile si completerile ulterioare, se initiaz5 achizitia directd - servicli de audit

financiar extern pentru poiectul: ,,Consolidarea capacitdtii de gestionare a crizei

sanitare COVID-19 de cdtre Spitalul ordgenesc Zdrne$ti, prin achizi{ionarea de

echipamente gi dotdri specifice'l cod SM/S : 141121

Documentatia descriptiva constitule ansamblul cerintelor minime pe baza

cerora se elaboreazd, oferta, de citre fiecare ofertant participant la procedurd

Nota: Orice referire din cuprinsul Documentatiei descriptive, prin care se

indicd o anumiti origine, sursA, etc. se va citi si interpreta ca fiind insotite de

mentiunea "sau echivalent".

Oraqul Zirneqti este benficiarul contractului de finantare, nr'419 din

27t11t2020, pentru proiectul ,,consolidarea capacitd{ii de gestionare a crizei sanitare

COVID-19 de cdtre Spitatut ordgenesc Zdmesti prin achizitionarea de echipamente 9i

dotdri specifice", cod SMIS 141 121 .

Proiectul este finantat in cadrul :

Programul ui Operalional l nf rastructure Mare- PO I M 20 1 4 -2020



-Axa prioritarA 9- Protejarea sendtdtii populatiei in contexul pandemiei

cauzate de COVID 19 ;

-Componenta 9.1- Consoltdarea capacitdtii de gestionare a crizei sanitare

covtD-19:
-Operatiunea - Consolidarea capacitdtii de gestionare a crizei sanitare

covtD-19.

Obiectivul Proiectului :

obiectivul general al proiectului conste in consolidarea capacitdtii de reactie la

criza de senState publice cauzatS de rdspandirea virusulu SARS-CoV-2, prin dotarea

corespunzetoare a spitalului suport- spitalul origenesc Dr Caius Tiberiu Sparchez, cu

echipamente si aparaturi medicald, dispozitive medicale si de protectie medicale

necesare pentru tratamentul pacienlilor cu infectie covlD-19 si pentru gestionarea

situatiei de urgente provocate de criza covlD-19, in vederea obtinerii unui rdspuns

util si eficient al sistemului medical public in criza COVID-19.

Prin implementarea activititilor prev5zute in cadrul proiectului, proiectul

contribuie la indeplinirea obiectivului specific 9 1. Cresterea capacitatii de gestionare a

crizei sanitare covlD-19, al POIM 2014-2020, Axa prioritara 9. Protejarea sindtdtii

populaliei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19.

Proiectul corespunde cerinlelor PolM 2014-2020, contribuind la indeplinirea

indicatorului de rezultat al programului (Capacitatea adecvati de ingrilire si tratament a

cazurilor de infectie cu virusul SARS-COV-2/ gestionarea crizei sanitare), prin dotarea

corespunzitoare a Spitalului orSgenesc Dr.Caius Tiberiu Sp6rchez, spital suport inclus

pe lista din Anexa nr.3- Lista cu spitalele suport pentru pacientii testati pozitiv sau

suspecti cu virusul SARS- COV-2, din Ordinul Ministerului sindtitii nr.555/2020, privind

aprobarea Planului de mdsuri pentru pregStirea spitalelor in contextul pandemiei de

coronavirus covlD-19, a Listei spitalelor care asigurd asistente medicala pacientilor

testa.ti pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-COV-2 in faza I si in faza a ll-a si a llstei

cu spitalele supoft pentru pacientii testati pozitiv sau suspecIi de virusul SARS-COV-

2

Astfel, in urma implementdrii proiectului, Spitalul Orisenesc Dr Caius Tiberiu

Sparchez, unitatea sanitard cu rol in gestionarea crizei sanitare, va fi dotat cu

necesarul de echipamente aprobat de autoritStile responsabile, respectiv Ministerul

S5netetii prin Directia de San5tate Publice Brasov.

Proiectul este de tip A, actiunea Dotarea unitdtilor sanitare publice/ unitdtilor

publice de interventie integratd/ entitetilor publice implicate in transfuzia sanguinS cu

echipamente si aparaturd medicald, dispozitive de protectie medicalS, echipamente



pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare si suport triaj, necesare

pentru tratamentul pacientilor cu infectie covlD-19 Qi pentru gestionarea situatiei de

urgen{d provocati) de ciza covlD-19 la nivelul unitatilor sanitare publice/ unitdtilor de

interventie integrati

Descrierea investitiei :

Proiectul urmdreste finantarea achizitiilor care urmeazS a fi realizate de cetre

UAT Oraq Zdrnesti in beneficiul Spitalului orisenesc Dr.Caius Tiberiu Sparchez,

achizitii aferente actiunilor finantabile in cadrul apelului de proiecte PolM/81 9/ 9/1/

Consolidarea capacitetil de gestionare a crizei sanitare COVID-19, necesare

consolidairii capacitdtii de gestionare a crizei sanitare covlD-19, in cadrul spitalului

Ordsenesc Dr Caius Tiberiu Sp6rchez.

Valoarea totala a proiectului este de: 19,367,902.10 lei, din care: cheltuieli

eligibile/ FEDR: 19,356,359 10lei si cheltuieli neeligibile: 11.543 lei

Durata contractului de finantare, perioada de implementare a proiectului : 9luni,

de la 0'l august 2020 si pAnd la 30 aprilie 2021.

Obiectul achiziliei consti in incheierea unui contract de servicii de audit

financiar extern pentru poiectul: ,,Conso/idarea capacitdtii de gestionare a crizei

sanitare COVID-19 cle cdtre Spitalul ordsenesc Zdrne$ti, prin achizitionarea de

echipamente $i dotdri specifice", cod SMIS: 141121

Valoarea estimati a contractului, privind prestarea serviciului de audit

financiar este de:18,000.00 lei, fird TVA.

Numarul rapoartelor de audit financiar - 1 ;

Va fi realizat un raport de audit financiar la finalizarea perioadei de implementare

a proiectului care va confirma, dac5, cheltuielile cuprinse in cererea de plati au fost

verificate si sunt necesare pentru rcalizarca proiectului gi sunt in conformitate cu

Buget- activitati si cheltuieli

Descriere che tuia a Valoare lara Valoare cu TVA Contributie

proprie e igibila,

cu TVA

Nerambursabil neeligibil

Cheltuieli cu servic i de

audit financiar

18.000,00 21.420,04 0 21 420,40 0

Total 18.000,00 21.420,00 0 21.420,00



principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficientd a fondurilor'

Totodati se vor urmeri ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare sd fie pldtite pe

parcursul perioadei de eligibititate, si fie intregistrate in contabilitatea beneficiarului

avSnd la baze documente .iustificative, se fie identificabile 9i verificabile, sd fie dovedite

prin documente originale.

pentru operatiunile specifice proiectului se utilizeazd conturi analitice distincte.

La constuirea contului analitic se va utiliza, pe lingi simbolurile obligatorii conform

Normelor privind organizarea contabilitdtii in functie de tipul beneficiarului 9i codul

SMIS al Proiectului.

Cerinle de participare :

Personal minim solicitat:

-un auditor financiar autorizat i

Cerinle minime :

-si detinA carnet de membru CAFR vizal, iar viza va li valabild pentru anul

calendarrstic in curs, conform HotirArii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din

Romenia, nr.9Ot2O18, art.2- se va prezenta in copie cu mentiunea ,,conform cu

originalul";

-sd fie inscris in Registrul auditorilor financiari activi intocmit de Camera

Auditorilor Financiari din RomAnia inregistrate fiscal in RomAnia;

-sd detine Certificat de atestare a calit5tii de auditor financiar eliberat de

CAFR- se va prezenta 'in copie cu mentiunea ,,conform cu originalul" ;

-declaratie pe proprie rdspundere cu privire la respectarea criteriilor de

buni reputatie conform art 3din Hotirarea CAFR nr.7/2016;

-declaratie pe proprie rispundere din care sd reiasd ce nu se afle in

confict de interese cu persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritdtii

contractante, dar si a celor implicati in procedurd din partea acestuia din urmd,

respectiv cu persoanele care aprobS/ semneazd documente emise in legaturd cu/

sau pentru atribuirea contractului, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent

autoritdtii conlractante, necesar finanterii contractelor de achizitie publici- in original ;

- Persoanele care aprobi/semneaze documente emise in leg5ture cu sau pentru

procedura de atribuire: lgrisarr Alexandrtt Luc an- Pritrar Cogalniceantt Neclt al-

Viceprinrar; Modiga Gabriel- Marius- Secretar Genera ; llre Flor n Aclrim- Administrator

Public: Constant n Ra uca- Daniela D rector Execut v; Berbec-' Violeta- Sef Servicirt

Rotnan- Glavan Roxana Ximena- consllier Juridic, Reit lustina codruta- Sef serviciu



popescu Raluca- sef birolr Runc anu Marla- Manr.rela- Inspector- nranager pro ect, lttu

A-oa- lnspector resporlsJll 'nanc a'

Cerinle specifice:

Auditorul financiar extern, prin rapoartele de audit confirmS cd a verificat dacS

cheltuielile prezentate de beneficiar in cererea de platd s-au fdcut in interesul

proiectului si :

-sunt necesare pentru realizarea proiectului ;

-sunt prevezute in contractul de finantare pentru proiectul ,,Consolidarea

capacitdlii de gestionare a crizei sanitare covlD-1g de cdtre spitalul ordgenesc

Zerne$ti, prin achizitionarea de echipamente 9i dotdri specifice", cod SM/S : 141121

-sunt in conformitate cu principiile unui management financiar sdndtos,

respectiv utilizarea eficiente a fondurilor, gi un raport optim costi beneficiu

(rezonabilitatea pretufllor conform prevederilor oUG nr 6612011, privind prevenirea,

constatarea si sanclionarea neregulior aperute in obtinerea 9i utilizarea fondurilor

europene si/ sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificSrile si

completerile ulterioare);

-sunt efectuate si pldtite de benefictar;

-cheltuielile au fost plStite pe parcursul perioadei de eligibilitate;

-sunt inregistrate in contabilitatea beneficiarului avand h baze documente

justificative, sd fie identificabile si verificabile, sd fie dovedite prin documente

o rig in a le;

-pentru operaliunile specifice proiectului se utilizeazd conturi analitice

distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lAngi simbolurile obligatorii

conform normelor privind organizarea contabilititii 'in functie de tipul beneficiarului

si codul SMIS al proiectului;

-cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice 9i

financiare ofertate (se verifici preturile unitare si cantitdtile decontate);

Atunci cand beneficiarul desf;soare mai multe proiecte in acelagi timp sau

un proiect primegte finantare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri,

auditorulfinanciar extern verificd potentiala duble finantare a unei cheltuieli

Scopul serviciilor de audit este de a examina si evalua modul de

implementare a proiectului, auditorul financiar exprimAndu-9i astfel opinia asupra

realitdtii, legalititii si conformitdtii cheltuielilor efecluate de beneficiar pe perioada

implementdrii proiectului: .. ,,consoliclarea capacitdtii de gestionare a crizei sanitare



covlD-19 de cdtre spitatul ordgenesc zdrnegti, prin achizilionarea de echipamente 9i

dotdri specifice", cod SM/S : 141 121 , in urmitorul sens :

-realilatea cheltuielilor: sd verifice dacS cheltuielile prevSzute in cererile de

rambursare/ de platd au fost pldtite ;

-regularitatea cheltuielilor: s5 verifice dacd cheltuielile prevdzute in cererile

de rambursarei de plate sunt corecte si au fost solicitate cu respectarea

procedurilor;

-eligibilitatea cheltuielilor: s5 verifice dac; cheltuielile prevSzute in cererile

de rambursare/ cle plati au fost efectuate in conformitate cu prevederile contractului

de finantare, legislatiei nationale si comunitare in vigoare $i sunt insotite de

documente justificative.

Misiunile de audit sunt in conformitate cu standarele Internationale de Audit

(lSA) si Standardele lnternationale pentru Serviciile Conexe (ISRS), in vigoare.

Raportul verificdrii cheltuielilor va trebui si descrie scopul 9i procedurile

agreate, ale angajamentului, in detalii suficiente pentru a permite beneficiarului si

Autoritdtii de Management se inteleaga natura si aria de aplicabilitate a

procedurilor utilizate de auditor.

Toate costurile legate de realizarea misiunilor de audit (costuri materiale,

costuri pentru transport, cazare si masa personalului propriu, costuri pentru plata

unor activitdti auxiliare, etc.) vorfi suportate deauditor si vorfi incluse in oferta sa

financia rd

Rapoartele de auclit se vor preda in 3 exemplare originale, cu toate

semn6turile si stampilele necesare aplicate, precum si in format electronic, editabil

word.

Perioada de prestare a serviciilor de audit financiar - pe toatd perioada de

implementare a proiectului.

in conditiile in care, din motive obiective, perioada de implementare a

proiectului se va prelungi in baza unui act aditional incheiat cu Autoritatea

Contractant;, contractul de audit financiar al proiectului se va prelungi in mod

automat. valoarea contractului privind auditul financiar rSmane neschimbatd Durata

de prestare a serviciilor de audit va fi prelungitd, daca este cazul in functie de

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

urmati de incheierea unui act aditional.

Toate rapoartele de audit si documentele relevante ale proiectului vor deveni

proprietatea Primiriei orasului Zirnesti.



Prestarea serviciilor de audit financiar se va face in urma primirii Notei de

comandd de la beneficiar, insotiti de documentele suport si se va realiza in

termen de maxim 15 zile de la data primirii documentatiei de la echipa de

monitorizare a proiectului, desemnati de UAT Orasul Zirneqti

Nota: Auditorul financiar se obligd sa ofere suport benefrciarului p6nd la data

oblinerii ramburserilor solicitate, chiar daci aceaste perioadd o depe9este pe cea

de implementare a Proiectului.

Modalitili de Platd

Plata serviciului de audit financiar, in baza contractului, va fi efectuatae

dupS receptia raportului de audit predat beneficiarului, insotit de raportul de activitate

al auditorului, pe b'azit de facturd frscald

Predarea raportului de audit se va transmite echipei de monitorizare a

proiectului, pe bazit de adresd de inaintare Prin servclile prestate, plStile datorate

sunt cele declarate in ofertS.

Notd: in cazul in care pe perioada deruldrii contractului de servlcii apar

modificSri ale prevederilor legale emise de cetre A[/ POI[/ si/ sau Ol sau alte

organisme abilitate in domeniul auditului financiar, prestatorul are obligatia de a se

conforma noilor reglementari in totalitate, titrit a genera, sub nicio formd, costuri

suplimentare pentru beneficiar sau iintarzieri in plata serviciilor'

Proceduri

Auditorul va obtine, pe baza verificdrilor, dovezi suficiente in vederea

exprimirii unei opinii asupra realitdtii, legalitdtii Ei conformitdtii cheltuielilor efectuate

de beneficiar ln acest scop, auditorul poate utiliza indrumdrile Standardului de

Audit 500 ,,Probele de audit", folosindu-se in special de acele paragrafe privind

,,suficiente dovezi de audit corespu nzdtoare".

Auditorul va mentiona in cuprinsul Raportului constatdrile factuale, dacd a

avut acces nelimitat la informatii si documente si dace probele de audit obtinute

sunt suficiente si adecvate pentru emiterea opiniei de audit

Lista indicativd a tipurilor gi naturii dovezilor/ probelor de audit pe care

auditorul le poate avea cu ocazia verificdrii chetuielilor include:

-registrele contabile prevdzute de Legea contabilitilii nr'82/1991, cu

modificdrile ulterioare (in format electronic sii sau hArtie);

-bugetul propriu al beneficiarului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de

cheltuieli, articole si alianiate:



-balantte de verificare analitice gi sintetlce (in format electronic si/ sau

hArtie);

Jise de cont pentru operatiuni diverse (in format electronic si/ sau hirtie);

-note de contabilitate (in format electronic 9i/ sau hArtie),

-dosarul achizitiilor publice constituite conform legislatiei in materie, in

functie de tipul procedurilor de achizi!ie publicd derulate de cdtre beneficiar;

-contracte si formulare de comandS;

f.^+r,ri'

-situatii de lucreri si situatii de platd;

-procese- verbale de receptie partiale si finale;

-procese- verbale de punere in func{iune;

-note de receptie 9i constatare de diferente:

extrase de cont si ordine de Platd;

-decizia privind numirea echipei de implementare a proiectului si atributiile,

ce 'ii revin fiecirei persoane,'in cadrul echipel de implementare a proiectului;

-time-sheeluri cu timpul efectiv lucrat in cadrul proiectului, avizate de

managerul de proiect;

-state de salarii;

-alte documente: bonuri de consum, foi de parcurs, bilete de transport, bonuri

cantitdti fixe de carburant auto, ordine de deplasare, liste de inventar, fisa mijlocului

fix, etc.

Oblinerea unei suficiente intelegeri a proiectului si a termenilor 9i conditiilor

Contractului de finantare.

Auditorul are obligatia sd dob6ndeascd o intelegere suficiente a termenilor

$i conditiilor Contractului de finantare prin analiza acestuia si a anexelor sale,

precum si a celorlalte informa!ii relevante si prin verificSri la beneficiar.

Auditorul se va asigura ci obtine o copie completd a Contractului de

finantare, a anexelor sale si a actelor aditionale (semnate de cdtre beneficiar si de

catre autoritatea de management si organismul intermediao

Auditorul va obtine gl va verifica copii ale Rapoartelor de progres elaborate.

De asemenea, daci este cazul, auditorul va acorda o antentie deosebiti regulilor

privind subcontractarea.

Dacd auditorul consideri ce termenir si conditiile verificate nu sunt suficient

de clare, acesta este obligat se solicite clarificiri autoritetii de management/

organismului intermediar/ beneficiarului.



Procedura de verificare a eligibilititii cheltuielilor solicitate de cetre

beneficiar

Procedura generali.

in aceastd etapa auditorul va verifica dacd:

-cererea de rambursare este conformi cu condltiile contractului de

finantare;

-beneficiarul tine o evidenti contabili folosind conturi analitice distincte

pentru proiect, iar sistemul contabil utilizat este in conformitate cu legislatia

nationald in vigoare;

-octc nn5iIili evaluarea eficienta si eficace a cheltuielilor cuprinse in

cererea de rambursare intermediard/ finali;

Informatiile cuprinse in cererea de rambursare se regdsesc in evidenta

contabilS a beneficiarului (ex.balanta de verificare, 'inregistrdri din conturile analitice

si sintetice).

Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului

Auditorul efectueazd o verificare analitice a categoriilor de cheltuieli

cuprinse in cererea de rambursare intermediard/ finald 9i va analiza dacd:

-categoriile de cheltuieli din cererea de rambursare corespund cu categoriile

de cheltuieli din bugetul proiectului;

-cheltuielile efectuate au fost prevezute in bugetul proiectului;

-cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu legislatia nationald $i

comunitari;

-suma totali soljcitati la platd de cdte beneficiar nu depdsegte finantarea

nerambursabild prevdzuti in contractul de finantare;

-au fost efectuate modificdri ale bugetului prin transferuri intre liniile din

cadrul aceluia$i capitol bugetar de cheltuieli eligibile, si dacd acestea au afectat

scopul principal al proiectul/ au modificat valoarea totalA eligibilS a proiectulut;

-realocdrile de fonduri s-au efectuat in limita a 1O % din suma totale inscrise

inilial (sau aprobatd ca urmare a unui act aditional) in cadrul Iiniei bugetare din

care s-a facut realocarea;

-beneficiarul a efectuat modificari asupra liniilor bugetare care au limite

maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau nationale sau de alte

reguli de eligibilitate stabilite de AM POllvl.

Selectarea cheltuielilor pentru verificaare

Categorii gi tipuri de cheltuieli



Categoriile de cheltuieli solicitate de beneficiar'in cererea de ambursare

trebuie si corespundd cu cele din bugetul proiectului, iar cele tip FEDR sunt

evidentiate distinct

Categoriile de cheltuieli pot fi, in principiu, defalcate in tipuri de cheltuieli

individuale sau tipuri de clase de cheltuieli cu aceleaEi caracteristici sau

caracteristici asemendtoare. Forma si natura probei suport (de exemplu o plat5, un

contract, o facture, etc.) si modul in care cheltuiala este inregistrate (note contabild,

registrele de contabllitate) variazd in functie de tipul Ql natura chelturelilor si

actiunilor sau tranzactiilor de bazi in totate cazurile, tipurile de cheltuieli reflecte

valoarea contabild (sau financiari) acliunilor sau tranzactiilor de bazd, indiferent de

tipul si natura actiunii sau tranzactiei in cauze.

Selectarea cheltuielilor

Auditorul va verifica toate categoriile si tipurile de cheltuieli prezentate in

cererea de Tambursare intermediarS/ finald, iar in cadrul acestora vor fi selectate

numai acele cheltuieli care prezintd un nivel ridicat al riscului, determinal pe baza

metodei proprii de analiza de risc a auditorului independent, excep{ie fdcAnd

verificarea achizitiilor publice care se va realiza in procent de 100%

Verificarea cheltuielilor

Auditorul verifica cheltuielile si prezlnta in Raport toate exceptiile care

rezulti din aceaste verificare. Exceptiile verificdrii reprezinti toate abaterile de la

reglement;rile cuprinse in termenii de referinti, descoperite pe parcursul realizdrii

procedurilor prev5zute. in toate cazurile, auditorul va evalua impactul financiar

(estimat) al execeptiilor in termeni de cheltuieli neeligibile.

Auditorul va verifica dacd pentru cheltuielile selectate se respecte criteriile

specificate mai jos:

Eligibilitatea cheltuielilor- conditii generale

Ca reguld generald, auditorul va analiza daci cheltuielile efectuate de citre

beneficiarul proiectului sunt justificate prin facturi si ordine de platd aferente sau

alte documente contabile cu valoare justificativi echivalentd.

Eligibilitatea cheltuielilor va fi stabiliti inclusiv prin verlficarea sistemului de

contabilitate a beneftciaru lui.

Pentru a fi considerate eligibile, in contextul proiectului, costurile trebuie sa

indeplineascd cumulativ urmitoarele conditri generale:

-s6 fie necesare pentru realizarca proiectului, sd fle prevdzute in contractul

incheiat cu beneficiarul proiectului si si fie in conformitate cu principlile unui



management financiar sanetos, respectiv utilizarea eficientd a fondurilor si un

raport optim cost/ beneficiu;

-sd fie efectuate si pldtite de beneficiar pind la termenul de depunere a

cererii de rambursare finale, dupd cum este definit in cadrul contractului de

finantare;

-se fie inregistrate in contabilitatea beneficiarului avind la baze documente

justificative, sd fie indentificabile si verificabile, sd fie dovedite prin documente

originale. Documentele originale trebule se aibS inscris codul proiectului si

mentiunea ,,Proiect finantat din POIM" Beneficiarul va aplica mentiunea ,,conform

cu originalul" pe copiile documentelor suport/ justificabile ce insotesc ceTerea de

Tambursare;

-beneficiarul va tine contabilitatea proiectului separat, folosind conturi

analitice distincte pentru integistrarea operattiunilor legate de realizarea proiectului,

-atribuirea contractelor de achizitii si se facd in conformitate cu legislatia in

materie la momentul respectivei proceduri de achizitie publicd;

Exactitate si inregistrare

Auditorul verifici:

-dacd cheltuielile pentru o tranzactie/ operatiune au fost inregistrate

cronologic, atAt in sistemul contabil al beneficiarului cAt si in cererea de

rambursare si sistematic in conturile analitice ale proiectului in conformitate cu

prevederile contractului de finanlare,

-dace cheltuielile pentru o tranzac\iel operatiune au fost incadrate corect in

capitolul/ subcapitolul de cheltuieli in bugetul proiectului,

-daci cheltuielile efectuate sunt conforme cu bugetul proiectului gi sunt

sustinute prin documente justificative corespunz5toare;

-dacd au fost utilizate corect ratele de schimb valutar, conform prevederilor

contractului de finantare;

Realitatea cheltuielilor
'in aceasti etape auditorul va verifica.

-dace bunurile furnizate sunt receptionate, cu specificarea datei si a locului

primirii si au fost inregistrate in gestiune gi in contabilitate, cu specificarea gestiunii

gi a notei contabile 'integistrate;

-daci Iucrerile au fost executate 9i serviciile prestate;

-existenta documentelor care atestd cd bunurile au fost livrate, lucr6rile

executate si servicrile prestate (facturi fiscale);

Verificarea achizitiilor publice



Auditorul va verifica daci atribuirea contractelor s-a realizat cu respectarea

legislatiei in materie la momentul atribuirii respectivului contract

Auditorul va mentiona in raportul de audit daci a identificat cazuri de

neconformitate cu procedurile de achizitii, iar cheltuielile aferente pldlii bunurilor/

serviciilor/ lucririlor astfel achizitionate vor fi considerate neeligibile

Costuri ind irecte

Auditorul va verifica in ce masurd aceste cheltuieli se incadreaze in

procentele ratelor forfetare stabilite de AM/ PolM prin contractul de finantare.

Propunerea financiard

Propunerea financiari va contine:

-formularul de ofertd completat;

Ofertantul are obligatia de a prezenta pretul (fdri TVA) in lei gi, TVA separat

Pretul contractului rdmane ferm in lei (nu se actualizeaze, pe durata de

indeplinire a acestuia).

Nume si prenume functia Data Semnatura

intocmit lustina Reit Sef serviciu-

responsabil achizitii

publice
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