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Prezentul Caiet de sarcini constituie ansamblul cerin{elor minimale obligatorii pe

baza cdrora se elaboreazd de cdtre fiecare ofertant propunerea tehnic6.
Oferta ce con{ine caracteristici tehnice inferioare celor prev6zute in Caietul de

sarcini va fi considerat6 neconform6 gi va fi respinsS.

I. INFORMATII GENERALE

1.1. DateleAutoriti{iiContractante(Beneficiarului)

Denumirea autorit6tii contractante: Oraqul Ungheni
Cod fiscal: 4323322
Adresa: Orag Ungheni, str. Principald nr.357,judef Mureq
Sursa de hnanlare: Programul Electrificare gospoddrii - Granturi SEE - Programul pentru
energie din Rom6nia, program operat de Innovation Norway pentru Granturile SEE qi

Norvegiene 2014-2021

1.2. Obiectele proiectului

in cadrul proiectului li se vor furniza solu{ii bazate pe energie regenerabilE prin utilizarea de

panouri fotovoltaice unui numdr de 15 gospodlrii neelectrificate qi izolate amplasate pe raza
teritoriului administrativ al Oraqului Ungheni.
Av6nd in vedere distanla mare a caselor fatl de releaua electricd de distribufie, de c6ile de

comunicalie neamenajate (neasfaltate), de neelectrificarea pdn6 in momentul de fa!6 a
gospoddriilor de c6tre distribuitorul de energie electricd datoritd costurilor prea mari care nu
sunt/nu pot fi acoperite de compania de electricitate, de primirie sau de c6tre
rezidentii/proprietarii gospod6riilor, s-a ales ca variantl pentru electrificarea gospoddriilor
izolate utilizarea panourilor fotovoltaice pentru asigurarea unui minim necesar de energie
pentru locuitorii acestor gospod6rii.

Scopul electrific6rii este de a asigura persoanelor respective un trai mai bun, posibilitatea
de a ilumina seara/noaptea incdperile, de a utiliza un mic frigider, de a putea desfEgura in curte
o activitate dup6 lEsarea intunericului, de a putea utiliza o mulgltoare pentru colectarea laptelul,
de a utiliza o magini de separare a grdsimii in procesul de producere a smdntdnii, de a putea
utiliza o magini de spdlat semiautomatd gi de a putea incdrca un telefon.

Sursa de finan{are
Prin programul de finanlare: EEA AND Norwegian Financial Mechanisms2014-2021.

Valoarea totald a proiectului este de 64.500 cu TVA, din care 64.500 EUR reprezintl finanfare
nerambursabil6.

Durata proiectului - din l0.l1.2022 pdnd la 28.03.2023.
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II. Valoarea achizifiei

Valoarea totalI a contractului nu poate sI depdqeascd valoarea de 7.000,00 ron ftrd TVA.

IIL OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de auditare financiard a

proiectului"Electrificare case Cerghizel" cod referin{d proiect 20211588115, in cadrul
Programului dr finan{are"Imbunit5{irea Eficienfei Energetice" lansat de Granturile SEE gi
Norvegiene 2014-2021, prin Innovation Norway.

Furnizorul serviciilor de audit financiar, independent gi autorizat executd proceduri specifice
agreate cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanlare nerambursabil6, in baza
documentaliei care atestI respectarea Termenilor qi Condiliilor Standard gi oriciror condilii
speciale stabilite in Contractul aferent Proiectului, semnate de reprezentantul legal, in
conformitate cu normele de auditare standardul ISA 805 (declara{iile auditorului referitoare la
auditurile pentru scop special).

Auditorul va intocmi un raport in limba englezd care sd ateste faptul c5, costurile raportate sunt
suportate in conformitate cu contractul de proiect, legislalia na{ionalS qi practicile contabile
nalionale relevante, va menfiona conturile de proiect auditate (IBAN), va confirma cofinanlarea
(cu suma specificd pentru fiecare raport), va confirma sumele eligibile qi respectarea ratei
grantului, confirmarea oriciror venituri din dobdnzi pe conturile de proiect, ambele conturi in
EUR giin moneda locald.

Cod CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiari
Pe parcursul efectulrii auditului financiar pe proiect, inainte de fiecare solicitare de

rambursare, auditorul va audita rapoartele intermediare, respectiv raportul final, calendarul
acestora in acest moment, fiind urmdtorul:

Raport intermediar lz 31.05.2022
Raport intermedia r 2: 30,11.2022
Raport intermediar/fi nal 3: 28.02,2023

Datele gi num[rul rapoartelor financiare pot suferi modificlri pe parcursul proiectului, in functie
de necesitdlile pe parcursul implementdrii proiectului sau a cetinlelor specificate de finantator.

Programul energetic in RomAnia
Zona de interes: Electrificarea gospodiriilor

Denumirea contractului de achizilie Servicii de audit financiar

Obiectul contractului de achizilie Servicii de auditare financiard in vederea implementdrii proiectului
"Electrificare case Cerghizel"cod referin!5 proiect 2021 I 5881 I 5,
finantat prin Programul Imbun6t[{irea Eficienfei Energetice lansat de
Granturile SEE piNorvegiene 2014-2021, prin Innovation Norway

Contract X
Nr.
crt.

Descrierea produsului Cantitate Pref estimat
(ftrdTVA)

TOTAL f6rd
TVA

TOTAL cu TVA

1 Servicii de audit financiar 1 5.882,35 5.882,35 7.000,00
Total lei 7.000,00
Procedura aleasa pentru atribuirea contractului: Achizilie directS, publicare Anunf de publicitate
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in cadrul deruldrii luordrilor de audit aferent rapoatelor intermediare prestatorul va
proceda la:

o Auditarea financiarI a tuturor activitElilor proiectului sus menfionat
o Verificarea tuturor inregistrlrilor qi a conturilor acestuia;
o Verificarea rapoartelor emise cdtre Operatorul de Program;
o Verificarea tuturor actelor justificative care stau labaza angaj6rii cheltuielilor (dosare

de achizilii, documente justificative, state de plat6, extrase de cont etc.);
o Verificarea respectdrii regulilor impuse de finan{ator;
o Verifi carea corectitudinii inregistrdrilor din raportul intermediar;
o Verificarea eligibilitdtii fiec6rei cheltuieli gi incadrarea corectd a acestora in linii

bugetare;
o Respectarea bugetului aprobat;
o Conformitatea incadrlrii cheltuielilor cu regulile impuse de manualul de

implementare a proiectului, legislafia na]ionalS gi internationald, care se referd la
finanfarea in cauzd.

Va emite cdte un raport de audit financiar pentru fiecare solicitare de rambursare,
incluzdnd qi fiecare raport intermediar qi final in parte, cu cel putin 10 zile lucrdtoare ?nainte de

termenul de depunere a solicitlrilor de rambursare c[tre Operatorul de Program.
Rapoartele anterior mentionate se vor frnaliza doar dupd incheierea unei sesiuni de disculii
preliminare asupra constatdrilor auditorului gi clarificdrilor cu beneficiarul, care va avea loc cel
putin cu trei zile inainte de termenul de predare menlionat la punctul anterior, la sediul
beneficiarului.

Verificarea actelor ya ayea loc la sediul sau localia indicatd de cdtre Oragul Ungheni gi

presupune prezenla auditorului in locafia sus amintitd oricdt este necesar pentru verificarea
acestora.

Ofertanfii vor avea in vedere ci Beneficiarul poate solicita, atunci cind considerd necesar
o intrevedere faf6 in fa!6 la una din locafiile implementdrii proiectului. in acest caz va anunfa
prestatorul cu24 ore inainte, iar prestatorul trebuie sd onoreze intdlnirea.

IV. DESCRIEREA SERVICILOR CE VOR FI PRE,STATE

Prestatorul de servicii de audit financiar va obfine, pe baza verificdrilor, dovezi
suficiente in vederea exprimdrii unei opinii asupra realit[lii, legalitd{ii gi conformitdlii tuturor
cheltuielilor efectuate de Beneficiar in implementarea proiectului.

in acest scop, Prestatorul de servicii de audit va men{iona in cuprinsul Raportului,
constat[rile la care s-a ajuns, in baza normelor de auditare standardul ISA 805 (declaratiile
auditorului referitoare la auditurile pentru scop special), in conformitate cu Standardele
Internafionale ale serviciilor Conexe (ISRS) 4400 gi cu respectarea Termenilor qi Condiliilor
Standard qi oriclror condilii speciale stabilite in Contractul aferent Proiectului, in conformitate
cu cerinlele fi nantatorului.

4.L.Principalele etape ale activitdlii de audit financiar sunt:
o Discutii preliminare cu echipa de proiect gi, in mod deosebit, cu cei implicali in

menfinerea evidentelor contabile gi intocmirea situatiilor financiare;
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o Cunoa$terea gi evaluarea procedurilor contabile gi a celor de raportare utilizate de

cdtre Beneficiar in derularea Contractului de Finanfare;

o Verificarea conformit6tii cu procedurile qi cerinfele Finan{atorului;
o Verificarea in detaliu a sumelor din Rapoartele financiare aferente proiectului cu

scopul de a obfine probe de audit suficiente qi corespunzdtoare pentru a permite emiterea opiniei
de audit asupra situafiilor financiare intocmite in conformitate cu cerintele Finanlatorului:

a)verificarea exactitElii gi realitdfii sumelor incluse in situafiile financiare ale contractelor;
b)existenla documentelor suport ce insotesc Rapoartele financiare;
c)in timpul verificdrii documenteleor suport, o atenfie speciald va fi acordatd

urmdtoarelor activitdli :

-utilizarea fondurilor primite in coformitate cu clauzele Contractului de finan{are;
-bunurile/lucrdrile/serviciile au fost achizitionate in concordanld cu procedurile legale de

achizilii qi cu Contractul de finanfare al proiectului;
-exist6 o leglturd clari intre documentele suport ale operaliunilor qi Rapoartele

financiare;
-dacd exist6 documente justificative asupra incasdrilor gi pldlilor in concordanld cu

clauzele Contractului de finanfare.

Furnizorul serviciilor de audit financiar elaboreazi modelele proprii de lucru qi

desftqoard activitdtile asumate prin contract privind verificarea activitdlilor, inregistrdrilor ;i
conturilor proiectului, in conformitate cu obiectivul qi scopul acestui contract gi cu procedurile
specifice conforme cu legislafia in vigoare qi cu cerin{ele finanfatorului.

in caz de reziliere a contractului, beneficiarul va realiza procedura de achizitie
prevdzut6 de legislafia in vigoare in materie de achizitii publice, pentru atribuirea contractului de

prestdri servicii de audit, unui alt operator.
o Emiterea raportului aferent rapoartelor intermediare/raportului final.

4.2. Principalele tipuri de verificlri derulate de citre Fumizorul serviciilor de audit
in implementarea contractului, fer6 a fi o listd exhaustiv[.

a. Verificarea cheltuielilor va inlude, verificarea:
. inregistrdrilor contabile (in format electronicsau manual) din sistemul contabil al

Beneficiarului, precum Registrul jurnal, subcapitole ale acestuia, registrele activelor fixe gi alte

informa{ii contabile relevante;
o Dovezile procedurilor de achizifie, pr€cum documenta{iile achizi{iilor directe,

procedurilor proprii, ofertele, rapoartele de evaluzare, etc.;
o Dovezilor angajamentelor precum contracte gi formulare de comand6;
o Dovezilor prest6rii serviciilor precum rapoarte aprobate, fi$e de pontaj,

bilete/bonuri de benzini (incluz6nd tichetele de imbarcare) dovada particip6rii la seminarii,
conferinle gi stagii de preg6tire (incluzind documentatia relevantd qi materialele obfinute,
certificatele) etc.;

o Dovezilor primirii bunurilor precum documente de recepfie, etc.;
o Dovezilor pl61ii precum extrase bancare, inqtiinldri de plat[, dovada p15!ii din

partea subcontractorilor;
o Eligibilitatii cheltuielilor, prin prisma contractului de finanlare qi al manualului de

implementare;
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b. Yerificarea rapoartelor intermediare qi al raportului final va include, verifioarea:
o Dacd Rapoartele intermediare gi Raportul final sunt conforme cu cerintele gi conditiile

contractului de finanfare al proiectului;
o Dacd evidenfele contabile ale Beneficiarului sunt in conformitate cu regulilor pentru

pdstrarea inregistr6rilor qi cu regulile contabile din contractul de finantare;
o DacI informafiile din Rapoartele intermediare gi Raportul final se reconciliazd cu

sistemul de contabilitate gi inregistrdrile Beneficiarului (ex. Balanfa de verificare,
inregistrdri din conturile analitice qi sintetice).

o Dacd au fost aplicate rate de schimb corecte pentru conversiile monedei, unde este cazul
gi in conformitate cu legislafia nafional[ aplicabild qi regulile de implementare.

o Conformit6lii cheltuielilor cu bugetul gi verificd:
o Dac[ categoriile de cheltuieli din Rapoartele intermediare qi Raportul final

corespund cu categoriile de cheltuieli din bugetele proiectelor prevdzute in contractele de
finanlare;

o Dacd cheltuielile efectuate au fost prev[zute in bugetul proiectului;
o Dacd cheltuielile au fost efectuate qi incadrate in conformitate cu prevederile

Contractului de finan{are;
o Dacd suma totald solicitatd la platl de cdtre Beneficiar nu depdqegte finan{area

nerambursabild prevdzutd in Contractul de finanlare;
o DacE au fost efectuate modificdri ale Bugetului proiectelor prin transferuri intre

liniile din cadrul aceluiagi capitol bugetar de cheltuieli eligibile, qi dacd acestea au afectat scopul
principal al proiectului/au modificat valoarea totald eligibilI a Proiectului;

o DacS Beneficiarul a efectuat modificdri asupra liniilor bugetare care au limite
maxime impuse de prevederile regulamentelor europene sau nationale sau de regulile de
eligibilitate stabilite.

4.3. Raportul de audit va respecta forma qi va contine informafiile cerute, in
baza normelor de auditare standardul ISA 805 (declara{iile auditorului referitoare la auditurile
pentru scop special) cu respectarea Termenilor qi Conditiilor Standard gi oric[ror condilii
speciale stabilite in Contractul aferent Proiectului, in conformitate cu cerinlele finanfatorului,
cerintele prezentului Caiet de sarcini, Standardul Internalional privind serviciiloe conexe (ISRS)
4400 Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informafiile financiare emis de
citre Federafia Interna{ional[ a Contabililor (IFAC) gi adoptat de cltre CAFR, Codul etic emis
de IFAC.
Eventualele modificdri impuse de c6tre Operatorul de program pe parcursul implementlrii
proiectului, cu privire la auditarea proiectului, vor fi luate in calcul la efectuarea lucrdrilor de
audit.
Se va redacta cdte un raport de audit aferent fiecirui raport intermediar, respectiv final.
Fiecare raport elaborat de c[tre auditorul financiar independent va fi insofit de o declara{ie pe
propria rdspundere a acestuia, din care sd rezulte cd are calitatea de auditor financiar recunoscut
de C.A.F.R.
Auditorul trebuie s6 aibd o atitudine impa(ial6, sd asigure confidenfialitatea informaliilor la care
are acces pe durata misiunii de audit, sE igi desfbgoare activitatea intr-un mod onest gi

responsabil.
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Raportul va fi predat Beneficiarului pe suport de h6rtie, 4 exemplare in original precum Ei pe

suport electronic in format editabil Word, cu toate semndturile qi qtampilele necesare aplicate.
Recepfia rapoartelor de audit va fi realizatd de cdtre o comisie constituitd la nivelul
Beneficiarului.
Auditorul financiar se obligd sd ofere suport beneficiarului pAnS la data ob{inerii rambursdrii
sumelor solicitate prin Cererile de rambursare, chiar dacd aceastd perioadd o depSgegte pe cea de
implementare a proiectului.

V. LOCUL DE DESFA$URARE $I DURATA CONTRACTULUI
Locafia debazd a contractului va fi in oragul Ungheni la sediul Beneficiarului.

Data demaririi qi perioada de execu{ie
De la semnarea contractului pdn6 la 28.02.2023.
Durata contractului de audit se va prelungi de drept pdnd la aprobarea raportului final de c[tre
Operatorul de Program.
Derularea efectivl a serviciilor de audit va incepe odatd cu semnarea contractului gi se va incheia
la finalizarea proiectului gi obtinerea rambursdrii sumelor solicitate prin rapoarte, lindndu-se cont
de eventualele prelungiri.
Executarea contractului de audit se va prelungi in cazul prelungirii contractului de finan{are, frrd
costuri suplimentare, printr-o simpld notificare din partea beneficiarului urmatl de incheierea
unui act adilioonal, pinl la ftnalizarea contractului de finanlare, cu respectarea termenului de
predare a raportdrii cdtre Operatorul de program.
Predarea lucrdrii de audit aferent raportului final se face in maxim 10 zile dupd finalizarea
implementirii proiectului. Implementarea contractului va incepe in termen de maxim 5 zile de la
semnarea acestuia de cdtre ambele p[rti.
Limba utilizatd in cadrul activitElilorpe care le vor desfbgura specialiqtii, este limba romin[ gi

englezd. Operatorii economici participan{i la procedurd trebuie sd dispunl de minim personal cu
experientd, pregitire profesionald qi calificare corespunzdtoare pentru indeplinirea contractului.
Dacd pe durata derulirii contractului de servicii intervin modoficdri legislative sau modificdri ale
contractului de finan{are, prestatorul are obliga{ia de a respecta prevederile legale in vigoare pe

durata de implementare a proiectului.

$ef birou urbayism, investi{ii qi achizifii publice
SuciuRamot't4

/t
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