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Nr.385/14.03.2011 
Clarificare nr.1 

la documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie: Servicii de auditare financiară 
 

Ca urmare a solicitărilor de clarificări în raport cu Documentaţia de atribuire întocmită 
pentru derularea procedurii competitive pentru Contractul de achiziţie „Servicii de 
auditare financiară”, autoritatea contractantă aduce la cunoştinţa operatorilor economici 
interesaţi următoarele: 
 
Solicitare de clarificare: 
 
“ÎNTREBARE NR.1: Vă solicităm să ne comunicaţi dacă implementarea proiectului se 
face şi de către parteneri? În caz afirmativ precizaţi numărul acestora? şi câţi dintre 
aceştia sunt transnaţionali? 
 
ÎNTREBARE NR.2 În funcţie de răspunsul furnizat la întrebarea 1, vă solicităm să 
precizaţi cine va efectua auditul partenerilor şi unde se va efectua auditarea? 
 
ÎNTREBARE NR.3 Care este data estimată pentru depunerea primului raport de audit? 
 
 ÎNTREBARE NR.4 Având în vedere numărul mare de rapoarte de audit solicitate (14 
+1), potrivit principiului transparenţei vă solicităm să ne comunicaţi care este valoarea 
estimată pentru contractul de audit ce urmează a fi atribuit? 
 
ÎNTREBARE NR.5 Vă solicităm să ne precizaţi dacă ofertanţii pot participa la şedinţa de 
deschidere?” 
 
 
Răspunsuri: 
 
Răspuns la întrebarea nr.1: 
„ÎNTREBARE NR.1: Vă solicităm să ne comunicaţi dacă implementarea proiectului se 
face şi de către parteneri? În caz afirmativ precizaţi numărul acestora? şi câţi dintre 
aceştia sunt transnaţionali?” 
 
Implementarea proiectului POSDRU/96/6.2/S/63249, „Re ţea de incluziune social ă pe 
pia ţa muncii”, va fi realizată de Beneficiar, Centrul Diecezan Caritas Iaşi, alături de cei 
2 parteneri implicaţi: un partener naţional - Caritas Alba Iulia Îngrijire la Domiciliu 
(Partener 1), şi un partener transnaţional – Caritasverband fur die Diozese e.V. Munster, 
Germania (Partener 2). În concluzie, în proiectul în cauză este implicat 1 (unu) partener 
transnaţional. 
 
Răspuns la întrebarea nr.2: 
„ÎNTREBARE NR.2 În funcţie de răspunsul furnizat la întrebarea 1, vă solicităm să 
precizaţi cine va efectua auditul partenerilor şi unde se va efectua auditarea?” 
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În Ghidul privind relaţiile de parteneriat între diverse entităţi de drept public sau privat – 
versiune octombrie 2009, aplicabil pentru programul POSDRU 2007-2013, în cadrul 
cap.7 subcap. 7.7.2 este prevăzut faptul că: „Beneficiarul va transmite AM/OI Cererile de 
rambursare însoţite şi de Raportul de verificare a cheltuielilor emis de către auditorul 
financiar independent.”, iar în par.3 se face următoarea menţiune: „ Partenerul/Partenerii 
vor pune la dispoziţia auditorului financiar independent şi autorizat în condiţiile legii toate 
documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru verificarea 
cheltuielilor de către acesta.” 
În concluzie, auditul partenerilor implicaţi în proiect, respectiv Partener naţional 1 şi 
Partener transnaţional 2 (menţionaţi la punctul anterior),  va fi efectuat de către acelaşi 
auditor financiar independent care va efectua auditul Beneficiarului, pentru fiecare dintre 
cele cel puţin 14 cereri de rambursare ce urmează a fi efectuate în cadrul proiectului. 
Pe de altă parte cu privire la locul în care se va efectua auditarea, menţionăm că auditul 
se va efectua la sediul Beneficiarului, conform celor stipulate în documentaţia de 
atribuire la secţiunea 2, subsecţiunea 2.1.3: „Principalul loc de prestare: sediul 
achizitorului, la adresa din Iaşi, str. Sărărie nr.134”, sau secţiunea 7, subsecţiunea 7.9 
Clauze specifice contractului, este menţionat ca loc de prestare: sediul achizitorului din 
Iaşi, str. Sărărie nr.134. 
 
 
Răspuns la întrebarea nr.3: 
„ÎNTREBARE NR.3 Care este data estimată pentru depunerea primului raport de audit?” 
 
Prima cerere de rambursare este previzionată a se realiza la sfârşitul lunii Martie 2011, 
respectiv pe data de 31.03.2011, conform Graficului estimativ privind depunerea 
cererilor de rambursare înaintat OIR POS DRU Regiunea Nord - Est de către Beneficiar. 
 
 
Răspuns la întrebarea nr.4: 
„ÎNTREBARE NR.4 Având în vedere numărul mare de rapoarte de audit solicitate (14 
+1), potrivit principiului transparenţei vă solicităm să ne comunicaţi care este valoarea 
estimată pentru contractul de audit ce urmează a fi atribuit?” 
 
Achiziţia de servicii de auditare financiară se realizează în conformitate cu prevederile 
Instrucţiunii nr. 26/31.08.2011, emisă de AM POSDRU, privind efectuarea achiziţiilor 
publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 – Anexa 
1: PROCEDURA pentru atribuirea Contractelor de achiziţii de produse, servicii sau 
lucrări finanţate din FSE şi din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, 
efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante 
în conformitate cu art. 8 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 9 lit. c1 din aceeaşi ordonanţă. 
Procedura invocată nu prevede obligaţia Achizitorului de a comunica valoarea 
contractului de achiziţie pentru procedurile de achiziţie organizate. 
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Anexa 1 la Instrucţiunea 26 la care facem trimitere mai sus, la secţiunea 5 „Reguli de 
bază pentru atribuirea contractelor de achiziţie finanţate prin POSDRU” pct.5.1 
„Publicitatea” menţionează expres următoarele: „Aplicarea transparenţei presupune ca 
orice operator economic, potenţial ofertant în cadrul procedurii de atribuire, să aibă 
acces la o informare adecvată cu privire la contractul respectiv înainte ca acesta să fie 
atribuit, astfel încât acesta să aibă posibilitatea să-şi exprime interesul în obţinerea 
contractului respectiv. În acest sens, achizitorul are obligaţia să publice un anunţ 
publicitar prin care este deschisă competiţia pentru atribuirea contractului”. 
În paragrafele următoare din Anexa 1 sus amintită, este descris „Conţinutul minimal al 
anunţului publicitar” astfel: „Anunţul publicitar trebuie să conţină cel puţin următoarele: 
- scurta descriere a obiectului contractului de achiziţie (specificaţiile tehnice ale 
produselor, serviciilor sau lucrărilor, cantitatea de produse, servicii sau lucrări şi sursele 
de finanţare ale acestuia; 
- criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare; 
- dacă informaţiile privind achiziţia respectivă sunt disponibile pe Internet sau dacă pot fi 
obţinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului; 
- invitaţia de a contacta achizitorul pentru informaţii suplimentare legate de contractul de 
achiziţie respectiv; 
- datele de contact ale achizitorului.” 
Drept urmare, după cum se poate observa din dispoziţiile legislaţiei aplicabile în materie, 
„valoarea estimată pentru contractul de audit ce urmează a fi atribuit” nu este necesar a 
fi menţionată în anunţul publicitar. 
 
  
Răspuns la întrebarea nr.5: 
„ÎNTREBARE NR.5 Vă solicităm să ne precizaţi dacă ofertanţii pot participa la şedinţa de 
deschidere?” 
 
Operatorii economici care au depus oferta până la termenul limită stabilit în 
documentaţia de atribuire, respectiv până pe data de 21.03.2011 orele 10.00, pot lua 
parte la şedinţa de deschidere a ofertelor care va avea loc pe data de 21.03.2011 orele 
11.00, la sediul achizitorului din Iaşi, str. Sărărie nr.134. În acest sens, reprezentantul 
ofertantului va prezenta o împuternicire (formular 1 din documentaţia de atribuire) şi un 
act de identitate cu fotografie (copie simplă). În textul împuternicirii ce face obiectul 
formularului nr.1 din documentaţia de atribuire, secţiunea III - Formulare, este expres 
menţionat la pct. 2 faptul că împuternicitul este delegat să „Participe în numele 
subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau 
în urma desfăşurării procedurii”. 
 


