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Contează pentru viitor!

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL
PORŢILE DE FIER R.A.
Str.Banatului nr.92, Orşova, 225200, Mehedinti
Punct de lucru : Str. Centru Civic, nr. 2, Orova, 225200, Mehedinfi
ONRC: J25/194/2009 ; CUI: RO 25641582
Tel. (40)-252-360-511;Fax: (40)-252-360-511
E-mail: •arc drobeta.rosilva.ro. Pa ma web:www. •n•ortiledefier ro
REGIA NAFIONALA A PADURILOR-ROMSILVA
R.N.P. ROMSILVA
ADMINISTRATIA PARCULLII NATURAL
PORTILE DE HER R.A.

..)NTRARE
NR.5-02

ANUNT

/JMC/ 202

PUBLICITAR
RNP Romsilva-Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier RA implementează
proiectu I "Măsuri active de protecfie si conservare a biodiversitătii si peisajului din
arealul Parcului Natural Porfile de Fier".
Astfel, In calitate de autoritate contractantă, intenţionăm achiziţionarea de
Servicii de audit, In vederea verificării implementării activităţilor din cadrul proiectului,
Cod CPV: 79200000-6 Servicii de contabilitate, servicii de audit şi servicii fiscale,
având o valoare estimată totală (fără TVA) de 54.441,17 lei, Cu respectarea cerinţelor
din caietul de sarcini anexat anunţului, pentru data de 26.11.2021, ora 10.000.
Criteriul de atribuire este „preţul cel mai scăzut".
Perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 60 de zile.
Solicităm depunerea ofertelor pân'ă cel târziu In data de 25.11.2021 ora 12:00,
la sediul din Str. Centru Civic nr.2, Orşova, Mehedinţi, c.p. 225200 sau prin e-mail la
adresa parc@drobeta.rosilva.ro, potrivit cerinţelor din caietul de sarcini,
Anexăm prezentului anunţ caietul de sarcini şi modelul de contract.

DIRECTOR,
Ing. Marian Jiplea
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pentru atribuirea serviciilor de „Audit proiect POIM" pentru Proiectul
„Măsuri active de protecţie şi conservare a
biodiversităţii şi peisajului din arealul
Parcului Natural Porţile de Fier"
Cod SMIS: 117515, in cadrul POIM 2014 — 2020
Cod CPV: 79200000-6 Servicii de contabilitate, servicii de audit şi servicii fiscale
BENEFICIAR: R.N.P. ROMSILVA — ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL PORŢILE DE
FIER RA
Sursa de finanţare: Programul Operational Infrastructură Mare ("POIM") 2014 — 2020
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1.

Descrierea generală

1.1.

Informaţii despre autoritatea contractantă

Autoritatea contractantă: R.N.P. ROMSILVA — ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL
PORŢILE DE FIER RA
Adresa: Municipiul Orşova, str. Banatului nr. 92
Punct de lucru str. Centrul Civic nr.2
jud. Mehedinti, cod poştal 225200, Romănia
fax 0252-360511, tel. 0352-410430, cod fiscal R025641582
Email: parc@drobeta.rosilva.ro
Cod fiscal R025641582
Reprezentant: Jiplea Marian Constantin — Director

1.2.

Descrierea pe scurt a proiectului

Proiectul este finantat prin POIM 2014 — 2020 Axa Prioritară 4 — Protectia mediului prin măsuri de
conservare a biodiversitătii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric,
Componenta 1 — OS 4.1 Apel de proiecte pentru creşterea gradului de protectie şi conservare a
biodiversitătii, Operatiunea — Creşterea gradului de protectie şi conservare a biodiversitătii şi refacerea
ecosistemelor degradate.

1.2.1. Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului este de implementare a unor actiuni din planul de management in
vederea creşterii gradului de protectie şi conservare a biodiversitătii şi peisajului din arealul Parcului
Natural Portile de Fier şi siturile Natura 2000 suprapuse (R05CI0206 Portile de Fier, ROSPA 0026
Cursul Dunării-Bazias-Portile de Fier, ROSPA 0080 Muntii Almajului-Locvei).

1.2.2. Obiectivele specifice (OS) ale proiectului:
1.

2.

3.

Mentinerea/ imbunătătirea stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de flora şi faună
sălbatică din siturile Natura 2000 suprapuse Parcului Natural Portile de Fier:
•
B.3. Măsuri de management activ pentru conservarea speciilor de interes comunitar de păsări
din arealul ROSPA0080 Muntii Locvei-Almajului;
B.4. Aplicarea măsurilor active de conservare pentru mentinerea arealului de distributie al
•
habitatelor prioritare şi imbunătătirea stării de conservare a acestora;
B.5. Mentinerea conditiilor favorabile pentru speciile dependente de habitate umede şi luciu
•
de apă;
•
B.6. Mentinerea efectivelor populatiilor de mamifere mani din arealul Parcului Natural Portile
de Fier;
•
B.7. Mentinerea stării de conservare a habitatelor de zone umede din aria specială de protectie
avifaunistică Ostrovul Moldova Veche;
imbunătătirea gradului de cunoaştere a elementelor de biodiversitate şi peisaj din arealul Parcului
Natural Portile de Fier:
•
B.1. Cartografierea şi descrierea limitelor zonelor de protectie integrală din arealul Parcului
Natural Portile de Fier;
Creşterea nivelului de conştientizare a comunitătilor locale şi a vizitatorilor privind necesitatea
protejării biodiversitătii şi a peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier:
•
B.8. Conştientizarea populatiei adulte din cadrul comunitătilor locale şi a vizita1lor privind
biodiversitatea şi peisajul din arealul Parcului Natural Portile de Fier;
•
B.9. Conştientizarea tinerei generatii privind măsurile de conservare
entru
biodiversitatea şi peisajul din arealul Parcului Natural Portile de Fier; 4 ia.NA•
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4.

imbunătătirea capacitătii administrative şi institutionale a Administraţiei Parcului Natural Porţile de
Fier:
•
B.10. Elaborarea documentatiilor tehnice pentru infrastructura de vizitare;
•
B.11. Dezvoltarea şi amenaj area infrastructurii de vizitare a Parcului Natural Portile de Fier.

1.2.3. Durata proiectului
Durata proiectului este de la data de 14.05.2019 pană la data de 13.05.2023.
1.2.4. Scopul şi descrierea principalelor activităţi
Activitătile propuse prin proiect vor contribui la creşterea nivelului de cunoaştere a biodiversitătii şi
peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier, la creşterea nivelului de protectie şi conservare al
speciilor şi habitatelor vizate de legislatia europeană, implicit la mentinerea şi imbunătătirea stării de
conservare a ecosistemelor locale şi a serviciilor fitrnizate de acestea; de asemenea, vor asigura resursele
necesare pentru consolidarea unui management adecvat, eficient care să asigure conservarea proactivă a
biodiversitătii şi peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier; in final, vor contribui la implicarea
comunitătilor locale şi a vizitatorilor in implementarea măsurilor de management prevăzute in Planul de
Management al Parcului Natural Portle de Fier.
Toate activitătile propuse spre finantare se regăsesc in Planul de Management al Parcului Natural Portile
de Fier aprobat prin HG 1048/2013.
Rezultatele preconizate a fi obtinute prin implementarea activitătilor propuse in cadrul acestui proiect vor
asigura realizarea obiectivului general al proiectului, obiectiv care este in concordantă cu obiectivul
tematic al Axei prioritate 4 al POIM 2014 - 2020 - „Conservarea şi protectia mediului şi promovarea
eficientei utilizării resurselor", precum şi cu OS 4.1, respectiv „Creşterea gradului de protectie şi
conservare a biodiversitătii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate". in
mod specific, proiectul va conduce la creşterea gradului de protectie şi conservare a biodiversitătii pentru
speciile incluse in formularele standard ale acelor situri Natura 2000 suprapuse Parcului Natural Portile
de Fier, pe o suprafată totală de 128.196 ha, suprafată reprezentativă pentru Regiunile Bio-geografice
Alpină şi Continentală din Rom'ânia.
Proiectul va contribui in mod direct prin măsuri de management adecvate şi măsuri de refacere a
ecosistemelor degradate la creşterea gradului de protectie şi conservare a 9 habitate şi 60 de specii şi
indirect asupra celorlalte specii si haitate listate in formularele standard ale ROSCI0206, ROSPA 0026,
ROSPA 0080.
1.2.5. Beneficiarul şi Partenerii din proiect
Beneficiarul şi partenerul proiectului sunt reprezentati de către R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA
PARCULUI NATURAL PORŢILE DE FIER RA in calitate de lider de parteneriat şi UNIVERSITATEA
DIN BUCUREŞTI in calitate de partener.
1.2.6. Grupul ţintă
Grupurile tintă vizate prin implementarea proiectului sunt: Cadrele didactice din institutiile de invătământ
aflate in arealul parcului; Tânăra generatie (Elevi); Autoritătile locale; Vizitatorii/ Turiştii; Agentii
economici din turism; Agenti economici; Aleşi locali/ lideri informali ai comunitătii locale.
1.2.7. Indicatorii de proiect
Prin prezentul proiect au fost stabilite două categorii de indicatori (Componenta
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Indicatori nrestabiliti de Realizare
Denumire indicator

UM

Nr. de situri/ arii/ specii/ habitate (după caz) care beneficiază de
măsuri de conservare active implementate, din care:
Natură şi biodiversitate: Suprafata habitatelor sprijinite in vederea
obtinerii unui stadiu de conservare mai bun
Nr. de situri Natura 2000 cu administrator/ custode operational

Situri
Ha

MDR

Valoare
tintă

LDR

3

0

3

97.440,93

0

97.440,93

3

0

3

Situri

Indicatori su limentari de Realizare
UM

Denumire indicator
Zone de protectie integrală cu statut de conservare mentinut cu limite
semnalizate, materializate şi descrise narativ (B.1)
Panouri material plastic dur cu mesaj avertizare amplasate la limita zonelor
protectie integrală (B1)
Arbori batrăni marcati pentru excludere de la interventie in zonele de
management durabil in vedere asigurării conditiilor de cuibărit (B3.1)
Zone tampon In jurul cuiburilor de rapitoare şi limitarea/ controlul activitAtilor
forestiere pe perioada de cuibărit — Aquila pomarina, Circaetus gallicus, Pernis
apivorus, Strix uralensis (B3.1)
Raport detaliat privind eficienta aplicării măsurii de limitare/ control a
activitătilor forestiere pe perioada de cuibărit şi extrapolarea ei in alte zone
(B3.1)
Raport detaliat cu prevederi specifice mentinerii arborilor bătrăni in zonele de
management durabil (B3.1)
Cuiburi artificiale pentru passeriforme protej ate (6 cuiburi/ OS —6 OS) (B3.1)
Cuiburi artificiale pentru ciocanitori protej ate (4 cuiburi/ OS —6 OS) (B3.1)
imbunătătirea/ Mentinerea stării de conservare a 32 specii din arealul ariei
naturale protejate ROSPA0080 Muntii Locvei-Almajului vizate direct sau
indirect de măsuri de conservare (B3.2)
1 Inză de date GIS şi 32 hărti GIS privind distributia celor 32 specii de păsări
din arealul ROSPA0080 Muntii Locvei-Almajului (B3.2)
Habitat prioritar liber de specii lemnoase invazive (B.4.1)
Habitate prioritare de pajiste cu statut de conservare imbunătătit in urma cosirii
(B4.2)
Raport de monitorizare habitate prioritare şi biodiversitate asociată după
implementare activităti B4.1 si B4.2 (B4.3)
Habitat de zona umedă refăcut pentru asigurarea conditiilor favorabile speciilor
dependente de habitate de zone umede şi de luciu de apă (B5.1)
Rapoarte detaliate privind monitorizarea speciilor de păsări din ROSPA0026
Cursul Dunării Bazias — Portile de Fier (B.5.2)
Bază de date GIS şi 24 hărti GIS privind distributia celor 24 specii de păsări
monitorizate (B.5.2)
Hrănitori şi sărarii pentru erbivore construite şi alimentate pentru mentinerea la
nivel optim a speciilor pradă pentru carnivore (B6.1)
Alimentare cu hrană suplimentara a 23 hranitori şi sărării (B6.1)
Raport general privind identificarea/ monitorizarea speciilor şi a activitătilor
antropice in zonele de protectie integrală şi de eficientă a utilizarii hranei
suplimentare (B6.2)
Camere foto/ video montate in zonele de interes (B6.2)
intălniri cu gestionarii fondurilor cinegetice şi gestionarii fondului forestier in
scopul transferului de bune practici privind mentinerea efectivelor populatiilor
de mamifere mani (B6.3)
Acord de colaborare in vederea amplasării hrănitorilor in zonele de protectie
integrală intre Administratia PNPF şi părtile interesate (B6.3)
Gestionari ai fondurilor cinegetice şi gestionari ai fondului forestier informati
cu privire la bunele practici privind mentinerea efectivelor populatiilor de
mamifere mani (B6.3)
Ghid de bune practici asumat de Consiliul Ştiintific al PNPF care va defmi
cadrul de gestionare, monitorizare, evaluare al mamiferelor mani pe teritoriul
parcului (B6.4)
Recensatnant pe sexe şi categorii de v "drstă ale cailor ferali din arealul

Valoare
tintă
61

Limite descrise

127

Panouri amplasate
Arbori
marcati
Număr

bătrani

1.500
50

Raport realizat

I

Raport realizat

1

Cuiburi amplasate
Cuiburi amplasate
Număr specii cu stare
conservare
de
ameliorată/ mentinuta
Bază date realizată

24
16
32

32

Ha
Ha

5
5

Raport realizat

1

Ha

5

Raport

3

Baza de date

1

Număr

23

Număr alimentări
Raport

30
1

Camere montate
Intalniri de lucru

50
6

1

Acord semnat

11

Număr
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Ostrovului Moldova Veche (B7.1)
Cabaline ferale extrase din arealul ariei naturale protejate Ostrovul Moldova
Veche (B7.1)
Raport privind monitorizarea habitatelor naturale din Ostrovul Moldova Veche
ca urmare a reducerii populatiei de cai ferali (B7.2)
Personae chestionate inceput proiect — eşantion reprezentativ cu un nivel de
confidend de 95% cu marja de eroare de ±3% (B8.1)
Raport statistic privind perceptia populatiei şi gradul de conştientizare al
problemelor abordate in proiect la inceput de proiect (B8.1)
Creşterea gradului de conştientizare a grupurilor tinta: localnicii, vizitatorii şi
dtdra generatie (B8.3)
Adulti, reprezentanti locali şi lideri infonnali informati despre necesitatea
protejArii şi conserv1ii habitatelor, speciilor şi peisajului din arealul PNPF
(B8.3)
Sesiunile de informare/ dezbateri organizate (B8.3)
Raport sintetic privind concluziile indlnirilor realizate (B8.3)
Creşterea gradului de conştientizare a grupurilor tinta: localnicii, vizitatorii şi
tinara generatie (B8.4)
Informare prin caravane de diseminare organizate (B8.4)
Raport sintetic privind caravanele de diseminare a materialelor educationale in
arealul PNPF (B8.4)
Persoane chestionate la fmalul proiectului — eşantion reprezentativ Cu un nivel
de confidend de 95% Cu marja de eroare de ±3% (B8.5)
Raport statistic privind evaluarea impactului pe care 1-a avut campania de
conştientizare asupra populatiei adulte din cadnil comunitatilor locale şi a
vizitatorilor privind biodiversitatea şi peisajul din arealul PNPF (B8.5)
Monografie a PNPF conservarea biodiversidtii şi peisajelor in limba engleza —
varianta on-line disponibilA pe site-ului parcului şi Universidtii din Bucureşti
(B8.6)
Monografie a PNPF — conservarea biodiversidtii şi peisajelor in limba romald
varianta on-line disponibila pe site-ului parcului şi Universidtii din Bucureşti
(B8.6)
Monografie PNPF — conservarea biodiversidtii şi peisajelor, tiparite in limba
romaid şi distribuite care publicul şi autoridtile tinta (B8.6)
Ghid educational conservarea biodiversitgii in PNPF tiparite şi distribuite in
institutiile de invIdnriant de pe raza PNPF (B9.1)
Ghid educational conservarea biodiversidtii in PNPF, varianta on-line in limba
romard, publicat pe pagina web a PNPF (B9.1)
Comunicat de presa la lansarea oficiala a Ghidului Educational publicat pe
site-ul parcului (B9.1)
Sesiune de formare de 3 zile pentru 22 de profesori (echipe de 2 profesori/
şcoad) (B9.2)
Profesori formati pentru utilizarea şi mediatizarea Ghidului Educational (B9.2)
Elevi informati şi cu atitudine pozitivA fad de masurile de conservare aplicate
in PNPF prin caravana (B9.3)
Elevi infonnati şi cu atitudine pozitiva fad de mAsurile de conservare aplicate
in PNPF (B9.3)
Editii de concurs actividti educative despre aria protejad pentru un numar
total estimat de minim 220 şi 22 profesori cu premii oferite caştigkorilor
(Premiul I, II, II, 2 Mentiuni) (B9.4)
Profesorii şi elevii participanti la concurs actividti educative despre aria
protejatd (B9.4)
Elevi formati ca lideri informali pentru promovarea actividtilor de conservare
in PNPF prin participare la tabere (B9.5)
Documentatii tehnico-economice complete pentru construirea şi amenajarea
Centrului de Vizitare al Parcului Natural Portile de Fier (B10)
Centru de Vizitare al PNPF amenajat corespunzkor (B11)
Produse promotionale pentru publicitate obligatorie proiect: realizate,
distribuite şi afişate (AG.2.1)
Evenimente de lansare a proiectului (1 Mehedinti, 1 Caraş Severin) la care vor
participa 50 persoane (AG2.1)
Evenimente ce vor marca fmalizarea proiectului (1 Mehedinti, 1 CaraşSeverin) la care vor participa 50 persoane (AG.2.1)
Mediatizare in conformitate cu MIV şi planul de informare (AG2.2)

100

NumAr
Raport realizat

1
1.000

Numar
Raport realizat

1
25

%
Numar

230

Participanti
Raport realizat
%

230
1
25

Participanti
Raport realizat

5.000
1

NumAr

1.000

Raport realizat

1

Document on-line

1

Document on-line

1

NumAr

1.000

Numk

50

Document on-line

1

Document on-line

1

Sesiune organizad

1

Nundr
Numar

22
220

Elevi

220
2

NumAr

Participanti

242

Numar

120

Numar
Centru realizat

Eveniment org '

1

RI cw .

4'04t,
'I\
Eveniment gianizat „.,\\_•11'" 4.
ik() :\ `
:sz 'it ...,1
15) ce' .,\F6`.0k
Project mec,ratipv,A..0 nsE \ .„ /

2
2
1

7

Raport de bune practici In managementul ariilor protejate, conservarea
biodiversidtii şi punearea in valoare a naturii, culturii şi oamenilor postat pe
pagina web a PNPF (AG4.1)
Administratori de arii protejate informati Cu privire la bunele practici in
managementul resurselor naturale (AG4.1)
Sistem informatic pentru toate activitkile de administrare ale PNPF (AG4.2)
Personal mai bine pregAtit profesional pentru implementarea activitkilor de
administrare a Parcului, instruit in cadrul unei sesiuni de instntire cu 3 cursuri
(AG.4.3)
Statut de conservare al habitatelor din Ostrov Moldova Veche 'imbunkkit/
mentinut (B.7.2)
Statut de conservare al speciilor din Ostrov Moldova Veche imbunkkit/
mentinut (B.7.2)

1

Numk

Numk administratori

30

Sistem informatic
Persoane instruite

1
20

6

Habitate

35

Specii

1.2.8. Bugetul proiectului — amplasament
Detalierea bugetului pe tiptui de fmantare şi parteneri se prezind astfel:

ComponentA

Cheltuieli
totale proiect

Cheltuieli
eligibile

Contributie
(FEDR+BS)

Cheltuieli
totale
nerambursabile

Ajutor
de stat

Contributie
proprie

Cheltuieli
neeligibile

Intensitatea
interventiei
(%)

TOTAL

19.436.019,90

19.329.891,90

19.329.891,90

19.329.891,90

0,00

0,00

106.128,00

100%

RNP

17.829.243,31

17.723.115,31

17.723.115,31

17.723.115,31

0,00

0,00

106.128,00

100%

1.606.776,59

1.606.776,59

1.606.776,59

1.606.776,59

0,00

0,00

0,00

100%

Universitatea
Bucureşti

De asemenea, alocarea pe regiuni şi judeţe precum i pe ani de implementare prezintă următoarea
structură:
Com onenta 1
Cod Regiune

Denum ire Regiune

Judet

R042

Vest

Caraş-Severin

R041

Sud-Vest-Oltenia

Mehedinţi

Total

Total eligibil/ Ajutor de
stat

Buget eligibil (lei/
0/0)

Ajutor de stat
(lei/ %)

7.347.291,91
(38,01%)

0,00 (0,00%)

11.982.599,99
(61,99%)

0,00(0,00%)

19.329.891,90

0,00

(100,00%)

(0,00%)

Repartizarea bugetari anualA (lei)

Total
19.329.891,90

2019
2.255.618,49

2020
6.493.052,87

2021
5.880.657,19

2022
4.700.563,35

1 .2.9. Activităţile şi cheltuielile proiectului
În plus, fată de activitătile de bază aferente obiectivelor specifice (OS) proiectului, au fost prevăzute
următoarele activităti cu caracter general care au drept scop asigurarea maim. - Hitt 1. roiectului şi
publicitatea obligatorie pentru astfel de proiecte:
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A.G.1. Managementul proiectului
A.G.1.1. Stabilirea responsabilitătilor partenerilor
A.G.1.2. Organizarea şi dendarea procedurilor de achizitie publică
A.G.1.3. Analiza lunară a implementării activitătilor/ actiunilor
A.G.1.4. intocmirea şi expedierea raportarilor lunare şi a cererilor de rambursare
A.G.1.5. Verificarea calităţii implementării activitătilor/ actiunilor in timpul desfăsurării acestora
A.G.1.6. Receptia finală a activitătilor/ actiunilor implementate
A.G.1.7. Managementul activitătilor implementate de partener — Universitatea din Bucureşti
A.G.2. Activităti de promovare a proiectului
A.G.2.1. Realizarea materialelor promotionale şi organizarea a 4 evenimente de mediatizare a proiectului
A.G.2.2. Realizarea şi difuzarea a 6 comunicate de presă/ anunturi media pentru promovarea proiectului
A.G.3 Auditul proiectului.

1.2.10. Grafic estimativ depunere cereri de platăi rambursare (valori eligibile)
Nr. cererii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2.

Tipul Cererii

Data
estimată
eligibilă
a Valoarea
transmiteiii către AM estimată (Lei)
CR aferentă cererii
468.189,73
30.08.2019
de Prefinantare
CR intermediară
29.11.2019
306.656,42
CR intermediară
273.923,42
28.02.2020
CR intermediară
1.203.114,36
29.05.2020
CR intermediară
1.637.801,12
31.08.2020
1.615.489,12
CR intermediară
30.11.2020
1.648.222,13
CR intermediară
26.02.2021
CR intermediară
1.615.489,12
31.05.2021
1.544.718,20
CR intermediară
31.08.2021
1.522.406,20
CR intermediară
30.11.2021
1.431.138,71
CR intermediară
28.02.2022
1.398.705,71
CR intermediară
31.05.2022
1.182.710,25
CR intermediară
31.08.2022
1.160.397,26
CR intermediară
30.11.2022
1.136.873,68
CR intermediară
28.02.2023
1.184.056,47
28.04.2023
CR finală
19.329.891,90
TOTAL eligibil

Tipul şi obiectul achizitiei

Obiectul contractului este achizitionarea de servicii de auditare financiară externă, Cod CPV 79212100-4,
pentru proiectul „Măsuri active de protectie şi conservare a biodiversitătii şi peisajului din arealul
Parcului Natural Portile de Fier" Cod SMIS: 117515, finantat prin intermediul POIM 2014 —2020.
Obiectivul contractului de prestări servicii este verificarea de către auditorul financiar autorizat a
implementării proiectului prin proceduri specifice, precum şi transmiterea către Beneficiar a raportului
asupra constatărilor efective cu privire la procedurile convenite efectuate, plăţile efectuate în cadrul
contractelor de achizitii publice şi corectitudinea includerii acestora in cererile de rambursare/ cererilor de
plată auditate.
Verificarea constă in examinarea de către Auditor a informatiilor factuale privind pl
fectuate către
executanti/ prestatori in conformitate cu clauzele contractelor de achizitii publice :yric,\uRcte;* cestora in
fz.
cererile de rambursare/ plată auditate, conform clauzelor contractului de finantar
5\\-• \p, 7
1"ikP''.\oikP4t% •ik()\4

tos.
cg(\k"iik.'-"• 40.'4'
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2.1.

Atribuţiile prinicipale ale auditorului

Acestea vor fi cu referire la aplicarea unor proceduri ce tin de natura unui audit şi elaborarea de rapoarte
asupra constatărilor efective, care să confirme referitor la cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare/
plată că au fost auditate şi:
•
•
•

•
•
•

•

•
•

sunt necesare pentru realizarea proiectului;
sunt prevăzute in contractul incheiat cu beneficiarul proiectului;
sunt in conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă
a fondurilor şi un raport optim cost/ beneficiu (rezonabilitatea preturilor, conform prevederilor
OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sanctionarea neregulilor apărute in obtinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/ sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu
modificarile şi completările ulterioare);
sunt efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi;
au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;
sunt inregistrate in contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative,
să fie identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin documente originale; Beneficiarul va aplica
mentiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/ justificative ce insotesc cererea
de rambursare/ plată;
pentru operatiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte; la constituirea
analiticului, se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea
contabilitatii in functie de tipul beneficiarului şi codul SMIS al proiectului;
cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice şi financiare ofertate (se verifică
preturile unitare şi cantitătile decontate);
solicitarea la rambursare a contravalorii in lei a cheltuielilor la cursul BNR din data intocmirii
documentelor de plată in valută (dacă este cazul).

Atunci and acelaşi beneficiar desfăşoară mai multe proiecte in acelaşi timp sau un proiect primeşte
finantare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii vor verifica potentiala dublă
finantare a unei cheltuieli.
Vor fi realizate un numar de 2 rapoarte de constatări efective intermediare, câte 1 (un) audit şi raport
la sffirşitul fiecăruia dintre anii 2021 şi 2022 şi 1 raport de audit final al proiectului. Prin urmare,
auditarea proiectului se va realiza la finele fiecăruia dintre anii 2021 şi 2022, precum şi la finele
implementării intregului proiect, potrivit specificatiilor din contractul de finantare, rezultand un număr
total de 3 (trei) rapoarte de audit.
Auditarea se va efectua la finele fiecărui an calendaristic şi la finele implementării tuturor activitătilor din
proiect, deci va incepe in luna ianuarie 2022, şi se va definitiva in luna mai 2023. Activitatea este
prevăzut a fi implementată pe o perioadă de 3 luni (ianuarie 2022, ianuarie 2023, mai 2023).
Facem precizarea că a fost realizată auditarea proiectului la sfarşitul anilor 2019 şi 2020, fund depuse şi
aprobate 2 rapoarte de constatări efective intermediare la sfarşitul anilor 2019 şi 2020. Aceste rapoarte
vor fi puse la dispozitie după semnarea contractului de servicii.
Anterior depunerii cererii de rambursare finale, se va realiza un raport de constatări efective final care să
centralizeze cele constate in rapoartele intermediare şi care să includă şi cifrele finale. Raportul va
cuprinde auditarea de ansamblu a tuturor cheltuielilor proiectului, in conformitate cu prevederile
standardelor de referintă in domeniu şi ale contractului de finantare şi va include şi constatările factuale
din rapoartele de constatări efective intermediare aferente anilor 2019 şi 2020.
Serviciile se vor presta in conformitate cu prevederile standardelor internationa de:autiRlat S RS precum
şi ale contractului de finantare, inclusiv instmctiuni/ note/ etc. cu privire la antaiellisit0 OIM 20141TkAvo2020.
%..,?01,A \ \Aix oS\-•
.s ,F...
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Monitorizarea prestatorului se va face de către Beneficiar prin Echipa de Management a Proiectului,
numită la nivelul Autoritătii contractante prin decizie (constituire UIP) precum şi Echipa consultantului
selectat pentru diverse acitivităti (tehnice, achizitii etc.).

2.2.

Reponsabilităţile părţilor: obligaţiile prestatorului

Ofertantul va face dovada că este membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania ("CAFR") care
este la rândul său membru al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC).
Ofertantul respectă prevederile Hotărfirea nr. 2/21.04.2018 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi functionare a CAFR, ale art. 9 din OUG. 75/1999, privind activitatea de audit financiar,
republicată, precum şi ale Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale şi al
situatiilor financiare consolidate şi de modificare a unor acte normative, referitoare la independenta
auditorului şi incompatibilitătii.
Notă:Nu este permisă subcontractarea sau cesiunea serviciilor către terţe persoane fizice sau
juridice
Legislatie, Standarde §i Etică
Auditorul va indeplini acest angajament in conformitate Cu:
Standardul International privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS") Angajamente pentru realizarea
•
procedurilor convenite privind informatiile financiare, emis de către IFAC şi tradus şi adoptat de
către CAFR;
Codul etic emis de către IFAC, tradus şi adoptat de către CAFR;
•
HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor
•
finantate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de
Coeziune 2014-2020;
Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale şi al situatiilor financiare
•
consolidate şi de modificare a unor acte normative;
•
Alte prevederi şi reglementări legale aplicabile.

2.3.

Activităţi specifice şi rezultate aşteptate:

2.3.1. Activităţi specifice
Procedurile specifice aplicate de auditor sunt agreate cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de
finantare nerambursabilă finantat prin POIM 2014 — 2020. Auditorul va verifica dacă sumele solicitate la
rambursare sunt reale, legale, exacte şi eligibile. Eligibilitatea unei cheltuieli rezultă din respectarea
termenilor şi conditiilor contractului de finantare.
Etapele principale ale activitătii de audit sunt:
Discutii preliminare cu conducerea Beneficiarului, echipa de management, consultanti, contabili
•
implicati in tinerea evidentelor contabile şi intocmirea raportărior;
•
Cunoaşterea şi evaluarea procedurilor contabile şi a celor de raportare in implementare;
•
Verificarea conformitătii cu procedurile şi solicitărilor finantatorului;
Aplicarea de proceduri analitice in verificarea sumelor din fiecare CR;
•
•
Verificarea exactităţii şi realităţii sumelor incluse in raportările/ situaţiile financiare ale contractului
şi reflectarea acestora in contabilitate;
•
Verificarea exactităţii şi realităţii sumelor incluse in CR şi reflectarea acestora in evidenţa contabilă
distinctă;
•
Evidenţa documentelor suport anexă la CR.
t
N
În revizuirea documentelor suport, auditorul va acorda o atenţie deosebită următo elor: (491:\\it
•
0 .V. eAkkr
"r•r•
Conformitatea cu clauzele contractului de finanţare;
i•

''
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•
•
•
•

Lucrările/ bunurile/ serviciile au fost achizitionate in conformitate cu prevederile legale in materie
de achizitii şi Cu contractul de finantare;
Sumele solicitate in CR sunt reale, exacte şi eligibile;
Pista de audit este clară cu privire la: documentele suport, CR şi evidenta contabilă;
Existenta documentelor justificative pentru fiecare operatiune inregistrată in evidentele contabile şi
in CR.

Atunci and acelaşi beneficiar desfdşoard mai multe proiecte in acelaşi timp sau un proiect primeşte
finantare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verified potentiala dublă finantare
a unei cheltuieli.
Lista indicativă a tipurilor şi naturii probelor de audit pe care auditorul le poate solicita:
Registrele contabile obligatorii prevăzute de Legea contabilitătii nr. 82/1991;
•
Bugetul propriu al beneficiarului pe subdiviziunile clasificatiei bugetare;
•
•
Balante de verificare analitice şi sintetice;
•
Fişe de cont şi note contabile (registru jurnal);
Dosare de achizitii publice;
•
•
Contracte şi comenzi;
•
Facturi, situatii de luerări şi situatii de plată;
Procese verbale de receptie;
•
Procese verbale de punere in functiune;
•
•
Extrase de cont şi ordine de plată;
•
Contracte individuale de muncă;
Decizii de alocare pe proiect şi fişe de post referitoare la atributii;
•
•
Pontaje şi state de salarii;
•
Alte documente suport: bonuri de consum, ordine de deplasare, liste de inventar etc.

2.3.2. Rezultatele activitătii de audit
Rezultate: -2 rapoarte asupra constatărilor efective intermediare, la finele anilor 2021 şi 2022 de
implementare.
-1 raport asupra constatărilor efective final, la finele perioadei de implementare.
Acest din urmă raport va cuprinde auditarea de ansamblu a tuturor cheltuielilor proiectului, in
conformitate cu prevederile standardelor de referinta in domeniu şi ale contractului de finantare.

3.

Valoarea ofertei

Atenţie! Ofertele financiare nu vor depăsi suma estimată.
Pentru implementarea activitătii de audit financiar este estimat un cost total de 54.441,17 lei, fără TVA,
din care:
Justificare
Total
Categoric cheltuieli
Cantitate
Preţ
unitar (lei, (lei, fără
fără TVA)
TVA)
pentru
1
Cheltuieli cu auditul
54.441,17 54.441,17 Cheltuieli
auditului
achizitionat
de
realizarea
beneficiar pentru proiect
proiectului. Cheltuieli
(7)/ cheltuieli Cu auditul
pentru implementarea
achizitionat
de
A.G.3.
7;
,--xouRiLd
beneficiar pentru proiect
-41D
(15)
\ NIP%
x4P.' \SII'L

(3A
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Ofertantul/ prestatorul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentărAi ofertei sale, precum şi
documentelor care o insotesc, jar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzkoare pentru
costurile respective.
Oferta tehnică va corespunde activitătilor descrise in Caietul de Sarcini şi va cuprinde unnătoarele
elemente:
•
Oferta prin care să se ateste conformitatea cu serviciile cerute prin caietul de sarcini;
•
Strategia de audit/ abordarea, echipa şi liste de verificare specifice domeniului;
•
Experienta similară descriptivă.
Atoritatea Contractantă va pune la dispozitia auditorului contractul şi cererea de finantare astfel 'Inc& să
existe o imagine at mai clară referitoare la project.

4.

Specificaţii tehnice privind verificarea cheltuielilor unui contract de finanţare in
cadrul POIM 2014 —2020

4.1.

inţelegerea proiectului

Auditorul obtine o intelegere suficientă a termenilor şi conditiilor contractului de finantare prin insuşirea
contractului şi a anexelor lui dar şi a altor informatii relevante, precum şi prin chestionarea personalului
Autoritătii contractante implicat in implementarea proiectului. in acest sens va obtine copia contractului
de finantare (având toate semnăturile), a anexelor, actelor aditionale şi a notificărilor sale.
Auditorul obtine şi verifică Cererile de rambursare/ plată a cheltuielilor, impreună cu toate anexele
acestuia. Dacă consideră că termenii şi conditiile verificate nu sunt suficient de dare va solicita clarificări
in acest sens, de la Autoritatea contractantă.

4.2.

Procedura de verificare a eligibilităţii cheltuielilor

4.2.1. Descrierea procedurii generale
Auditorul va verifica dacă:
•
CR/ plată sunt conforme cu conditiile contractului de finantare;
Beneficiarul tine o evidentă contabild folosind conturi analitice distincte pentru proiect iar sistemul
•
contabil utilizat este in conformitate cu prevederile legale;
•
Este posibilă evaluarea eficientei şi eficacitătii cheltuielilor cuprinse in fiecare CR;
•
Este posibilă reconcilierea contabilă intre valorile din fiecare CR şi inregistrările din contabilitate
(balantă, registru jurnal etc.);
•
Există exceptii/ puncte slabe de imbunătătit referitoare la contabilitatea proiectului;
Au fost aplicate corect ratele de schimb valutar (dacă este cam!).
•

4.2.2. Conformitatea cu bugetul proiectului
Auditorul va aplica proceduri analitice asupra categoriilor de cheltuieli cuprinse in fiecare CR şi va
verifica dacă:
•
Corespondenta categoriilor de cheltuieli din CR cu bugetul proiectului;
•
Cheltuielile efectuate au fost prevăzute in bugetul proiectului;
•
Cheltuielile sunt conforme cu prevederile contractului de finantare;
•
Cheltuielile sunt conforme cu legislatia natională;
•
Suma solicitată nu depăşeşte finantarea nerambursabilă din contractul de finantare;
•
Au fost efectuate modificări ale bugetului prin transferuri intre linii din ca
capitol
bugetar şi dacă acestea au afectat scopul principal al proiectului sau au mo
totală
eligibilă a proiectului;
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•
•

Relocările de fonduri s-au efectuat in limita procentului (%) aprobat prin contractul de finantare in
cadrul liniei bugetare din care s-a efectuat relocarea;
Beneficiarul a efectuat modificăii asupra liniilor bugetare care au limite maxime de regulamente sau
reguli de eligibilitate.

4.2.3. Eşantionarea cheltuielilor pentru audit
Auditorul va aplica procedurile de verificare şi audit pentru toate categoriile de cheltuieli incluse in
fiecare CR/ de platd, acestea fund auditate in proportie de 100%.

4.2.4. Verificarea cheltuielilor
Auditorul va verifica cheltuielile raportate şi va prezenta in raportul de constatări efective toate exceptiile
rezultate. Exceptiile identificate reprezintă toate abaterile de la prevederile contractului de finantare
descoperite urmare aplickii procedurilor specifice de verificare şi audit. Auditorul va evalua impactul
exceptiilor descoperite in termeni de cheltuieli neeligibile. De asemenea, auditorul va prezentat şi
exceptiile pentru care nu este posibil sau nu generează impact financiar.
În cele cc urmează sunt prezentate criteriile de evaluare a eligibilitkii cheltuielilor:
a)

Conditii generale de eligibilitate

Initial se verified fiecare cheltuială cu documentele justificative aferente (facturi, ordine de plată sau alte
documente contabile). De asemenea, cheltuielile sunt verificate dpdv al respectării prevederilor
contractului de finantare şi a prevederilor contractelor comerciale.
Verificarea eligibilitătii generale continuă cu:
•
Necesitatea pentru implementarea proiectului;
•
Angaj area, lichidarea, ordonantarea şi plata in perioada de implementare;
inregistrarea in evidentele contabile ale Beneficiarului şi identificarea, verificarea şi sustinerea prin
•
documente suport in original.
Eligibilitatea cheltuielilor va fu analizată inclusiv dpdv al corectitudinii reflectării in evidentele contabile.
Auditorul va aplica in verificarea cheltuielilor prevederile Ghidului Solicitantului.
b)

Exactitatea şi inregistrarea

Auditorul verified:
•
inregistrarea cronologică a cheltuielilor atdt in sistemul de evidenţă contabilă căt şi in fiecare CR;
•
incadrarea corectă in capitolul/ subcapitolul bugetar al proiectului;
•
Conformitatea cu bugetul şi documentele justificative aferente;
•
Ratele de schimb valutar utilizate (dacă este cazul).
c)

Realitatea

Pentru acest criteriu, auditorul va verifica:
•
Receptia bunurilor furnizate, inregistrarea in gestiune şi in contabilitate;
•
Executarea lucrd'rilor şi prestarea serviciilor;
•
Facturi fiscale, procese verbale de receptie (livrări, executki, prestări).
ORILOR,
În cazul contractelor de lucrd'ri, auditorul va verifica dacă:
•
Factura executantului antreprenor corespunde cu suma aprobată de Ingin$ şi "ten\
s.ott4A
.
Certificatul Intermediar de Plată;
lkis#4,304
\x•
Există garantiile şi asigurările specificate in contractul de lucrări.
tko e.0

prin

Ortov;,•.
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d)

Achizitiile publice

În cazul achizitiilor publice efectuate, auditorul va verifica dacă:
Atribuirea s-a realizat in conformitate cu prevederile legislaţiei nationale in vigoare;
•
•
Contractele incheiate sunt conforme cu procedura de achizitie publică aplicată.
Referitor la achizitiile publice, auditorul va mentiona in raport dacă au existat cazuri de abateri de la
prevederile legislative in materia achizitiilor publice şi care este (dacă poate fi stabilit) impactul in
eligibilitatea cheltuielilor.
e)

Cheltuieli generale de administratie/ indirecte

Dacă sunt prevăzute astfel de cheltuieli, auditorul va verifica dacă acestea sunt eligibile, se incadrează in
procentul maxim stabilit prin contractul de finantare şi sunt calculate şi inregistrate conform prevederilor
din acesta.

4.3.

Modalitatea de raportare

Rapoartele privind constatările efective trebuie să descrie scopul şi procedurile agreate ale acestui
contract in detalii suficiente a.î. să permită Beneficiarului şi AM/ CH să inteleagă natura şi măsura
procedurilor realizate de către auditor.
Auditorul va preda ate 1 (un) raport de audit la finele fiecăruia dintre anii 2021 şi 2022 şi 1 (un) raport
la terminarea implemental'proiectului (2023).
Relatia cu auditorul extern va fi coordonată de managerul de proiect sau persoanele desemnate. Receptia
rapoartelor de audit va fi realizată de către o comisie constituită in acest scop. Raportul va fi predat
Beneficiarului pe suport hărtie, in 2 exemplare originale, precum şi pe suport electronic.
Modificarea frecventei de depunere şi a numărului cererilor de rambursare/ plată dar şi a duratei
contractului de finantare nu va determina modificarea pretului contractului.
Durata de elaborare a raportului de constatări efective va fi de maxim 20 (doudzeci) de zile de la data
transmiterii integrale a documentelor solicitate/ necesar a fi auditate, putănd fi prelungită de comun acord
cu Autoritatea contractantă, fără a depăşi intervalul lunar mentionat, respectiv: raport intermediar pentru
anul 2021-luna ianuarie 2022, raport intermediar pentru anul 2022-luna ianuarie 2023, raport final- luna
mai 2023.
Cadrul de raportare este reprezentat de Standardul International privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS")
Angajamente pentru realizarea procedurilor convenite privind informatiile financiare, precum şi de Codul
etic, ambele emise de către IFAC, aşa cum au fost traduse şi adoptate de către CAFR.

4.4.

Facilităţi pentru desfăşurarea misiunilor de audit

4.4.1. Facilităţi puse la dispoziţie de Autoritatea contractantă
Deoarece locul desfăşurătii misiunii de audit este sediul/ punctul de lucru al autoritătii contractante,
aceasta va pune la dispozitia auditorului un spaţiu corespunzător pentru desfăşurarea activitătii echipei de
audit.
Beneficiarul va asigura Prestatorului, prin Echipa de management respectiv Echipa
ltantului
selectate pentru implementarea proiectului, toate informatiile şi/ sau documentele co ittlâteAlt sare
pentru buna desfăşurare a activitătii auditorului privind verificarea cheltuielilor afe te 1
eik - iko vs.:\ 0,\..
proiectului.
% l'• 0)\-- 0
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4.4.2. Facilităţi puse la dispoziţie de Auditor
Pe durata desfăşurării contractului, Auditorul va răspunde şi va suporta cheltuielile pentru următoarele
tipuri de activităti:
asigurarea de echipamente de birotică şi tehnică de calcul (hard şi soft), consumabile necesare
•
derulării activitătilor de birou;
•
licente software pentru echipamente;
secretariat, traducere etc. functie de necesităti;
•
asigurarea cheltuielilor aferente comunicarii (fax, e-mail, telefon, telefon mobil);
•
logistica pentru deplasarea la sediul autoritătii contractante precum şi in teren in vederea verificării
•
documentelor in original dar şi in vederea confirmării exitentei lucrărilor in teren;
•
asigurarea costurilor aferente multiplicării şi imprimării documentelor;
•
transport şi cazare pentru experti şi angajati.
Tarifele expertilor cuprinse in oferta financiară vor include toate costurile mentionate anterior. Toate
documentele proiectului şi comunicările aferente (scrise sau verbale) vor avea loc numai in limba romană.

5.

Cerinţe de calificare profesională pentru auditor

Auditorul financiar independent care ofertează poate fi once persoană fizică sau juridică inscrisă,
conform prevederilor legale, in Registrul Public Electronic la Camera Auditorilor Financiari din Romania
("CAFR") respectiv la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar
("ASPAAS"), inregistrată fiscal şi care detine viza de membru activ pe anul in curs.

5.1.

Persoane juridice

Sunt necesare a fi prezentate in ofertă următoarele documente:
•
•
•
•

•

•

5.2.

Autorizatie/ Certificat de atestare a calitătii de auditor financiar eliberat de către CAFR, copie
conformă cu originalul, semnată şi ştampilată;
Carnet de membru CAFR cu viza "ACTIV" pe anul in curs, copie conformă cu originalul, semnată
şi ştampilată;
Viza electronică emisă de ASPAAS pe anul in curs, atat pentru persoana juridică cat şi pentru
auditorul financiar responsabil cu semnarea rapoartelor de audit;
Declaratie pe propria răspundere a auditorului financiar responsabil in numele persoanei juridice cu
semnarea rapoartelor de audit, din care să rezulte că nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de către
CAFR, in original;
CV-urile membrilor propuşi ai echipei de audit, in original, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină,
insotite de documente suport (acolo unde este cazul) copii conforme cu originalul, semnate şi
ştampilate.
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care să rezulte adresa actuala şi
obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie să aibă
corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de 0.N.R.C. Informatiile cuprinse in
acesta trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării.

Persoane fizice

Sunt necesare a fi prezentate in ofertă următoarele documente:
•
•

Autorizatie/ Certificat de atestare a calitătii de auditor financiar eliberat de
conformă cu originalul, semnată şi ştampilată;
Carnet de membru CAFR cu viza "ACTIV" pe anul in curs, copie conform
şi ştampilată;
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•
•
•

•

6.

Viza electronică emisă de ASPAAS pe anul in curs pentru auditorul financiar;
Declaratie pe propria răspundere a auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sanctionat in
ultimii 3 ani de către CAFR, in original;
CV-urile membrilor propuşi ai echipei de audit, in original, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină,
insotite de documente suport (acolo unde este cazul) copii conforme cu originalul, semnate şi
ştampilate.
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care să rezulte adresa actuala şi
obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie să aibă
corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de 0.N.R.C. Informatiile cuprinse in
acesta trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării.

Experienţă similară

În vederea dovedirii experientei similare ofertantul va prezenta o listă a serviciilor similare prestate pentru
auditarea cel putin a unui project cu finantare din fonduri nerambursabile.
Se vor prezenta documente in copie „conform cu originalul" semnate de beneficiar din care să rezulte
intocmirea de rapoarte de auditare anuale, raport final al proiectului din care să rezulte ducerea la bun
sfArşit a serviciilor de auditare.

7.

Locaţia prestării serviciilor de audit

În vederea verificării şi certificarii documentelor auditate, in original, prestarea serviciilor va fi realizată
la sediul autoritătii contractante/ Beneficiarului (Municipiul Orşova, str. Banatului nr. 92, jud. Mehedinti)
sau la punctul de lucru al acestuia (Municipiul Orşova, str. Centrul Civic nr. 2, jud. Mehedinti) on in once
altă locatie necesară aplicării procedurilor de audit (vizite la fata locului, locaţii cu lucrări şi investitii
realizate, evenimente din activitătile specifice proiectului etc.).

8.

Modul de prezentare a ofertei
Oferta va cuprinde:
1 - Documente de calificare

-documentele solicitate in curprinsul cap 5 si 6 din prezentul caiet de sarcini;
pentru a se asigura independenta operatorului economic selectat, acesta va semna o declaratie, care
certifică faptul că nu se află in conflict de interese la momentul depunerii ofertei şi că va informa
autoritatea contractantă in cazul in care se află la un moment dat in această situatie, in timpul indeplinirii
sarcinilor pentru care a fost contractat.
2 -Oferta tehnică şi financiară
-oferta tehnică - va fi intocmită astfel incat să rezulte clar, detaliat şi punctual modalitatea de
prestare a serviciilor, in conformitate cu cerintele solicitate prin Caietul de sarciin
-oferta financiară — va fi intocmită astfel incat să rezulte pretul total, fâră TVA, pentru prestarea
tuturor serviciilor solicitate prin Caietul de sarcini.
Termenul de valabilitate a ofertei va fi de minimum 60 de zile.
Documentele prezentate in ofertă vor fi datate, semnate de reprezentantul legal / imputenlicit şi
parafate.
Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scăzut şi se va aplica ofertelor care intrun
de calificare, eligibilitate şi conformitate cu cerintele prezentei proceduri.

ntele

Notal: Oferta va fi depusă pfină cel tirziu in data de 25.11.2021 ora 12:
Centru Civic nr.2, Orşova, Mehedinti, c.p. 225200 sau prin e-mail la adresa pare
potrivit cerintelor din caietul de sarcini,
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Ofertele trimise in plic vor fi insoţite de o scrisore de inaintare, care va cuprinde denumirea si
datele de contact ale ofertantului, titlul achiziţiei pentru care se depune oferta. Scrisoarea de inaintare va
fi datată , ştampilată şi semnată de reprezentantul legal / imputernicit al ofertantului.
Oferta se va depune intr-un plic inchis şi sigilat cu ştampila ofertantului pe cele 4 colţuri de
inchidere de pe verso-ul plicului.
Pe faţa plicului se vor specifica in mod obligatoriu următoarele:
SRL
Sc
Oferta pentru achizitia "Audit project POIM" din data de 26.11.2021, ora 10.00"
Ofertele primite după termenul limită , nu vor fi luate in considerare.
Comunicarea cu operatorii economici, care vor depune oferta, se va realiza prin e-mail,
astfel hick in datele de identificare ale ofertantilor este obligatorie indicarea unei adrese de e-mail
validă.

9.

Durata contractului

Durata contractului va fi din momentul semnării acestuia de către ultima dintre părţi şi până la finalizarea
implementării contractului de finanţare şi depunerea cererii de rambursare finale, inclusiv a clarificărilor
solicitate la aceasta. Once prelungire a contractului de de finanţare, va determina prelungirea automată
prin act adiţional, cu acordul părţilor, a contractului de prestări servicii de audit financiar, fără
modificarea preţului contractat.

10.

Modalităţi de plată

Plata se va efectua in baza facturii emise de către prestator in termen de maxim 30 zile de la data emiterii
acesteia după intocmirea fiecărui Raport asupra constatărilor efective solicitate prin prezentul caiet de
sarcini şi contractul de finanţare aferent, inclusiv actele adiţionale şi cererile de clarificări aferente.
Factura va fi insoţită de proces verbal de prestare a serviciilor, semnat de beneficiar.

11.

Prevederi finale

Nerespectarea cerinţelor solicitate in prezentul caiet de sarcini va determina declararea ofertei ca fund
NECONFORMĂ.
În situaţia in care AMPOIM solicită clarificări
sau revizuiri ale cererilor de rambursare respectiv ale
rapoartelor de audit, auditorul va acorda asistenţa de specialitate legală, prin intermediul contractului, in
vederea clarificării şi/ sau remedierii situaţiilor, pană la momentul aprobării CR.
Toate documentele din cadrul Proiectului sunt proprietatea exclusivă a Autorităţii contractante/
Beneficiarului şi nu pot fi utilizate de către auditor(i) şi/ sau terţi, decât in condiţiile respectării
prevederilor legale.
Prezentul caiet de sarcini va face parte, ca anexă, din co ractul ce va fi incheiat cu prestatorul serviciilor
de audit desemnat edştigător.
Manager de • ect,
Toboiu V
1.
000141LOR

Expert financiar,

Preda Alexandru Doitru

N
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Contract de prestare servicii,
Nr
Art. 1. Parlile contractante
in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice,s-a incheiat prezentul contract de prestări
servicii,
intre
R.N.P. Romsilva Administratia Parcului Natural Portile De Fier RA, cu sediul in Orşova, str.
Banatului, nr. 92, punct de lucru str.Centrul Civic nr.2, jud. Mehedinti, fax 0252360511, tel. 0352410430,
e-mail
parc drobeta. rosi Iva. ro
fiscal
R025641582,
cont
nr.
cod
R033BRDE260SV31247492600 deschis la BRD Orşova, reprezentată prin dl. Jiplea Marian Constantin in calitate de Director.
$i
in
cu
sediul
inregistrată in Registrul Comertului sub
nr.
J../..../
C.U.I.
având contul nr.
RO
la
deschis
telefon
fax
e-mail
reprezentată de
domnul
in calitate de prestator, pe de alta parte.
Art. 2. Definilii
2 1 - in prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. Contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale;
b. Achizitor şi Prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. Pretul contractului - pretul plătibil Prestatorului de către Achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. Servicii - actiuni specifice pentru realizarea obiectului contractului;
e. Forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părtilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul incheierii contractului şi care face imposibilă executarea
şi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revolutii,
incendii, inundatii sau once alte catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare a unei carantine, embargo,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enuntiativă.
Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din părti;
f. POIM - Programul Operational Infrastructură Mare;
g. Daune-interese - compensări sau despăgubiri băneşti pe care o parte le poate cere celeilalte părti, pe
calea instantei, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea on executarea defectuoasă sau cu
intarziere a obligatiilor contractuale;
h. Penalitate - despăgubirea stabilită in contract ca fund plătibilă de către una dintre părtile contractante
către cealaltă parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul de servicii sau de indeplinire cu
intarziere fată de termenele limită, astfel cum au fost stabilite de către părti;
i. Conflict de interese - once situatie in care membrii personalului Achizitorului sau ai unui furnizor de
servicii de achizitie, care actionează in numele Achizitorului, care sunt implicati in desfâşurarea
procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes
financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care _cam romite
impartialitatea on independenta lor in contextul procedurii de atribuire;
j. Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;
k. Garantia de bună executie a contractului - garantia constituită de către Prestato
11
Achizitorului de indeplinirea cantitativă, calitativă şi in perioada convenită a contractul

1. Garantia serviciilor - garantie care curge de la data receptiei efectuată la terminarea prestării
serviciilor (inclusiv a finalizăr
' remedierilor) şi pa'nă la expirarea duratei de 5 (cinci) ani după perioada de
implementare a proiectului;
m. Receptie Ia terminarea serviciilor - receptia efectuată la terminarea partialăkompletă a serviciilor;
n. C.A.F.R. - Camera Auditorilor Financiari din Romania;
o. Auditor financiar - persoana fizicd sau persoana jtuidicd care a dobandit această calitate şi este
membră a Camerei Auditorilor Financiari din Romania;
p. Audit financiar - activitate de examinare, in vederea exprimarii de către auditorii financiari a unei
opinii asupra situatiilor financiare a unei societăti comerciale, in conformitate cu standardele de audit,
armonizate cu standardele internationale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din
Romania;
q. Raport dc audit fmanciar - reprezintă cuantificarea in forma scrisd a activitătii de examinare, in
vederea exprimării de către auditorii financiar a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu
standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor
Financiari din Romania.
Art. 3. Intapretare
3.1. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" sau "zile" sau once referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se
specified in mod diferit.
Art. 4. Obiectul si prejul contractului
4.1. (1) Obiectul contractului constd in servicii de audit project POIM pentru Proiectul „Măsuri active
de protectie şi conservare a biodiversitătii §i peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier"
Cod SMIS: 117515, Contract de finantare nr. 249/14.05..2019, finantat prin POIM 2014 — 2020 Axa
Prioritară 4 — Protectia mediului prin măsuri de conservare a biodiversitătii, monitorizarea calitătii
aerului §i decontaminare a siturilor poluate istoric, Componenta 1 — OS 4.1 Apel de proiecte pentru
creqterea gradului de protectie şi conservare a biodiversitătii, Operatiunea — Cre§terea gradului de
protectie şi conservare a biodiversitătii şi refacerea ecosistemelor degradate, in conformitate cu
documentatia de atribuire, caietul de sarcini, cu respectarea reglementărilor legale in vigoare şi obligatiile
asumate prin prezentul contract.
(2) Auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentate de către beneficiar in cererile de rambursare/plată sau fdeut in interesul proiectului şi că acestea sunt corecte şi eligibile. Auditorul verified (dar fără a se
limita la), dacă: fondurile au fost cheltuite In conformitate cu termenii şi conditiile Contractului de
finantare nr. 249/14.05.2019, şi dacă cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte şi eligibile, conform
caietului de sarcini.
Art. 5. Prejul contractului
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului plătibil Prestatorului de către Achizitor este de
lei, la care se adaugă T.V.A., conform Ofertei financiare anexă la contract.
5.2. Pretul contractului va putea fi ajustat conform clauzelor prevăzute la art. 19 din prezentul contract.
Art. 6. Durata contractului
6.1. Contractul intră in vigoare şi produce efecte de la data semnării lui de către ambele părti.
6.2. (1) Contractul se derulează pe toată durata de implementare a „Măsuri a,ł .`'avoectie şi
conservare a biodiversitătii peisajului din arealul Parcului Natural Portil ctie FicalA
117515, Contract de finantare nr.249/14.05.2019, finantat prin POIM 2014 — 202 ;riogistwOati a data
oqp,

de 13.05.2023
(2) Părtile pot conveni de comun acord prelungirea valabilităţii contractului de prestări servicii dacă
situatia o impune, fără costuri suplimentare, caz in care se va intocmi un act aditional la contract.
(3) in conditiile in care, din motive objective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe
baza unui act aditional incheiat cu Autoritatea de Management, contractul de prestiri servicii de auditare
financiară externă va fi prelungit in mod automat, fără modificarea valorii acestuia.
Art 7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului incepe la data prevăzută in comanda de prestare a serviciilor, intocmită şi
transmisă de achizitor.
7.2. Contractul nu va fi considerat finalizat 'Ana la expirarea duratei de 5 (cinci) ani după perioada de
implementare a proiectului, Prestatorul fund responsabil aid. de Achizitor şi in fata oricărui organism
abilitat să verifice modul de utilizare a finantării nerambursabile, pentru toate serviciile ce cad in sarcina
sa pe perioada de implementare a proiectului şi pentru eventualele nereguli constatate ulterior
implementării proiectului.
Art. 8. Documentele contractului
8.1. Documentele sunt anexe ale contractului şi constituie parte componentă a contractului:
a) Caietul de sarcini
b) Oferta tehnică şi financiară
c) Garantia de bună executie constituită conform art. 14 din prezentul contract.
Art. 9. Standarde
9.1. Prestatorul garantează că, pentru implementarea proiectului „Măsuri active de protectie şi
conservare a biodiversitătii şi peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier" Cod SMIS:
117515, Contract de finantare nr. 249/14.05.2019, finantat prin POIM 2014 — 2020, va presta serviciile la
standardele şi/sau performantele solicitate de ate Achizitor şi asumate de către Prestator prin oferta
tehnică, caietul de sarcini şi prezentul contract.
Art. 10. Caracterul confidential al contractului
10.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizează
cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la
informatiile de interes public şi nu poate fi restrictionat cleat in măsura in care aceste informatii sunt
clasificate sau protej ate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.
Art. 11. Obligatiile principale ale Prestatorului
11.1. Prestatorul se obligă ca, pentru indeplinirea obiectului contractului, să presteze serviciile la
standardele şi/sau performantele solicitate de către Achizitor şi asumate de către Prestator prin oferta
tehnică şi caietul de sarcini anexă la prezentul contract.
11.2.(1)Prestatorul se obligă să presteze serviciile in termen de 20 (doudzeci) zile de la fiecare comandă a
Achizitorului; astfel, fiecare „Raport de audit financiar" se va preda de către Prestator in termen de maxim
30 (terizeci) zile de la fiecare comandă a Achizitorului. Documentele vor fi puse la dispozitia auditorului
la sediul autoritătii contractante/ Beneficiarului (Municipiul Orşova, str. Banatului nr. 92, jud. Mehedinti)
sau la punctul de lucru al acestuia (Municipiul Orşova, str. Centrul Civic nr. 2, jud. Mehedinti) on in once
altă locatie necesară aplicării procedurilor de audit (vizite la fata locului, locaţii cu luerări şi investitii
otJRILOR
realizate, evenimente din activitătile specifice proiectului etc.).
4,0
de 20
(2)6 cazul in care auditorul (Prestatorul) solicită transmiterea electronică a docum: elo tempe
\t,
(douăzeci) zile pentru transmiterea fiecdrui „Raport de audit" nu se modified şi A cyp
ioada
necesară scanării şi transmiterii documentelor.
vP,
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11.3.Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii şi actiuni in justitie, ce rezultă din incălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau in legătură cu serviciile achizitionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de once natură, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel
de incălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini intocmit de Achizitor.
11.4.(1) Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitia AM, Organismului Intermediar. Autoritătii de
Certificare şi Plată, Autoritătii de Audit, Comisiei Europene şi oricărui alt organism abilitat să verifice
modul de utilizare a finantării nerambursabile, la cerere şi in termen, documentele solicitate, şi asigură
toate conditiile pentru efectuarea verificărilor la fata locului.
(2) in cazul in care organismele abilitate să verifice modul de utilizare a finantării nerambursabilă
constată că serviciile care fac obiectul prezentului contract nu au fost prestate sau au fost prestate
necorespunzător, Prestatorul se obligă să remedieze, in termenii specificati de organismul de control, pe
cheltuiala sa, toate serviciile in cauză, fără nicio sumă suplimentară fată de valoarea prezentului contract
şi sarcina Achizitorului.
(3) in situatia in care serviciile precizate la alin. (2) nu sunt remediate, Prestatorul se obligă fată de
Achizitor că va suporta integral, tară nici o altă pretentie fată de Achizitor, toate sumele solicitate a fi
returnate, precum şi once daune sau prejudicii constatate de către organismul de control.
11.5 .Prestatorul se obligă fată de Achizitor să suporte cheltuielile aferente serviciilor prestate, conform
clauzelor contractuale.
11.6.Sumele plătite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior de către organismele de control abilitate
ca fund necuvenite, vor fi suportate de către Prestator, impreună cu accesoriile acestor sume.
Art. 12. Obligaliile principale ale Achizitorului
12.1. Achizitorul se obligă să receptioneze serviciile pre state conform comenzilor, in momentul finalizării
lor.
12.2. Achizitorul se obligă să plătească pretul către Prestator in termen de 30 (treizeci) de zile de la
acceptarea facturii de către Achizitor.
12.3. In cazul in care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci prestatorul poate cere ca penalitati, o sumă echivalentă cu 0,1 % din plata
neefectuata pfină la indeplinirea efectivă a obligatiilor, dar nu mai mult de valoarea acestora;
12.4. Achizitorul, prin Echipa de Implementare a Proiectului, va avea obligatia unnăririi clauzelor
contractuale, transmiterea comenzilor, avizarea plătilor partiale şi plătilor finale, eliberarea garantiei de
bună executie, in conditiile prevăzute in prezentul contract.
Art. 13. Sancjiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaliilor
13.1. in cazul in care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi indeplinească obligaţiile asumate
prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalităti, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din pretul contractului pe fiecare zi de intArziere pAnă la
stingerea
13.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisă adresată
Prestatorului, fără nici o compensatie, dacă acesta din urmă se află in procedura insolventei sau intră in
faliment, in acest car, Prestatorul avand dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea
din contract executată pană la data denuntării unilaterale a contractului.
1R1 L OR
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Art. 14. Garangia de bună execulie a contractului
14.1. Prestatorul se obligă să constituie garantia de bună executie a contractului conf
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art.

39 şi 40 din Hotărărea Guvernului nr. 395/2016.
Garantia de bună executie este in cuantum de 5% din valoarea contractului, fără T.V.A., iar aceasta se va
constitui in termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de achizitie publică.
14.2. Cuantumul garantiei de bună executie este de
lei. Garantia de bună executie
se va restitui conform prevederile art. 42 din Hotără'rea Guvernului nr. 395/2016. Perioada pentru care se
constituie garantia de bună executie acoperă intreaga durată de valabilitate a contractului.
14.3. Garantia de bună executie a contractului se constituie de către Prestator in scopul asigurării
Achizitorului de indeplinirea cantitativă, calitativă şi in perioada convenită a contractului. 1)&0le convin
să constituie garantia de bună executie prin (Prestatorul va alege una dintre variante):
- virament bancar;
- instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romănia sau din alt stat sau de o societate de
asigurări, in conditiile legii, care devine anexă la contract;
- prin depunerea la casierie a unor sume in numerar (in cazul in care valoarea garantiei de bună executie
este mai mică de 5.000,00 de lei);
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. in acest sens, Prestatorul are obligatia
de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, la dispozitia
Achizitorului, in conformitate cu Hotără'rea Guvernului nr. 395/2016. Suma initială care se depune de
către Prestator in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie mai mica de 0,5% din pretul
contractului, tart T.V.A. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urinează să alimenteze acest
cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Prestatorului OM la concurenta
sumei stabilită drept garantie de bună executie in contractul de achizitie. Achizitorul va inştiinta
Prestatorul despre vărsămăntul efectuat, precum şi de destinatia lui. Contul astfel deschis este purtător de
dobăndă in favoarea Prestatorului.
14.4. (1)Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bună executie, oricănd pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publică, in limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu işi
execută, total sau parţiał, execută cu intărziere sau execută necorespunzător obligatiile asumate prin
prezentul contract.
(2)Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bună executie, Achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru Prestatorului, precizănd totodată obligatiile care nu au fost respectate, precurn şi modul de
calcul al prejudiciului.
14.5. in situatia executării garantiei de bună executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a
reintregi corespunzător garantia de bună executie, in termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la executarea
acesteia de către achizitor.
14.6 in cazul neconstituirii/neintregirii garantiei de bună executie de către Executant, in termenul stabilit
prin contract, Achizitorul poate considera contractul rezolvit/reziliat de plin drept, tară nici o formalitate
prealabilă şi fară interventia instantei de judecată, aceasta avănd dreptul de a pretinde plata de dauneinterese.
14.7. Achizitorul se obligă să restituie garantia de bună executie, in termen de 14 (paisprezece) zile de la
data incheierii procesului-verbal de receptie finală a serviciilor prestate, dacă nu a ridicat pănă la acea dată
pretentii asupra ei.
Art. 15. Alte responsabilităli ale Prestatorului

15.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute in contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi in conformitate cu oferta sa tehnică.
15.2. (1)Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor in conformitate cu documentatia de
pokoR.,
atribuire.
(2)Totodată, este răspunzător atăt de siguranta tuturor operatiunilor şi metodelor de
tart u
fq căt
şi de calificarea personalului folosit pe toad durata contractului.
IkNA00,40\4i'•
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prin gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a mijloacelor materiale şi băneşti ale
Achizitorului.
Art. 16. Alte responsabilităli ale Achizitorului
16.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului once facilităţi şi/sau informaţii pe care
acesta le-a cerut in oferta tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea prestării serviciilor şi de a stabili
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract, prin reprezentantul său din cadrul Echipei de
Implementare a Proiectului.
Art. 17. Receplie şi verificări
17.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor, având ca
scop stabilirea conformităţii lor cu prevederile din oferta tehnică şi din caietul de sarcini.
17.2. Fiecare „Raport" rezultat in urma serviciilor de audit financiar va fi recepţionat prin Proces-verbal
de către reprezentanţii Achizitorului din Echipa de Implementare a Proiectului.
17.3. in cazul in care, in cadrul procedurilor de recepţii, se fac observaţii, Prestatorul va proceda la
prestarea serviciilor efectuate necorespunzător.
17.4. Prestatorul va prezenta la solicitarea Achizitorului stadiul derulării contractului.
Art. 18. ModeMilli de plată
18.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator in termen de 30 (treizeci) zile de la
acceptarea facturii de către Achizitor.
18.2. Factura nu se va emite inainte de acordul Achizitorului, exprimat prin semnarea de către
reprezentanţii săi din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului, a procesului-verbal de recepţie,
privind verificarea serviciilor real prestate.
18.3. Plata se va efectua astfel:
- 25% din valoarea contractului, după aprobarea Procesului-verbal aferent „Raportului de audit
intermediar nr. 1", realizat la sfarşitul anului 2021;
- 25% din valoarea contractului, după aprobarea Procesului-verbal aferent „Raportului de audit
intermediar nr. 2", realizat la sfarşitul anului 2022;
- 50% din valoarea contractului, după aprobarea Procesului-verbal aferent „Raportului de audit final",
realizat la sfarşitul perioadei de implementare a proiectului .
18.4. Serviciile pe care Prestatorul be prestează in afara celor prevăzute in contract, fără a avea acceptul
Achizitorului, nu vor fi plătite de către acesta din urmă.
Art. 19. Ajustarea prelului contractului
19.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate in oferta
financiară, anexă la contract.
19.2. Preţul contractului de achiziţie publică este exprimat in lei.
19.3. Preţurile sunt fixe şi nu fac obiectul unei revizuiri pe perioada de derulare a contractului
Art. 20. Clauze generale referitoare la protectia date/or cu caracter personal
20.1. Prestatorul colectează şi prelucrează datele personale ale Achizitorului in conformitate cu legislaţia
in vigoare, in modalităţi care asigură confidenţialitatea şi securitatea adecvată a acestor date, in vederea
asigurării protecţiei impotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi impotriva pierderii, a dist•-,:tm
.0 a
deteriorării accidentale.
20.2. in procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul ap
Ptc-05111I.
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 apn

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulatie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia
datelor) şi ale legislatiei nationale.
20.3. Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale Achizitorului, comunicate in cadrul prezentului
contract, vor fi prelucrate de Prestator in scopul executării prezentului contract la care Achizitorul este
parte contractantă.
20.4. Categorii de date: datele cu caracter personal colectate şi prelucrate in vederea executarii
prezentului contract sunt următoarele, de exemplu: nume şi prenume, adresa, serie şi numar carte de
identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresa de poştă electronică, cod bancar.
20.5. Datele personale ale Achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de
Prestator institutiilor publice, in conformitate cu obligaţiile legale care îi revin acestuia.
20.6. in situatia in care este necesară prelucrarea datelor personale ale Achizitorului in alte scopuri decdt
cele prevăzute la art. 20.3, Prestatorul va informa Achizitorul şi îi va solicita acordul scris cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare.
20.7. Prestatorul asigură dreptul Achizitorului la informare şi acces Ia datele cu caracter personal, dreptul
la rectificare, actualizare, portabilitate, ştergere, la restrictionare şi opozitie in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.
20.8. Datele personale ale Achizitorului su-it păstrate de către Prestator pe intreaga perioadă de executare
a contractului şi ulterior incetării acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.
Art. 21. Amendamente
21.1. Părtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezează interesele
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului.
21.2. Dacă pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu respectă termenul asumat de prestare a
serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, Achizitorului; modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate se va face cu acordul părtilor, prin act aditional.
21.3. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prehingire a termenelor de prestare, once
intarziere in indeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităti Prestatorului, in
cuantuin de 0,1% din pretul contractului pe fiecare zi de intfirziere pană la stingerea
Art. 22. Subcontractan#
22.1. Nu este permisă subcontractarea de către Prestator a serviciilor către terte persoane fizice sau
juridice.
Art. 23. Cesiunea
23.1. Obligatiile născute din prezentul contract, rămfin in sarcina părtilor contractante, astfel cum au fost
stipulate şi asumate iniţial, cesiunea nefiind permisă părtilor
23.2. Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creantelor născute din prezentul contract numai cu
acordul scris al Achizitorului.
Art. 24. Forja majoră
24.1. Forta majoră este constatată de o autoritate competentă.
24.2. Forta majoră exonerează părtile contractante de indeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada in care aceasta actionează.
puftoR.4
24.3. indeplinirea contractului va fi suspendată in perioada de actiune a fortei maj
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prejudicia drepturile obligatiile ce reveneau părtilor pană la aparitia acesteia.
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24.4. Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte p
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mod complet, producerea acesteia şi să ia once măsuri care îi stau la dispozitie in vederea limitării
consecintelor.
24.5. (1)Dacă forta majoră actionează sau se estimează că va actiona pe o perioadă mai mare de 30 de
zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fară ca vreuna din părti să poată pretinde celeilalte daune-interese.
(2)Părtile nu pot solicita incetarea contractului dacă nu şi-au indeplinit toate obligaţiile contractuale
scadente pănă la data aparitiei fortei majore.
Art. 25. incetarea, rezilierea şi denuntarea unilateralii a contractului
25.1. Fără a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
Achizitorului de a solicita constatarea nulitătii absolute a contractului de achizitie publică, in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, acesta are dreptul de a denunta unilateral un contractul de achizitie
publică in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre următoarele
a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 conform Legii nr. 98/2016;
b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului respectiv, avănd in vedere o incălcare gravă a
obligatiilor care rezultă din legislatia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curtii
de Justitie a Uniunii Europene.
25.2. Achizitorul isi rezervă dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 (treizeci)
de zile de la aparitia unor circtunstante care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului şi care
conduc la modificarea clauzelor contractuale in aşa măsură Inc& indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrară interesului public.
25.3. in cazul prevăzut la art. 25.2 din prezentul contract, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract indeplinită pănă la data denuntării unilaterale a contractului.
25.4. (1)Prezentul contract incetează de plin drept, prin reziliere, MIA a mai fi necesară interventia
instantelor judecătoreşti, in urinătoarele cazuri:
a.)Prestatorul cesionează drepturile sale prevăzute de prezentul contract, caz in care acesta se obligă să
plătească Achizitorului despăgubiri in cuantum egal cu valoarea contractului inclusiv T.V.A.;
b)Prestatorul şi-a executat in mod necorespunzător oricare din obligatiile care îi revin prin contract, car
in care acesta se obligă să plătească Achizitorului despăgubiri in cuantum egal cu valoarea contractului
inclusiv T.V.A.
(2)Neindeplinirea obligaţiilor contractuale se constată de către reprezentantii Achizitorului din cadrul
Echipei de Implementare a Proiectului, care pot solicita rezilierea contractului după două notificări
consecutive transmise Prestatorului, prin care i se aduce la cunoştintă Prestatorului faptul că nu şi-a
executat sau şi-a executat in mod necorespunzător oricare din obligatiile care îi revin prin contract.
(3)Rezilierea operează de la data comunicată in ultima notificare, fără aka formalitate, somatie on punere
in intărziere şi fait interventia instantei de judecată şi dă dreptul părtii lezate de a pretinde plata de dauneinterese la nivelul prejudiciul produs.
25.5. incetarea in once mod a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja
scadente intre părtile contractante.
25.6. Prevederile prezentului articol nu inlătură răspunderea părtii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.
25.7. in cazul in care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finantarea aferentă proiectului „Mlisuri
active de protectie şi conservare a biodiversitlitii şi peisajului din arealul Parcului Natural Portile de
Fier" Cod SMIS: 117515, Contract de finanlare nr. 249/14.05.2019 finanlat prin POI
4 — 2020,
o
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Prestatorul va despăgubi pe Achizitor potrivit dispozitiilor legale in vigoare. vi
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Art. 26. Solulionarea litigiilor
v'V;5•VI,e
26.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale

directe, sau prin mediere, once neintelegere sau dispută care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură
cu indeplinirea contractului.
26.2. Dacă, după 15 (cincisprezece) zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, Achizitorul şi
Prestatorul nu reuşesc să rezolve in mod amiabil o diverge* contractuală, fiecare poate solicita ca litigiul
să se solutioneze de către instanta judecătorescă competentă de pe raza de activitate a Achizitorului.

Art. 27. Limba care guvernează contractul
27.1. Limba care guvernează contractul este limba romană.
Art. 28. Comuniciiri
28.1. (1)Orice comunicare dintre părti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă in scris.
(2)Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat şi in momentul primirii.
28.2. Comunicările intre părti se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmării in scris a
primirii comunicării.
Art. 29. Legea aplicabilă contractului
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Părtile au inteles să incheie astăzi
care 1 (unul) pentru Prestator.

prezentul contract in 2 (două) exemplare originale, dintre

Achizitor,
RNP Romsilva-Administratia Parcului
Natural Portile de Fier RA
DIRECTOR
Ing. Marian Jiplea

Prestator,

ADMINISTRATOR

CONTABIL $EF
Ec. Alexandru Preda
CONSILIER JURIDIC
Jr. Alin Popa
RESPONSABIL DERULARE CONTRACT
Ing. Cătălin Toboiu
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