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Axa prioritari 3 - Sprijinirea tranziliei catre o economie cu emisii scdzute de carbon
Prioritatea de investifii 3.1 - Sprijinirea eficienfei energetice, a p;estionarii inteligent,e a
energiei si a utilizdrii energiei din surse regenerabille in i.nfrastrucfurile publice, inclusive in
cladirile publice, gi in sectorul locuintelor, opera!iunea B - Cl[diri putrlice.
Titlul proiectului: Creqterea eficienlei energeticc a clddir:ilor publice din orasul Iemut, Casl
de cultur6, str.1 Decembrie 1918, nr.9,{, Iernut
Cod SMIS:117616
Nr./data: 5983 / 05.02.2019
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CAIET DE SI\RCINI

pentru achizigia de servicii de audit financiar in cadrul proirectului ,,Crepterea
ef,rcienlei energetice a clddirilor publice din oraqul Iernut, Casa de cultura, str.l
Decembrie 1918, nr. 9,A., Iernut" cod SMIS ll7616

1. INFORMATII GENERALE
Beneficiar: UAT Oraq Iemut
Autoritatea de management: Ministerul Dezvolt[riLi Regionale ;i Administra]iei publice
organism intermediar: Agenfia pentru Dezvoltare Regionar[ centru
Denumirea proiectului: ,,Cregterea eficienlei energ,etice a clidirilor publilce din ora;ul Iemut,
Casa de culturd, str.l Decembrie 1918, nr. 9A, Iernut,,

Proiectul este finan{at Programul Operalional Regional (POR) 2Ol4 - ?O2L,Axa prioritzyf,
3- Sprijinireatraruiliei catre o economie cu emisii sclzute de carbon,.Pripritatea de investilii
3.1 Sprijinirea eficienlei energetice, a gestiondrii inrteligente a energiei si a utilizdrii energiei
din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusive in clddirile pUblice, qi in sectorul
locuintelor, Operafiunea B - Clddiri publice, Cod SMTIS: ll7616
Descrierea proiectului: Implementarea m[surilor de eficienld energetici in infrastructura va
duce la imbundtdlirea condiliilor de vial6 ale populaliei, prin:
lnvestim in viilsrul

tlul
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imbunltdfirea condiliilor de confbrt interior;
Reducereaconsumurilorenergetice;
Reducereatcosturilor de intrelinere pentru incdlzire qi apd caldd menajerf,;
Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul ;i consumul de
energie;
Eificientizarea modalitatii de orga:nizare a actului educational prin crearea de conditii
optime;
(lresterea gradului de implicare a populatiei, conducdnd la ttilizarea eficientd a
resurselor de energie, in conformitate cu Strategia Europa 2020. Directivele Europene
prev[d. prirttre altele, ca statele membre s[ ia toate m[surile pentru imbundt[{irea
eficienlei energetice la utilizatorii finali.

Prin implennentarea de mdsuri de cre;tere a eficienfei energetice, se realizeazd:.

-

p*fi..

pe perioada de iarn[, respectiv
reducerea cheltuielilor cu incdlzirea.r[OOrro,
reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculd;
suslinerea creqterii economice qi r:ontracararea efectelor negative pe care criza
economicd o poate avea asupra sectorului energetic;
creqterea independenlei energeticr: a Rom0niei.

prin realizareer lucrarilor de intr:rvenlie se reduc consumurile de energie termic6,
electric6, emisiile de gaze cu efect de serii.
0biectil,ele proiectului:
O,biectivul general al proiectului: reducerea consumului anual specific de cdldurd a clSdirii
reabilitate termic care gdzduieqte Casa de Clulturd a Oraqului Iernut.
Otbiectil'ele speciflce ale proiectului:

1.

Reduce{ea consumului anual de energie primard

cu

68,240/o fa!5

de consumul

ini!ial.

2.

Reducet'ea consumurilor energetice din surse convenfionale gi a emisiilor

de

gaze

cu efect de seri prin utilizarea surselor regenerabile de energie (centralS

pe

biomasd).

3. Aspect [rbanistic imbun[t[fit

pentru o clddire situatd in centrul administrativ al

Oraqulu[ Iernut.
R.ezultatele proiec[ului:

1.

Reducetea consumului total anual specific
kWh/m2.an la 123,500 kWh/rn2.an

lnvestir"n ln viitorul

tiu!

de energie finalI de la

391,100

Pr+iect cotinanlat din Fondul Euro5rr-.an de Dezvoltare RegionalE prin Progranrul Operalional Regiona! 20t4-2020
UAT IERNUT- CONSILIUL IOCAI IERNUT
1 DecEmbrie 1918, nr.9, Jude! Muret 5451O0
Tel: 0265 -471.41 0, la:*: 0265 -47 1.37 6, emaiL iernut@cjmuru.ro

lernut Piala

www.inforer;io.ro

I

Strutuhl.

facebook.com/inforegio.ro

Inateria nu reprezirtii in mod r)blrrtirtoriu pozitia oficiala a Uniunii Eurooene sau a Guvernului Romaniei
str.l oecembrie'19'lt, nr.0A, lemuf' cod SXIS'l17616

Page 2

lffi:ffi,ffifi:$'j*
contirluSl

Fondul E rolean de
De*ultare Regi0oal;

CEliitoria

d

,,:,,d

lnittuBenle StrucluElo
20r,1-2020

Reducerea consumului total anual specific de energie finald pentru inc[lzirea
spaliilor de la 3 5 4,28 0kWh/m2 an la 9 6,r) 60 kWh/m2. an

2.

.

Reducerea anuald a emisiilor de gaze cu efect de ser[ echivalent CO2 de 82.854,4G

J.

kgCO2lan
Reducerea consumului total anual specific de energie finald pentru iluminat
artifi cial de la I 7,89 0 kWW m2 lan la 8, 5 ii kWhl m2 I an
5. Un consum total anual specific de energie finalI utilizdnd surse regenerabile de:
36,49 kWh/m2an
6. Nivel anual specific al gazelor cu efect de serl (echivalent tone de CO2) la
inceputul implementf,rii : 1 09,9 1, la finalul implement drii 26,9,3
4.

7.
8.
9.

Consumul anual de energie primard (kWh/an) la inceputul implement[rii:
649 .246,89, la finalul implement drii: 206,.201,22
Consumul anual de energie finald in clddirea public[ (din surse neregenerabile)
(tep) la inceputul implementdrii:45.162, la finalul implementdrii: 10.05
Consumul anual specific de energie primari (din surse neregenerabile) kWh/m2,lan
total: la inceputul implementdrii 483,48. la finalul implementbrii:124,36 din ciare
pentru incdlzirelrdcire la inceputul implementdrii 414,51, la ffinalul implementilrii
69,70

-

consumul anual de energie primari din surse regenerabile (kwh/an) total la
inceputul implement[rii: 0, la finalul implementdrii 39.200,77, din care:
pentru incdlzirelrdcire: la inceputul implement6rii 0, la fiiralul implementiirii

-

39.200,77
pentru preparare apd' caldd, de consum:

10.

la inceputul impler4entlrii 0, la finalul
implementirii 0
- electric: la inceputul implement[rii 0, la finalul implementarii 0.
1 1. Procent (%) din total energie primari dupl implementarea misurilor
care erste
realizat la nivel de proiect prin utilizarea surselor regenerabile
fle energi e: 19,Ol9/o.
Perioada de implementare a proiectului: 01 .12.2016 pdnd la 3L03.2020. incluz6nd gi
perioada de desfrgurare a activitdlilor proiectului inainte de semnarea Contractului de
finanlare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuililor.
Valoarea totall a proiectulaiz 1.897.273,19Iei din care valoarea elig,ibilla a proiectului este
de 1.897.273,19 lei, iar finanfarea nerambursabila 1.859.327,73 lei, unde 1.612.682,21 lei
reprezintd valoarea acordatf, prin FEDR ;i 246.64!5.52 lei reprezint[ valoarea acordat[ c6n
bugetul nalional.

lnvestim in viitorul
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ublice: prestareiil serviciilor de audit financiar pentru proiectul
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Obiectul
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tice a clf,dirilor publice din oraqul Iernut, Casa de culturf,, str.l
Iernut", finanlat prin Programul Operalional Regional (POR) 2014 - Sprijinirea tranzilrei catre o economie cu emisii sclzute de carbon,
.1 Sprijinirea efiicienlei energetice, a gestion[rii inteligente a energiei
.in surse regenerzrbile in infrastructurile publice, inclusive in clidirile
locuintelor. Operatiunea B - Cl[diri publice, Cod SMIS: 117616 *
3_26y0t.10.2018.

-

Servicii de auditare financiarf, (Rev. 2).

4.200lei lErd TVA.

serviciilor cle audit financiar

de:

dureazd,

pe toata perioada

de

innplementare a

Durata

printr-o simplS
Conform
contractul de fi
Limbil
rc,m6ni. Toate
Operatorii
e>iperien!i,
contractului. Plata
la data inregistrarii
raportului de audi
raport de audit
incadrarea in
In situatia i
eligibile, iar r\M
a urmdtoarei
nceligibile clin cerr:

Dreptul de
dr:

;r

citre pres;tator

lnvestim in viitorirl

t;u!

.lui se va prelung:i in funclie de durata de implementare a proiectului,
din partea benellciarului, urmatd de incheierea unui act adilional.
i nr. 4 - Graficul Cererilor de prefinantare/rambursarelplata, la
estimate a fi dcpuse un numf,r de 4 cereri.
cadrul activitSlilor pe care le vor desfrEura specialiqtii este limba
ce \,'or fi elaborate de acestia vor fi elaborate in limba rominf,.
icipanli la procedurf, trebuie sd dispund de minm personal cu
profesional[ gi calificare corespunz[toare pentru indeplinirea
iilor de audit se'vafa ce prin ordin de platf,, in termen de 90 de zile de
ii la sedir:l aut,lritAlii contractante. Factura va fi emisf, dupd receplia
obiecliuni efechralf, de beneficiar. Termenul de furnizare a fiecdrui
im 10 zile de la data prezentdrii documentelor de c[tre benficiar, cu
depunere al cercrilor de rambursare.
prin raportul de audit auditorul financiar certific[ cheltuieli ca fiind
I le identific6 ca liind neeligibile, beneficiarul va efectua plati pa(iala
ise de prestator', corespunzdtoare procentului de cheltuieli declarate
rambursare admrisa la rambursare de citre AMPOR/OI.

intelectuall asupra tuturor documentelor/livrabilelor elaborate
te indeplinirii obligafiilor contractuale, va reveni achizitorului.

finanlat din Fondul European de Dezvoltare Regionali prin Programul Operalional Regional 2014-2020
UAT IERNIUT. CONSItIUt IOCAL IERNUT
1 Decombrie 1918, nr.9, Jude! Murct 545100
Tel: 0265-471.410, tax: O265-17 1.375, email: iemut@cjmurcs.rc
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seryicii de audit fin.nciar in cadrul ploicclului "Crcgsea €ficienlsi energetice a cladidlor publice din oralul lemu! Crse de Cultur,
str.l oecembdo 19'lt, nr.9A, lemut' @d SIIS 1'17616
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Cerinfe minime:

La procedura de achizigie pubic[ desfbquratd in vederea atribuirii contractului

de
prestdri servicii de audit financiar au dreptul sE participle numai ofertarrli persoane fizice sau
juridice inscrise in Registrul auditorilor financiari activi. intocmit de Camera Auditorilor

Financiari din Rominia (CAFR), inregistrat fiscal in Romdnia, care delin vrza de membru
active al CAFR pe anul current gi care nu a fost sanclionat in ultimii 3 (trei) ani de ciitre
Departamentul de monitorizare qi competen!f, finant:iard al CAFR.
Auditorul fi nanciar o fertant v a prezenta urm [toarele documente doveditoare :
- Certificat de atestare a calitIfii de aud.itor financiar eliberat de CAFR - copie
legalizatd;
- Camet de membru al CAFR vizat at men{iunea "activ", pentru anul curent copie;

-

Certificat fiscal eliberat de Administrafia financiar[ teritoriald la care este arondat
sediul persoanei ftzice sau juridice - orig;inal;
Declarafie pe propria rlspundere cd nu a fost sanclionat in ultimii 3 (trei) ani de
cf,tre Departamentul de monitorizare qi competen!5 financiarl al CAFR;
Certificat constatator emis de ONRC sau alte documente doveditoare (in copie
lizibild', cu menfiunea "conform cu originalul") din care sd rezulte obiectul de
activitate al ofertantului, inclusive pentru eventualii ter{i puslinatori, asociafi,
subcontractanfi pentru partea din contract pe care ace$tia urmeazd sd o
indeplineasci efectiv. Informaliile cuprinse in acesta trebuie sp fie reale/actuale, la
momentul prezentdrii.

Oferta tehnicd:
Propunerea tehnicd se va intocmi in mod obligatoriu in confornfitate cu prevederile
caietului de sarcini si se vor prezentatoate documenrlele prevazute de aoesia.
in cuprinsul ofertei tehnice se vor prezenta:
- Perioada de timp necesara ofertantului pentru intocmirea unui Raport de audit, in
conformitate cu Condiliile stabilite prin contractul de finanfare, In$trucliuni emise de
AMPOR/OI, Ghidul solicitantului - Condifii generale pentru accesarea foprdurilor pOR 20142020, Ghidul solicitantului - Condilii specific Axa prioritard,3 - Sprijinifea tranzi\ieicatre o
economie cu emisii scdzute de carbon, respectiv l\nexa I si Anexa 2 parte integranta clin
prezentul Caiet de Sarcini (maxim 10 de zile lucritoare de la data primirii
frotei de comanda);
- O descriere detaliata a metodologiei si plarnului de lucru conceput pentru prestarea
serviciilor de audit financiar;
- Activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personailului de specialitate
implicat in indeplinirea contractului;
lnvestim in viitorul

tiu'
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- Numele pbrsoanei desemnata

beneficiarul;
- Alte inffmratii

d,e
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ofertant care va reprezenta ofertantul in relatiile cu

l

considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare

a

p:ropunerii tehnice.

Modelul deicontract insusit prin semnatura si stampila.
Ofertantul vaprezenta o Declaratie pe propria raspundere prin care confirma faptul ca
laL elaborarea ofertei a tinut cont cle obligatiile referitoare la conditiile de mediu, social si cu
prrivire la relatiile de rnunca si ca le va respecta pe toatA durata de indeplinire a contractului de
ar:hizitie public[ de servicii. Informatiile detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare
si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca se pot
olctine de pe site-ul http:r'1wu,w.mmunciLxr .
Oferta Jinanci|ard:
Se va depune o singurl ofertS, irn lei, pentru prestarea serviciului de audit pe durata

dr:ruldrii proiectului ,,Cregterea eficienfr:i energetice a clSdirilor publice din oraqul Iernut,
Casa de Cultura, str.1 Decembrie I 918, nr. 9,A,, Iernut" cod SMIS 117616".

NotI: In contractul

prestdri senticii a'e audit se va include Ei clauza rezilierii unilaterale a
contractului de cdVre bene/iciar, tn caz:ul tn care pe durata prestdrii serviciilor de audit
fi,nanciar i s-a retrqs ;'i/sau nu mai are c:crlitatea de auditorfinanciar recunoscutd de CAFR.
de

Fiecare dintre rapoarte, respectir,: intermediar /final elaborate de auditorul finaniar vor
fi insolite qi de o doclaralie pe propria rds;pundere a acestuia din care sd rezulte cd are calitatea
dr: auditor financiar recuncoscut de CAFI{.
in caz de reziliere a contractului, beneficiarul va inilia procedura de achiziqie prevdzutd,
de legislalia in vigoare in materie de achizilii publice, pentru atribuirea contractului de prestdri
servicii de audit, urtui alt prestator.

Toate costurile legate de realizan;a cerinlelor din caietul de sarcini (costuri materiale,
c<rsturi pentru transpor:t cazare si masa, costuri pentru plata unor activitdli auxiliare, etc) vor fi
suportate de auditor gi vor fi incluse in ofbrta sa financiard.

3.

TEI\NA SEIT\/ICII,OR DT] ,{T.]DII ,\RE FINANCIARA/ SARCINI SPECIFICE

I'restatorul este obligat

sE presteze

serviciile de audit pebaza urmitoarelor cerinte:

Termenii de referinld pentru verificurea cheltuielilor Contractului de finan(are nr.
3. 2 6 1/0 1. 1 0. 2 0 I I finanlat p rin Pro gram,al Operalional Regional 2 0 I 4 -2 0 2 0.
lnvesi:iffi in viitc,rul

l*u,
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3.1. Subiectul angajamentului
Subiectul angajamentului este Cererea de rambursare < intermediard sau
finald >, la
Contractul de finalare m.3.261101.10.2018 pentru perioada < zz luna aaaa pdnd la zz luna

aaaa

).

Auditorul va verifica dacd cheltuielile prezentate de Beneflciar in Cererile de
rambursare (intermediari sau finala) s-au frcut irr interesul proiectului qi ca acestea sunt
corecte gi eligibile, conform prevederilor legislafiei comunitare si nafionafe in vigoare.

3.2. Termenii;i condi{iile

Contractului de Finan(are

i

Auditorul verific[ dac[:
- Fondurile au fost cheltuite in conformita.te cu termenii qi condiliile contractului de
finanlare nr. 3.261 101. I 0.201 8.
- Cheltuielile solicitate la platd sunt reale, exacte qi eligibile, respectiv sunt in
conformitate cu legislalia nalionali qi european[ aplicabilS, Instrucliunile .AM
dupd" caz OI, Ghidul Solicitantului.

3.3. Planificarea, procedurile,

documenta{ia qi dovezile de

audit

1

Auditorul i;i va planifica activitatea astfel incit

verificarea I cheltuielilor s[ fie
realizatd efectiv, s[ respecte procedurile prev[zute in anexa nr. I la prez{ntul caiet de sarcini
;i va utiliza dovezile (materialele) oblinute la elaborarea raportului. De asiemenea auditorul va
menliona in raport ci acesta a fost intocmit cu respectarea termonilofr de referinfd gi in
conformitate cu Standardele Internationale ale Servir;iilor Conexe (ISRS) 4400.

3.4. Raportarea
Raportul privind constatirile factuale penrtru verificarea chelttfielilor efectuate in
cadrul contractului de finanfare nr.3.261 / U.10.201f 8, finanlat prin POR pOt+ 2020 treb,ie
sd descrie scopul ;i procedurile agreate ale angajamentului, suficient pe detaliat inc6t s6
permit[ Beneficiarului qi Autoritdlii de Management sd infeleagd natura qi]aria de cuprindere a
mediului qi opinia de audit.
Rapoartele de audit se vor realiza conform prevederilor legislatiei] in vigoare: c6te un
audit intermediar cu raportul privind constat[rile factuale pentru fi"..u.. .p.... de ramburseLre
intermediard cate va fi depusl qi un audit final cu reportul final privind qonstatarile factuale,
care va insoli Cererea de rambursare finald.
I

I

l

Investim in viitorul

ttu!
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Fiecare raport intemrediar/final elaborat de c[tre auditorul independent va fi insolit qi
de o declaralie pe propria riispundere a ercestuia din care sd rezulte cd are calitatea de auditor
financiar recunoscut de CAITR.
Rapoartele de audit se vor preda ln 4 exemplare originale, precum qi in format editabil
u'ord, cu toate semhdturile qi qtampilele necesare aplicate.

Auditorul financiar se obligd sir ofere suport beneficiarului pdnd la data oblinerii
rermbursArii sumelor soliciteLte prin Cererile de rambursare (intermediare ;i final[), chiar dacS
aceasti perioad[ o depd;egtt) pe cea de implementare a proiectului.
Contractul de servi<:ii de audit se reziliazd. unilateral de c6tre beneficiar in cazul in
pe
care,
durata prestdrii st:rviciilor, auditorului financiar independent i s-a retras aceastf,
calitate de cdtre CAFR.

1
1.

Anexa 7 (model orientativ)

i

Scopul lucrfirii * Proceduri de aplicat

Auditorul vh obfine, pe bazaverill-rcdrilor, dovezi suficiente in vederea exprimSrii unei
opinii asupra rea$ta1ii, leealit[lii Ei conformit[1ii cheltuielilor efectuate de Beneficiar.
Auditorul va menliOna trn cuprinsul Rapo:rtului constat[rile factuale dac[ a avut acces nelimitat
la informalii qi docirmente ;i dac[ probele de audit oblinute sunt suficiente ;i adecvate pentru
erniterea opiniei dei audit.
Lista indic4liv[ a tillurilor gi naturii dovezilor/probelor de audit pe care auditorul le
poate avea cu ocazya verificiirii cheltuieli,lor aferente proiectului, include:
o Registre contabile prevdzurte in Legea contabilitdlii w. 82/1991, cu modific[rile
gi cdmpletlrile ulterioare (in format electronic gi/sau h6rtie);
o Bugttul proiectului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole gi alirreate;
o Balalnte de ve:rificare analitice qi sintetice (in format electronic qi/sau hirtie);
. Fi;eide oont 1lentru opera[iuni diverse (in format electronic qi/sau hdrtie);
o Notd de contirbilitate (in format electronic qi/sau hirtie);
. Dos{rul achi:ziliilor publice constituit conform prevederilor Legii 9812016, ct
mod[ficarile qi completlrile ulterioare, in funcfie de tipul procedurilor de
achiNifie publicd derulate cle cf,tre Beneficiar;
o Contracte;i lbrmulare de r:omandS;

o
.
.
o
lnvest;m in viitorul

Facthri;

Situdlii de lur:rdri qi situafii de platd;
Prooese verbale de receplir- finale gi parfiale;

Notd de receplie qi constatare diferenfe;
tiul
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a

Extrase de cont

o

Decizia prin care angajatul este desemnat slL fac[ parte din echipa
implementare qi atribuliile ce ii revin in cadrul proiectului;1
Alte documente: liste de inventar, figa mijlocului .fix; etc.

;i

$

lnskuEe& StructuBte

ordine de platd;

Obfinerea unei suficiente infelegeri a proiectului gi a termenilor
Contractului de Finan{are

;i

de

condifiilor

i

Auditorul are obligalia sI dobindeasc[ o inlelegere suficietrti a termenilor qi
condiliilor Contractului de Finanlare prin analiza acestuia qi a anexelor sale, precum
Ei a

celorlalte informafii relevante gi prin verificdri la Ileneficiar.
Auditorul se va asiguracdva obline o copie completi a contraqtului de Finanfare, a
anexelor sale qi a actelor adilionale (semnate de citre Beneficiar de rcdtre Autoritatea de
fi
Management qi Organismul lntermediar).
Auditorul va obline !i va verifica copii ale lRapoartelor cle Progros trimestriale/finale.
De asemenea, dacd, este cazul, auditorul va acorda o atenfie deosebitd regulilor priv;lnd
subcontractarea.
DacI Auditorul considerd ci termenii qi con,liliile verificate nu supt suficient de cla.re,
aceasta este obligat sd solicite clarificiri Autoritltii de Management / Organismul Intermediar
/ Beneficiarului.

2.

Procedura de verificare a eligibilitdlii cheltuielilor solici,tate de cfitre BeneJiciar

2.7 Procedura generald

in

-

aceastd etapd,

Auditorul va verifica dacl:

Cererea de rambursare este conformd cu r:ondiliile contractuluilde finanfare;

Beneficiarul line o evidenld contabil[ folosind conhrri anali{ice distincte penrtru
Proiect, iar sistemul contabil utilizat este in conformitate cu lelislafia nafionala in
v

vigoare;
-

Este posibild evaluarea eficientd gi efica.ce a cheltuierlilor cuflrinse
rambursare intermediard,lfinald;

in Cererea de

]

-

Informafiile cuprinse in cererea de rambursare se reconcilifuzd cu sistemul de
contabilitate gi inregistrlrile Beneficiarutui ( ex. Balanla de v$rificare, inregistriiri

din conturile analitice gi sintetice)

l

2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul

proie,ctului

I

'1

I

lnvestim in viitorul

tiu!
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olr;li

Auditorul

efe<:tteazd.

o verificare analitice a categoriilor de cheltuieli cuprinse in

Cererea de rambursare intermediardlfinald si va analiza dacd:

Categoriile ,Je cheltuieli din Cererea de rambursare au fost efectuate Ei
corespund cu. categoriile de cheltuieli prev6zute in bugetul proiectului;
ChelturLelile au fost efectuate in conformitate cu prevederile Contractului de
Finanlure;

Cheltuielile r:fectuate sunt conforne cu legislafia nalionali ;i comunitard, iar
suma total[ solicitatf, la platd de c[tre Beneficiar nu dep[qeqte finanfarea
nerarnbursabila prev[zutd in Contractul de Finanfare;
Au fost efecluate modificdri in Bugetul proiectului prin transferuri intre liniile
din caclrul ar:eluiaqi capitol bugetar de cheltuieli eligibile, ;i dacd acestea au
afectat scopul principal erl proiectului/au modificat valoare totald eligibild a
Proiectului rr:alocdrile de fonduri s-au efectuat in limita procentului de 10 o/o
din sunna ins;ris[ inilial (siau aprobatd ca urmare a unui act adilional) in cadrul
liniei bugetare din care s-ar fEcut realocarea;
Beneficiarul a efectuat asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse
de prevederile regplamentelor comunitare sau nalionale sau de reguli de
eligibilitate stabilite de AItl POR.
2.3 Selectarea cheltuiehlor pentru verfficare
2.3.1. Categorii Ei tipuri de cheltuieli

Categoriile de chelhrieli solicitat,e de Beneficiar in Cererea de rambursare trebuie sd
corespundd cu cele din bugetul proiectului. iar cele tip FEDR sunt evidenfiate distinct.
Categoriile de cheltu.ieli pot fi, in principiu, defalcate in tipuri de cheltuieli individuale
sau tipuri pe clase de cheltuieli cu aceleasi caracteristici sau caracteristici asem6ndtoare.
Forma ;i natura probei suport (de exemplu ordin de platd, un contract, o factur6, etc.)
SI modul in care chelhriala e:ste inregistratd (nota contabild, registrele de contabilitate) variazd,
1n. funclie de tipul qi niltura c:heltuielilor Ei acliunilor sau tranzac\iilor debazd.
in toate cazurile, t\rurile ,Je cheltuieli reflectl valoarea contabil[ (sau financiarf,) a
acliunilor sau tran2acfiilor de baz[, indiferent de tipul qi natura ac]iunii sau tranzac[iei in
ctltzd.
2. 3.

2 S electhre a che,ltuielilor

Auditorul vh verifica toate categc,riile qi tipurile de cheltuieli prezentate in Cererea de
rambursare intermBdiafi,lfi:nald, (cu exceplia cheltuielilor proprii de audit), iar in cadrul
acestora vor fi sellectate numai acele cheltuieli care prezint6 un nivel ridicat al riscului,
lnvest;m in vliLorul
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determinat pe baza metodei proprii de analizd, de risc a audilorulu:i independent, exceplie
frcdnd verificarea achiziliilor publice care se varealizain procen.t d,e loo%.
2.

4 Yerijic

ar e a c he ltuie

lilor

Auditorul verificd cheltuielile gi prezintl in Raport toate excepliile care rezulti din
aceastd verificare. Excepliile verificdrii reprezintd toate abaterile de la reglementdrile cuprinse
in termenii de referinf[ descoperite pe parcursul realizdrii procedurilor previzute in prezenta
anexi. in toate caztile, auditorul va evalua irnpactul financiar (estinrat) al ecepliilor ln
termeni de cheltuieli neeligibile.
Auditorul va verifica dacd pentru cheltuielil,s selectate se respecta, criteriile specificate
mai jos:
2. 4.

1.

Eligibilitatea c heltuielilor - c ondiyii

g.e

nerale

va anahz.:a dacd cheltuielile efectuate de c5jre
Beneficiarul proiectului, sunt justificate prin facturi qi ordine: de platd aferente sau arlte
documente contabile cu valoare justificatd echivalenta.
Eligibilitatea cheltuielilor (mai pulin cheltuielile legate e oontracflIl de servicii de audit
financiar) va fi stabilitd inclusiv prin verificarea sistemului de contabilitato al Beneficiaruluj.
Pentru a fr considerate eligibile, in contextul proiectului., costurile trebuie sd
indeplineascd cumulativ urmitoarele condilii generale:
Ca reguld generald, Auditorul

incheiat cu Beneficiarul proiectului ;i s[ fie in conlbrtritate cu principiile
unui management financiar sf,nitos, respe,ctiv utilizarea eficient6 a
fondurilor, ;i un raport optim cost/beneficiu;
de depunere a cererii de rambursare finale, dupd cum este definit in cadrrul
Contractului de Finanfare;
]

bazd documente justificative, si fie identificabile gi verificabile, s[ he
dovedite prin documente originale, documente care vor avea menlionat
codul proiectului ,,Proiect finanlat prin POR 2014 2O2lO-, iar pe originaitul
facfurilor incluse in cererea de rambursare se va aplica menliunea,,Bun de
platd" qi ,,Factura a fost inclusd in Cererea de ra.mbursare nr. I
Beneficiarul va aplica menfiunea ,,Conform cu ori$inalul", semnituLra
reprezentantului legal/manageruluLi de proier:t/pdr*oufru desemnatf,, pe
copiile documentelor justificative ce insofesc Cerere6 de
fambursare;
I

lnvestim in viitorul

tiu!

I
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a{ralitice rlistincte pentru inregistrarea operatiunilor legate de realizarea
pfoiectului;
I

pfevederilo Legii 98121016 prvind achizi;iile publice, cu modific[rile
cqm pletlri le ulterioare:

qi

c0nturi sel)arate deschir;e special pentru proiect.
I

2.4.2. Exaclitate

;i inregistrare

I

Auditorul verificd:
) Dac[ cheltuielile pentru o tranzac\ieloperaliune au fost inregistrate cronologic,
atait in sistemul contabil al Beneficiarului cit qi in Cererea de rambursare ;i
sisfematic in conturile analitice distincte ale proiectului in conformitate cu
pr{vederile Contractului de Finan[are;
) Dac[ cheltujelile pentru o traruac[ie/operafiune au fost incadrate corect in
ca$itol,lllsubcapitolul de cheltuieli din bugetul proiectului;
F Dac[ cheltuielile efectuate sunt conforne cu bugetul proiectului gi sunt
su$linute prin documente justificative corespunzitoare.
i

I

I

2. 4. 3.

Realilate s c heltu ielil or
i

I

in

aceastd {tup4, Au,ditorul va verifica:
I

.1.
prin[irii qi au fost inregis;trate in gestiune qi in contabilitate, cu specificarea
L

gestfunii qi a notei contabile inregistrate;

exe{utate qi srerviciile presrtate (factur6 fiscal[).
I

2. 4.

4. VeriJlc

are a ac hizitiilor p

u

lb

lice

I
I

Auditorul vh verificzr:
conform[tate cu prevederiite legislaliei nafionale qi europene in vigoare;
r eallzat cu re spectarea urmdto arelor

principii

:

I

lnvestim in viitorul

tiul rr{iecl
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Nediscriminarea;
Tratamentul egal;
Recunoagterea reciprocd;
Transparenla;
Proporfionalitatea;
Efi cienla

utilizdrii fondurilor publice;

Asumarea r6spunderii.
I

La analtza conformit5{ii achizifiitor publice desflqurate de Beneficiar cru
legislafia aplicabil5 in domeniul achizi{iilor ;publice, auclitorul va av'ea in vedere
urmitoarele etape gi opera{iuni, in funcfie de procedura de achizitie publicl derulatl cle
Beneficiar:

Nr.
crt.

I

ETAPA

OPT] It,\'f

IlJNIilr

Identificarea necer
Estimarea valorii;
Punerea in coresp< rnden!.6 cu CPV/CPC;

intocmirea

programului
achiziliilor publice

lerarlizarea;
Alegerea procedur
Elaborarea oalendr
Defin.itivarea gi ap robanea
$rogramului;
Dacd este cazul, elaborariea Ei transmiterea
'i
anunlului de inten! le;
I

Stabilirea
2.

Elaborarea documentatiei de
atribuire

speciificaliilor,

tehnice

sau

documLentaliei descrr:iptiver;

Stabilirea cerinfelor
:infelol minimg de calificare, dacd
este ca.zul, a criterii
criterii lor de setectare;
Stabilirea criteriulu:
teriulu:L de atribfrire;
Stabilirea garan!:Lei
garan!'.
4., participare/burrd
execulie (acolo
lo unde
und este caful);
Completarea Fiqei cte
c
date a pchiziliei;
Stabilirea formtrlarelor
formt
i ;i modelelor
nestanrdardizate;
rte;

Anun! cdtre Minjstenrl
Minj
$'inantelor Publioe
privincl verificarea
frcarea. proce{uralf,, dacd este
cazul

lnvest;rn in viitorul

tlu!

Definitivarea docun renta!:iei de atribuire.
Publicarea anunlulu

L!gg"rti.tp*.;

a.:)

r:::::::::::::ri+it
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Punerea la dispozilie a documentaliei;

R[spuns la solicitdri de clarificdri;
Reguli de participare Ei de evitare a conflictului
de interese.

- Primirea candidaturii gi selectarea candidalilor;
- Dac[ este cazul, derularea rundelor de disculii;
- Termen pentru elaborarea ofertelor;
- Primirea ofertelor;
- Deschiderea ofertelor;

pro,ledurii

atribuire

- Examinarea Ei evaluarea ofertelor;
- Stabilirea ofertei cdqtigdtoare;

5.

Atribuirea contractului

achizifiei publici

- Anularea procedurii, dac[ este cazll
- Notificarea rezultatului;
- Perioada de agteptare;
- DacI este cazul, solulionarea contestafiilor;
- Semnarea contractului sau incheierea

de
sau

incheieroa acordului - cadru

6.

Incheieroa

acordului-cadru;
Transmiterea spre publicare a unui anun! de
atribuire.
Defi nitivarea dosarului de achizitie.

doriarului
achizilie publicd

DacI este cazul, constituirea garanfiei de bund
execu!ie;

I

7.

Derulareh contractului

Intrarea in efectivitate;

- Indeplinirea obligaliilor asumate qi

acordulul - cadru

8.

F

receplii

- Recepfie finald;
- Dacd este cazul, eliberarea garanliei de bund

inalizar e a co ntra.ctului

execulie.

Auditorul v0 menliotra in raportul de audit dacd a identificat cazuri de neconformitate
ctr procedurile de aAhi.zi1ii, iilr cheltuielile, aferente pldlii bunurilor/serviciilor/lucrdrilor astfel
achizilionate vor fi considerate neeligibile.

Anexa 2 - Raportul privinal constatdrile factuale cu privire la verificarea
cheltuielilor efectuate tn cadrul Contructului de Finanlare nr, 3.261/01.10.2018 finanlat
prin Progtsmul Operalional Regional 2014 - 2020 (model orientativ)
{nvesiifi in viitsrul

t;u'
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I

Obiectivul raportului

Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreate cu privire la verificarea
cheltuielilor efectuate in cadrul Contractului de Finanlare n.r. 3.2611CtL 10.2018 semnat intre
UAT Ora;ul Iernut, in calitate de beneficiar gi Agenlia pentru Dezvoltare Regionald Centru, in
calitate de OI ;i Ministerul Dezvoltdrii Regionale, lrdministralier Publice, denumit AM. Acest
lucru a implicat realizarea anumitor procedure specific, ale cdror rezultate vor folosi AMpOR
pentru a putea formula concluzii propria pebazaprocedurilor ext:cutate de noi.
Obiectul acestui angajament este verificarr;a de cdtre auditor a faptului c[ sumele
(cheltuielile) solicitate de Beneficiar in Cererea de rambursare pentru ac(iunile finanlate prrin
contracfual de finanlare au fost effectuate (,,realitatea desftgurarii"). sunt exacte (,,exactitate,,')
gi eligibile qi transmiterea cltre Beneficiar a Raportului cu prir,ire 7a realizarea procedurilor
agreate.

2.

Scopul

lucrdrii
i

Angajamentul nostru s-arealizat in conformitate cu:
- Termenii de referinfi din anexa ,,lnformafii cu privire la isubiectul verificiirii

-

Standardul Intemalional privind serviciile conexe (ISRS") i44OO Angajame:nte
pentru rcalizarea procedurilor agreate privind informaliile f,rnpnciare emis e cltre
Federafia Internafionali a Contabililor (IFAC") qi adoptat de c{tre CAFR;
Codul etic emis de IFAC;
Desi ISRS prevede cd independenla nu este o cerinld lrentru a4gajamentele privind
procedurile agreate, AMPOR solicit ca auditorul sf, regpecte cerinlele de
independenld prevdzute de Codul etic.
i

I

l

Aqa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite in
fermenii de referinld
gi am raportat constatdrile noastre factuale in capitolul2 al Raportului.
l

Scopul acestor procedure agreate a fost stabilit de cdtre Autoritatea de N{anagement
9i
au fost realizate pentru a evalua dac[ cheltuielile solicitate de Beneflciar ln Cererea de
rambursare au fost rcalizate efectiv, sunt exacte gi eligibile.
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3. Sursele infarmatiilor
Raporlul ctiprinde irrformalii furrrizate de managementul Beneficiarului in legiturd cu
irrtreb[rile s]recifiC sau czffe au fost obtinute sau extrase din sistemele informatice Si
contabilitateaL B endfi ciarulu i.

4.

C,onstafirifuctuale

Cheltuielile totale care reprezintiL subiectul acestor verificiri se ridicd la suma de . . ..
le:i. Aceasta sum[ €ste egalii cu suma toitali a cheltuielilor raportate de Beneficiar in Cererea
d,: rambursare (prezentat[ irr Anexa nr.__), iar suma solicitatd de Beneficiar spre rambursare,
(dup5 deducerea dln suma totald a prefiinanlirii - unde este canil) conform contractului de
finanlare se ridicd la ... lei, aqa cum rezultd din cererea de rambursare.
Pe ba'za verifi.c[rilor pe care le-am realizat, am descoperit c[ suma de .... lei nu
r e:pr ezintd. ch,: qtui e I i e Ii gibil e.

Capitolul

II

Detal,iile raportului
I

1.

Procedrlre realizate si constatdrifactuale
Acest punclt va include o scurtIr descriere a verific[rilor effectuate, a procedurilor
urmate gi a informdfiilor utilizate in acest scop.
De asiemenpa, va cuprinde descrierea detaliat[ a rezultatelor acestor verificdri, cu
t1ilizarea de tabele{graflcelclovezi de audit ca anexd la raport, dacd sunt necesare/utile, precum
qi descrierea, dacE este cazul, a oric[ror excepliilneconformitdli, potrivit urmdtoarelor
secfiuni:

Obfirrerea unei suliciente in{elegeri a proiectului
,Contractuluii de Finantare

2. Procedfira

de ve,riJicare a

{i a termenilor Ei condifiitor

eligibilitdlii cheltuielilor solicitate de cdtre Benjiciar

2.1 Pro(edura general
I

2.:2

Conflrmarea cheltuielilor effective cu bugetul proiectului, anexa

nr.

la

contfiactul de finanlare

cheltuielilor
Categorii gi tipuri de cheltuieli
Selectarea cheltuielilor

2..3 Seleptarea

n.l
n.l
I

2..1 Verilfi carea c.heltuielilor
I

2.4.1
lnvestim in viitorul

Eligitrilitatea cheltuielilor
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Exactitatea si inregistrarea
Realitatea cheltuielilor

Verificarea achiziliilor publicer

Notd: in cazul tn care pe parcursul deruldrii crm,tractului de
prevederilor legale emise de cdtre AMPOR;i/sau OI sau alte
auditului financiar, prestatorul are obliga{ia de a se conforma
totalitate, fird a genera, sub nici o formd, costuri suplimentare pet

r,nodificdri a,le.
'itale in domeniul

reglementdri in
tor sau intdrzietri

in prestarea serviciilor.

Coordonator proiect,
Catarig Valentina Laura
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SECŢIUNEA
FORMULARE
Cuprins:
Formular nr. 1 - Declarație privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de
interese din Legea nr. 98/2016
Formular nr. 2 – Declaratia privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social
si cu privire la relatiile de munca
Formular nr. 3 – Declarație privind partea / părțile din contract care sunt îndeplinite de
subcontractanți și specializarea acestora
Formular nr. 4 – Acord de subcontractare – model orientativ
Formular nr. 5 – Acord de asociere – model orientativ
Formular nr. 6 – Formular de ofertă
Formular nr. 7 – Declarație privind acceptarea de către ofertant a clauzelor contractuale
Formular nr. 8 – Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Formular nr. 9 – Declarație privind partea/ partile din propunerea tehnică si financiară care au
caracter confidential
Formular nr. 10 – Declarație privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016
Formular nr. 11 – Declarație privind neîncadrarea in art. 165 din Legea 98/2016
Formular nr. 12 – Declarație privind neîncadrarea in art. 167 din Legea 98/2016
Formular nr. 13 – Declarație privind conformitatea propunerii tehnice cu specificațiile
caietului de sarcini
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FORMULAR 1
Declarație privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese
din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul, …......................................, reprezentant legal al .......…...........................
(denumirea / numele şi sediul / adresa ofertantului / ofertantul asociat / subcontractant / tert
sustinator), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procesul de selecție de
oferte pentru achiziția directa ………............ şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că operatorul economic pe care il reprezint, NU se afla în situaţia prevăzută la art. 59 si
60 din LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016, privind achiziţiile publice, și anume: respectiv
- nu are drept membri în cadrul consiliului de administraţie / organ de conducere sau de
supervizare şi nu are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ / soţie, rudă sau afin
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de
decizie în cadrul autorităţii contractante
Si
- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante
Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce privește
organizarea, derularea și finalizarea achiziției publice:
1. NICOARĂ IOAN
2. MĂRGINEAN VASILE TEOFIL
3. CORNEA VASILE
4. TURCU SIMONA ELENA
5. TEBAN IONUȚ ADRIAN
6. OGREAN DANIEL
7. PANTEA CONSTANTIN
8. NADRAG ELEMER
9. DEMETER ELISABETA
10. MUREȘAN VASILE
11. MOLDOVAN HORAȚIU OCTAVIAN
12. BIRCEA RAREȘ MIHĂILĂ
13. SAUCA CĂTĂLIN
14. ȚANDEA TRAIAN CONSTANTIN
15. ȘUTEU LUCIAN
16. POPA MIRCEA
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

2

Data completării …..........

Operator economic,

Ofertant/Subcontractant/Tert sustinator..............(reprezentant legal)
Nume si prenume.....................................
(semnatura autorizata)
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FORMULAR 2

OFERTANT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DECLARATIE
privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social,
al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), ……………………………………………in calitate de
reprezentant imputernicit al Ofertantului ………………………………........................................... (in
cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) pentru achizitia publica
.............................................................................................................................. organizată de
Orasul Iernut, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi
respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta
legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare.

Data ______________

Reprezentant imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
si denumirea reprezentantului imputernicit)
_________________ (semnatura autorizata)
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FORMULAR 3
Operator economic
...................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE
DE SUBCONTRACTANTI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul,.......................................,
reprezentant
legal/împuternicit
al
............................................................ (denumirea /numele şi sediul /adresa candidatului /
ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Orașului Iernut Str. Piata 1 Decembrie
1918 nr. 9 , Cod poştal 545100, judeţul Mureș, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
…..............................
(semnătura autorizata)

Nr.
crt.

Denumire subcontractant

Partea /părţile din
contract ce urmează a fi
subcontractante

Acord subcontractor cu
specimen de semnatură

Operator economic,
...............................
(semnătura autorizată)
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FORMULAR 4

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE
Nr. ............... / .......................
La contractul de achiziţie publică nr……/…………….. încheiat între ________________
privind _____________ la “____________________________”
1. Părti contractante:
Acest contract este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în ________________,
(adresa,tel.,fax) reprezentată prin __________________ Director General şi______________
Director Economic, denumită în cele ce urmeaza contractant general
şi
S.C. ____________ cu sediul în _________, reprezentată prin________ (adresa,tel.,fax) Director
General şi ____________________ Director Economic, denumită în cele ce urmează
subcontractant.
2. Obiectul contractului:
Art.1. _______ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________ de:
- _____________________
- _____________________.
Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.
Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:
- lunar, în termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general
a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate în perioada
respectivă.
plata
__________________
se
va
face
în
limita
asigurării
finanţării
__________________________ de către beneficiarul ___
Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ este în conformitate cu contractul,
eşalonată conform graficului anexă la contract.
Art.5. Durata garanţiei de bună execuţie este de ____ luni şi începe de la data semnării procesului
verbal încheiat la terminarea ________________________.
Art.6. Contractantul general va preda subcontractantului documentaţia completă verificată cu
dispoziţiile legale.
3. Alte dispoziţii:
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ şi neîncadrarea
din vina subcontractantului, în durata de execuţie angajată de contractantul general în faţa
beneficiarului, subcontractantul va plăti penalităţi de ______% pe zi întârziere din valoarea
____________________ nerealizată la termen.
Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art.3., contractantul general va plăti penalităti
de _____ % pe zi întârziere la suma datorată.
Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe
care contractantul le are faţă de investitor conform contractului____________________________.
Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor soluţiona pe cale legală.
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
____________________
(contractant)

_________________________
(subcontractant)
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FORMULAR 5

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la achiziţie publică ..........................;
Conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.
Noi, parti semnatare: S.C. ______________________
S.C. ________________________
ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achizitie publică ....., Activitati contractuale ce
se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2.____________________________________
… ___________________________________
Contribuţia financiară a fiecărei părti la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie publică comun:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Condiţiile de administrare şi conducere a asociatiei:
- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea şi primeşte instructiuni de la
investitor în folosul partenerilor de asociere.
Modalitatea de împartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:
- conform procentelor de participare a fiecarei părti la activitatea de realizare a sarcinilor
convenite de comun acord.
Cauzele încetarii asociatiei şi modul de împarţire a rezultatelor lichidării:
- încetarea asociaţiei în cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere;
- modul de împartire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecarei
părti până la data încetării asociaţiei.
Repartizarea fizică, valorică şi procentuală a contractului de achiziţie publică preluate de fiecare
asociat:
1.S.C. ___________________________ presteaza urmatoarele servicii
______________________in valoare de _______________ lei fara TVA
2. S.C. ___________________________ presteaza urmatoarele
servicii:______________________ in valoare de _______________ lei fara TVA
Alte clauze: __________________________________________________________
___________________________________________________________________
Data completării:
______________
ASOCIAT,
___________________

LIDERUL ASOCIAŢIEI,
__________________
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FORMULAR 6
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Către ..................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)
Domnilor,
1.Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .......................
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse
în documentaţia mai sus menţionată, sa executam :
Servicii de audit financiar pentru proiectul
” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din orașul Iernut, Primăria, str.1
Decembrie 1918, nr. 9A, Iernut” cod SMIS 117615
pentru suma de ..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), platibila
după recepţia prestării serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adăugată în valoare
de ................ (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa începem
prestarea serviciilor cat mai curând posibil după primirea ordinului de începere;
3. Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de ........ zile, (durata în
litere şi cifre), respectiv pana la data de ................... (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizam ca:
[ ] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat,
marcat în mod clar "alternativa";
[ ] nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de
atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.
Data .../.../...
........................., (semnătura), în calitate de ....................., legal autorizat să semnez oferta
pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
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FORMULAR 7
OFERTANT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DECLARATIE PRIVIND ACCEPTAREA DE CĂTRE
OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE,

Denumirea contractului .........................................
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………………
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………,
eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant
legal/ imputernicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa
denumirea intregii Asocieri) la ACHIZITIA DIRECTA de „……………………………………………….”,
organizată de Orașul Iernut, confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea
prevazute in contract, pe care le prezentam semnate fără rezerve sau restrictii.
Mentionam ca vom constitui garantia de buna executie sub una din formele prezentate la art. 40 din
HG 396/2016, respectiv:
ART. 40
(1) Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o
instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la
contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod corespunzător.
(2) În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă are
dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
(3) Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate
pentru facturi parţiale, cu condiţia ca autoritatea contractantă să fi prevăzut această posibilitate în documentaţia de
atribuire.
(4) În cazul prevăzut la alin. (3), contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii
contractante, la o bancă agreată de ambele părţi.

De asemenea, va comunicam ca avem urmatoarele amendamente la clauzele contractuale (vor fi
mentionate amendamentele propuse sau, dupa caz, mentiunea NU ESTE CAZUL):
- ___________________________
- ___________________________
- ___________________________
Data ______________

Ofertant ............................(reprezentant legal/imputernicit)
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume
.....................................
(semnatura autorizata)
9

FORMULAR 8
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

conform dispozițiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date
și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Subsemnatul/Subsemnata___________________________,
domiciliat/ă
în
____________________, telefon _________ născut/ă la data de în localitatea_________, Carte
de
identitate
Seria________
Nr._________,
emis
la
data
de________,
de
către________________, în calitate de reprezentant legal/persoana imputernicita al/a societății
________________, participant la achiziția de____________________ îmi exprim acordul cu
privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cucaracter personal de către ORAȘUL IERNUT. Acestea
vor fi folosite în cadrul procesului de achiziție_________________________________________.
Datele nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea
prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile legii.
Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare
domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris ORAȘUL IERNUT.
Data completării ___________

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură autorizată),
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FORMULAR 9
OFERTANT UNIC/OFERTANT ASOCIAT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)
DECLARAŢIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter
confidential
Titlul Contractului: Servicii de audit financiar pentru proiectul
”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din orașul Iernut, Primăria, str.1
Decembrie 1918, nr. 9A, Iernut” cod SMIS 117615
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ……………………………………………
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………,
eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant
legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de
ofertant unic/ ofertant asociat, precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si
din propunerea financiara:
a. __________________________________
b. __________________________________
c. __________________________________
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte
secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:
1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a
aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la
informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității
contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de
operatorii economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau
comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.
2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile
documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea
tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un
drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit
alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale
privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în
care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuală, potrivit legii."
4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 " Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea
rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, întrun termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al
oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile din cadrul documentelor
de calificare, precum şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau financiare care nu au
fost declarate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectuală."
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5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele
dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele
constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu
modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind
confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale,
stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor
economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul
confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă."
6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate
de către ofertanți, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor
confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."
De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru
care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara
sunt confidentiale sunt urmatoarele:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data ______________

Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura autorizata)
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Operator economic
..........................
(denumirea/numele)

FORMULAR 10 (Model orientativ)
DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016,
respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia
dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr.
78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului,
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale
a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în
care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator
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OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele

FORMULAR 11 (Model orientativ)

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals
în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a
contribuţiilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Operator economic
….......................
(denumirea/numele)

FORMULAR 12 (Model orientativ)

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant
împuternicit
al
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la
procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de Proiectarea și execuția lucrărilor de „Extindere
rețea canalizare și reabilitare rețea de apă potabilă str. Mr. Tiberius Petre, oraș Iernut, judetul Mures” de
către ………………………………………………, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:
a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
(a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în
legătură cu procedura în cauză;
e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii nu a
condus la o distorsionare a concurenței;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de
achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior,
nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau
alte sancțiuni comparabile;
h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității
contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și
selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin
informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic pe care-l
reprezint.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator
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Operator Economic
.................................
(denumirea/numele)

FORMULAR 13 (Model orientativ)

DECLARATIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE
CU SPECIFICAŢIILE CAIETULUI DE SARCINI

Subsemnatul……………………..(numele
şi
prenumele
in
clar
ale
persoanei
autorizate)................,reprezentant împuternicit al ................... (denumirea / numele ofertantului )...................,
declar ca propunerea tehnica ofertata, respecta integral cerinţele din Caietul de Sarcini.

Data completării
.................................

Operator economic,
(semnătură autorizată şi stampila)
.....................................................
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE AUDIT FINANCIAR
nr._____ data _______________

ÎNTRE
1.

ORAȘUL IERNUT cu sediul în Iernut, telefon 0265/471410, fax 0265/471376, cod
fiscal 5584644, reprezentat prin domnul Nicoară Ioan, având funcţia de primar denumita în continuare „Achizitor”; si

2.

__________________, cu sediul in __________, înregistrată la Registrul Comerțului
sub nr. _____________, având CUI ________________ și cont bancar nr. _______
deschis la _______________, reprezentată de ___________________ - administrator, în
calitate de „Prestator”
Achizitorul și Prestatorul vor fi numiți în mod individual „Partea” și împreună „Părțile”

PREAMBUL
A.

B.

Având în vedere proiectul intitulat “Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice
din orasul Iernut, Casa de Cultura, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9A, Iernut” (denumit in
continuare “Proiectul”), proiect finanţat prin Programul Operational Regional 20142020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operaţiunea B - Clădiri
publice, Contractul de finanțare nr. 3.261/01.10.2018- cod SMIS 117616.
Ca urmare a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările
ulterioare, a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestări
de servicii (denumit în continuare “Contractul”) cu respectarea următoarelor clauze:

I.
1.1.
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.
II.
2.1.
2.2.

III.
3.1.

3.2.

DEFINITII
În Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în Contract;
an - 365 de zile ;
clauze contractuale – toate clauzele din Contract, atat cele obligatorii, cat si cele
specifice
contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza
Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin Contract;
produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
zi - zi calendaristice
INTERPRETARE
În contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică in mod diferit.
OBIECTUL CONTRACTULUI (clauze obligatorii)
Prestatorul se obligă să presteze, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile
asumate prin Contract, serviciile de audit financiar (cod CPV 79212100-4) pentru
implementarea proiectului intitulat “Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice
din orasul Iernut, Casa de Cultura, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9A, Iernut” (denumit in
continuare “Proiectul”), proiect finanţat prin Programul Operational Regional 20142020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operaţiunea B - Clădiri
publice, Contractul de finanțare nr. 3.261/01.10.2018- cod SMIS 117616.
Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în Contract pentru serviciile prestate.

IV.
4.1.

4.2.
4.3.

V.
5.1.
5.2.

VI.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

VII.
7.1.
A.
a.
b.

DURATA CONTRACTULUI. (clauze obligatorii)
Durata Contractului începe de la data semnării și înregistrării acestuia de către părți și
până la data finalizării implementării proiectului, respectiv până la data depunerii
ultimului raport de audit financiar.
Prelungirea duratei este posibilă în cazul prelungirii contractului de finanţare, fara costuri
suplimentare, prin act adiţional, până la durata de prelungire a contractului de finanțare.
Prezentul contract încetează să producă efecte la data primirii de către beneficiarul
finanţării nerambursabile (Orasul Iernut) a notificărilor cu rambursarea ultimelor sume
cuprinse in Cererea de Rambursare finală.
PRETUL CONTRACTULUI (clauze obligatorii)
Preţul convenit pentru îndeplinirea Contractului, plătibil Prestatorului de catre Achizitor,
este .................. lei, la care se adauga TVA.
Pretul este ferm si nu poate fi renegociat pe toata durata de derulare a Contractului,
neputand fi modificat, suplimentat, ajustat, actualizat, etc. prin act aditional.
MODALITATEA SI TERMENUL DE PLATA (clauze obligatorii)
Plata se va face de către Achizitor, prin virament, pe baza facturilor emise de Prestator,
respectiv pe baza raportului de audit financiar.
Numărul facturilor emise de Prestator nu poate fi mai mare decât numărul cererilor de
rambursare/plată.
Prestatorul va putea emite câte o factură doar după verificarea fiecărei cereri de
rambursare/plată de către OI / AMPOR, in termen de 48 de ore de la primirea unui
răspuns din partea OI / AMPOR, după caz.
Achizitorul va efectua plata doar în cazul admiterii cererilor de rambursare/plată, în
termen de 90 (nouăzeci) de zile după recepția calitativă a fiecărui raport de audit.
Achizitorul va efectua plata parțială a facturii emise de Prestator, corespunzătoare
procentului din cererea de rambursare/plată admis la rambursare/plată de către AMPOR
sau OI in situatia in care prin raportul de audit auditorul financiar certifică cheltuieli ca
fiind eligibile, iar AMPOR / OI (Autoritatea de Management a Programului Operaţional
Regional / Organismul Intermediar) le identifică ca fiind cheltuieli neeligibile.
Cheltuiala aferentă serviciilor prestate de auditorul financiar pentru perioada de raportare
mentionată in cererea de rambursare/plată vor fi considerate la rândul lor, pro rata,
neeligibile și nu vor fi plătite de beneficiar.
Nici o factură nu va fi acceptată la plată în cazul respingerii cererii de
rambursare/plată de către OI sau AMPOR din culpa auditorului.
OBLIGATII CONTRACTUALE
Achizitorul are următoarele obligatii:
Clauze obligatorii:
sa recepţioneze, potrivit cap. VIII serviciile prestate în termenul convenit;
să platească Prestatorului pretul, în termenul convenit de la emiterea facturii de către
acesta;

B.
a.
7.2.
A.
a.

b.

c.
d.
e.

B.
a.
b.
c.

d.

e.

f.
−
−

Clauze specifice:
să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a
cerut şi pe care le consideră necesare îndeplinirii Contractului.
Prestatorul are urmatoarele obligatii:
Clauze obligatorii
să presteze serviciile de audit financiar menționate, la standardele şi/sau performanţele
prezentate în caietul de sarcini, Anexă la Contract, cu respectarea legislatiei in vigoare,
inclusiv a cerintelor privind verificarea cheltuielilor de către un auditor financiar
independent emise de AMPOR;
să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în caietul de
sarcini si graficul proiectului. Ultimul raport de audit va fi intocmit si predat imediat
după ultima cerere de rambursare/plată.
sa raspunda pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit;
sa raspunda atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât
şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
să despagubească Achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele
achiziţionate, şi
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei
în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de
către achizitor.
Clauze specifice
de a executa serviciile prevăzute în Contract cu profesionalismul şi promtitudinea
cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa;
să supravegheze prestarea serviciilor;
sa asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte
asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru Contract, în masura
în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în Contract sau se poate deduce în
mod rezonabil din Contract;
să elaboreze rapoarte de audit intermediare, trimestriale și un raport final, rapoarte ce vor
respecta Standardele Internaționale de Audit, precum și cerintele impuse de AMPOR/OI.
Raportul final privind constatările factuale va însoţi cererea de rambursare finală. Aceste
rapoarte vor cuprinde o parte narativă şi o parte cu date financiare.
raportul final va fi înaintat către Achizitor nu mai târziu de 60 de zile de la sfârșitul
perioadei de implementare a contractului de finanțare nr. 3.261/01.10.2018- cod SMIS
117616.
rapoartele de audit ce vor fi întocmite trimestrial de către auditorul financiar extern, vor
confirma că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate şi:
Sunt necesare pentru realizarea proiectului;
Sunt prevăzute în contractul de finanţare nr. 3.261/01.10.2018- cod SMIS 117616;

− Sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv
utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea
preţurilor conform prevederilor OUG nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare);
− Sunt efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi, dacă este cazul;
− Cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;
− Sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente
justificative, să fie identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin documente originale,
documente care vor avea menționat codul proiectului „Proiect finanțat prin POR 2014 –
2020”, iar pe originalul facturilor incluse în cererea de rambursare se va aplica
mențiunea „Bun de plată” și „Factura a fost inclusă în Cererea de rambursare nr. ____/
________”. Beneficiarul va aplica mențiunea „Conform cu originalul”, semnătura
reprezentantului legal/managerului de proiect/persoana desemnată, pe copiile
documentelor justificative ce însoțesc Cererea de rambursare;
− Pentru operaţiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La
constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform normelor
privind organizarea contabilităţii în funcţie de tipul beneficiarului şi codul SMIS al
proiectului;
− Cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice şi financiare ofertate
(se verifică preţurile unitare şi cantităţile decontate).
− Beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită la
rambursare/plată contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României
din data întocmirii documentelor de plată în valută;
− Atunci când acelaşi beneficiar desfăşoară mai multe proiecte în acelaşi timp sau un
proiect primeşte finanţare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorul
financiar extern verifică potenţiala dublă finanţare a unei cheltuieli.
g. fiecare factură trebuie însoţită de raportul de audit financiar şi de procesele verbale de
predare-primire pentru serviciile prestate. Toate facturile pentru contractele bazate pe
onorarii trebuie de asemenea însoţite de un raport financiar la zi. Structura raportului
financiar trebuie să fie la fel ca şi bugetul proiectului, anexa la contractul de finanţare. Acest
raport financiar trebuie să indice, ca minim, cheltuielile aferente perioadei de raportare,
cheltuielile cumulative şi balanţa sumelor disponibile.
h. înainte de sfârşitul perioadei de execuţie a Contractului de servicii de audit financiar,
Prestatorul va întocmi un raport final care trebuie să includă, după caz, un studiu critic al
oricăror probleme majore care au apărut în cursul executării acestuia.
i. prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa.
j. prestatorul trebuie să respecte legislaţia în vigoare în elaborarea documentaţiei care face
obiectul contractului prevăzute în instrucţiunile şi termenii de referinţă pentru verificarea
cheltuielilor unui contract de finanţare.

k. prestatorul se obligă să modifice şi/sau să completeze documentaţia economică la
solicitarea achizitorului, în cazul modificării prevederilor instrucţiunilor şi termenilor de
referinţă pentru verificarea cheltuielilor.
l. prestatorul se obligă să predea achizitorului documentaţia completă/rapoartele de audit
conform instrucţiunilor şi termenilor de referinţă pentru verificarea cheltuielilor cu
semnătura auditorului.
VIII. RECEPTIA (clauze specifice)
8.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
8.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din Contract astfel:
a. Achizitorul va receptiona din punct de vedere cantitativ, la sediul sau, originalul
fiecarui raport de audit privind constatarile factuale, intocmindu-se un proces-verbal de
predare primire a documentatiei intocmite de Prestator;
b. Raportul de audit privind constatarile factuale va fi considerat receptionat si din punct de
vedere calitativ la momentul admiterii cererii de rambursare de catre OI sau AMPOR.
8.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Prestatorului, identitatea reprezentanţilor
săi împuterniciţi pentru acest scop.
8.4. Rapoartele de audit intermediare și cel final vor fi predate în 3 exemplare originale.
IX.
9.1.

9.2.

9.3.

CODUL DE CONDUITĂ
Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru
achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu
discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau
serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe
în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta.
Plăţile către Prestator aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce
poate deriva din Contract, şi atât Prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat,
inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount,
alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de retribuţie în legătură cu sau pentru
executarea obligaţiilor din Contract.
În cazul în care Prestatorul se oferă să dea, sau dă oricărei persoane, mită, bunuri în dar,
facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori
neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract
încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu
Contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea
Contractului conform prevederilor art. 20 din prezentul Contract, fără a aduce atingere
niciunui drept anterior dobândit de Prestator în baza Contractului.

X.
RASPUNDEREA CONTRACTUALA (clauze obligatorii)
10.1. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere a indeplinirii obligatiilor contractuale dă dreptul Achizitorului
de a solicita penalităţi Prestatorului.

10.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin Contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul
Contractului, ca penalitaţi, 0,01% pentru fiecare zi de întârziere din preţul contractului.
10.3. In cazul respingerii la plata a cererilor de rambursare, Prestatorul datoreaza Achizitorului
intreaga suma refuzata la plata de OI sau AMPOR.
10.4. In cazul respingerii partiale la plata a cererilor de rambursare, Prestatorul datoreaza
Achizitorului procentul din valoarea facturii corespunzator procentului din cererea de
rambursare respins la plata de AMPOR sau OI.
10.5. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 (treizeci) de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti penalităţi de 0,01%
pentru fiecare zi de intarziere, calculate la debitul restant, pana la data efectuarii platii.
XI.
A.
11.1.
11.2.

B.
11.3.

a.
b.
11.4.
a.
b.

11.5.

11.6.

INCEPEREA, EXECUTAREA, INTARZIEREA, SUSPENDAREA / SISTAREA
CONTRACTULUI (clauze speciale)
Inceperea si executarea Contractului
Executarea Contractului poate începe doar după semnarea și înregistrarea Contractului.
Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în termen de 48 (patruzecisiopt)
de ore de la data semnarii Contractului, nefiid necesar un ordin de incepere a prestarii
serviciilor de catre Achizitor.
Intarzieri
Serviciile prestate în baza Contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită de părți, trebuie finalizate în termenul
convenit de parţi care se calculeaza astfel:
fie de la sau la data convenita de parti;
fie de la data solicitarii Achizitorului.
În cazul în care:
orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului, sau
alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea
Contractului de către Prestator, îndreptăţesc Prestatorul de a solicita prelungirea
perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci Parţile vor
revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
Dacă pe parcursul executarii Contractului, Prestatorul nu respectă termenul de prestare a
serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face doar cu acordul Parţilor, prin
Act adiţional.
În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate Achizitorului,
părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.

C.
Suspendarea (sistarea) Contractului
11.7. Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 (cincisprezece) zile de la
expirarea perioadei prevăzute convenite, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea
serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei

de efectuare a plaţii. Imediat ce Achizitorul onorează factura, Prestatorul va relua
prestarea serviciilor in termen de maxim 24 de ore.
XII.
12.1.
a.
b.
c.
d.
e.
12.2.

12.3.

12.4.
12.5.

INCETAREA CONTRACTULUI (clauze obligatorii)
Contractul inceteaza in una din urmatoarele situatii:
acordul partilor;
indeplinirea obiectului Contractului;
declararea Prestatorului in insolventa sau faliment prin hotarare judecatoreasca,
definitiva si irevocabila;
incalcarea prev cap. XIV si XV;
reziliere.
Contractul se considera reziliat de plin drept, fara a fi necesara interventia instantei de
judecata si nici indeplinirea unei alte formalitati in cazurile prevazute de art. 12.1., lit c
si d (pact comisoriu de gradul IV).
Nerespectarea obligaţiilor asumate prin Contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a rezilia Contractul. Contractul va fi considerat
reziliat in conditiile in care, dupa notificarea prealabila a partii in culpa, aceasta nu
îndeplinește obligația restanta in termenul mentionat in notificare.
Denuntarea unilaterala a Contractului de catre parti este interzisa, sub sanctiunea platii
de daune interese.
Contractul poate fi reziliat unilateral de către beneficiar, în cazul în care pe durata
prestării serviciilor de audit financiar prestatorului i s-a retras și/sau nu mai are calitatea
de auditor financiar recunoscută de CAFR.

XIII. FORTA MAJORA (clauze specifice)
13.1. Forţa majoră exonerează Parţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contract, pe
toată perioada în care aceasta acţionează.
13.2. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor
13.3. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă, partea care o invoca avand
obligatia de a face dovada cazului de forta majora cu acte eliberate de autoritatile
competente.
13.4. Executarea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia.
13.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6
(sase) luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept
a Contractului, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
XIV. Protecția datelor ca caracter personal
14.1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind
protecția datelor cu caracter personal.

14.2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se
aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei
persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în
Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă
respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
− capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau
transferul informațiilor personale
− informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval
maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care
o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia,
− îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu
Regulamentul 679/2016.
14.3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au
încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt
scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De
asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la
perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.
14.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate
unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin
urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în
ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză:
− vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor
cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal
− vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor
− se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor
au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu
pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau
utilizării și după stocare
− se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau
eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este
posibil să verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze
transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor
− se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate
sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor
− se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal,
datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contract incheiat între Părți
− se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere
accidentală
− se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat
XV. CESIUNEA CONTRACTULUI (clauze speciale)
15.1. Cesiunea drepturilor si a obligatiilor contractuale este interzisa .

XVI. COMUNICARI (clauze speciale)
16.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
16.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail.
16.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt
confirmate în scris, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute în articolul
precedent.
16.4. Orice modificare a adresei de corespondență este opozabilă celeilalte părți numai dacă a
fost comunicată celeilalte părți prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Înlocuirea persoanelor responsabile cu derularea contractului trebuie comunicată
celeilalte părți neîntârziat (în cel mult 5 zile). Prejudiciile cauzate de anunțarea cu
întârziere a înlocuirii vor fi suportate de partea răspunzătoare pentru trimiterea cu
întârziere a comunicării.
XVII. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL (clauze speciale)
17.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
XVIII. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI (clauze speciale)
18.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
XIX. LITIGII (clauze speciale)
19.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legatură cu îndeplinirea contractului.
19.2. Dacă, după 15 (cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi
Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti de la sediul
Achizitorului.
XX. AMENDAMENTE (clauze speciale)
20.1. Parţile contractante au dreptul, pe durata executarii Contractului, de a conveni
modificarea clauzelor Contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut
fi prevăzute la data încheierii contractului.
20.2. În cazul în care pe parcursul derulării contractului de servicii apar modificări ale
prevederilor legale emise de către AMPOR și/sau OI sau alte organisme abilitate în
domeniul auditului financiar, prestatorul are obligația de a se conforma noilor
reglementări în totalitate, fără a genera, sub nici o formă, costuri suplimentare petru
achizitor sau întârzieri în prestarea serviciilor.
20.3. Nu pot fi modificate prin acte aditionale disp. cap. V, VI, VII, XIV si XV.

XXI. DECLARATII
21.1. Subsemnatul __________________________________, in calitate de Prestator, declar
că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înţeleg că în cazul în care
această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
XXII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI (clauze obligatorii)
22.1. Documentele contractului sunt:
a) propunerea tehnică şi propunerea financiară,
b) bugetul proiectului,
c) caietul de sarcini,
d) dovada achiziției de pe SEAP.
Prezentul Contract a fost incheiat si semnat astazi ___________ în 4 (patru) exemplare
originale a cate 11 (unsprezece) pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte.
Achizitor,
ORAȘUL IERNUT
Primar,
Nicoară Ioan

Serviciul Buget Finanțe,
Ec. Țițiu Zamfira

Vizat Control Financiar Preventiv,
Marian Adriana

Șef Birou Achiziții,
Catarig Valentina-Laura

Compartiment juridic,
Cons. jur. Nanu Melinda-Csilla

Prestator
...........................................................
Administrator,

