
 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială  

şi Protecţia Copilului Ialomiţa 

Nr. 9427/21.05.2021 

ANUNŢ 

privind  achiziţia de  servicii de audit financiar în cadrul proiectului  

VIP – PLUS „ Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi 

destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020 

 

 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomiţa achiziţionează 

servicii de audit financiar al Proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism 

pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, 

finanțat prin Programul ,,Dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii 

romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. 

Cod CPV:  79212100-4 Servicii de auditare financiară (Rev.2) 

 Descriere contract: prestări servicii de audit financiar în cadrul proiectului VIP – PLUS 

„ Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor 

din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, în conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini.  

Scopul principal al auditului financiar efectuat de auditorul financiar extern contractat 

este acela de a sprijini autoritatea contractantă în respectarea cerinţelor privind declararea 

cheltuielilor şi de a asigura o primă verificare a acestora, înaintea depunerii raportului la 

Operatorul de Program. 

 

Serviciile de audit se vor efectua la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Ialomiţa, str. C.D. Gherea nr.1. 

 

Condiţii referitoare la contract: Contractul se desfăşoară pe perioada de implementare 

a proiectului, până la data de 31.12.2022, cu posibilitatea de prelungire, conform contractului 

de finanţare nr. 10/21.12.2020/SEE. 

 

În cazul în care perioada de implementare a proiectului se va prelungi, contractul și durata 

de prestare a serviciilor de consultanţă în implementarea proiectului se vor prelungi în mod 

corespunzător, prin act adițional, fără alte costuri suplimentare. 

 
Prestatorul are obligaţia  să constituie  garanţia  de bună  execuţie  a contractului în 

cuantum de 5%  din  preţul  contractului fără T.V.A.,  în  termen  de  cel mult 5 (cinci)   zile  

lucrătoare  de  la  semnarea  contractului  de  către  părţi  şi  înregistrarea acestuia la sediul  

achizitorului. 

       Garanția de bună execuție se constituie, în conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. 

nr. 395/2016 și devine anexă la contract. 



 

 

 
Valoarea totală estimată fără TVA: 26.890,76 lei 

 

Termenul de valabilitate al ofertei: minim 30 de zile 

 
Serviciile de audit vor fi prestate prin  realizarea a  4 rapoarte de audit, din care trei 

rapoarte se vor realiza pentru auditarea cheltuielilor aferente celor trei Rapoarte intermediare şi 

unul pentru auditarea financiară a proiectului aferentă raportului final. 

 

Numărul rapoartelor de audit poate fi actualizat în funcție de modificarea 

graficului rapoartelor intermediare. În cazul în care se modifică graficul rapoartelor 

intermediare, valoarea contractului va rămâne neschimbată. 

Prin monitorizarea şi controlul realizate de auditorul extern, se va urmări permanent 

respectarea prevederilor contractului de finanţare, ale bugetului aprobat, precum şi atingerea 

obiectivelor şi a indicatorilor proiectului. 

 
Cerinţele specifice sunt prezentate în Caietul de sarcini, postat alături de prezentul 

anunţ de achiziţie. 

     Oferta financiară va  fi depusă în lei fără TVA,  conform formularului ataşat. 

 

Criteriul de atribuire va fi „preţul cel mai scăzut”, în condițiile respectării cerințelor 

impuse, clasamentul fiind stabilit în funcție de valoarea totală ofertată fără tva. 

 

Limba în care se redactează oferta: limba română. 

 
Ofertele vor putea fi transmise pe e-mail, la adresa: achizitii@dpcialomita.ro, până la 

data limita de 26.05.2021. Până la data limită de transmitere a ofertelor, operatorii economici 

interesaţi vor înscrie serviciile solicitate şi în catalogul electronic din SEAP.  

Oferta trebuie să cuprindă: documente de calificare (formularele 1 şi 2), certificat 

constatator emis de Oficiul Naţional al  Registrului Comerţului ale cărui informaţii trebuie să 

fie reale la data limita de depunere a ofertelor, declaraţie pe propria răspundere privind  

respectarea reglementărilor în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă (formular 4), 

propunerea financiară cuprinzând formularul de ofertă (formular 3) şi propunerea tehnică (cu 

documentele care dovedesc că expertul cheie propus îndeplineşte cerinţele referitoare la 

calificări şi abilităţi). 
Solicitările de clarificări pot fi transmise la adresa de email: achizitii@dpcialomita.ro. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel.0243/231088 int. 17. 

  

 

Director General, 

Prof. Paul Marcu 


