Aprobat,
Presedinte
Daniel BUHAI

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA
Contract de servicii – auditul proiectului
“GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII”

Achizitor (beneficiar POP 2007-2013):
Titlul proiectului POP 2007-2013:
Număr proiect POP 2007-2013:

ASOCIATIA RO-PESCADOR
GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE
DURABILA IN DELTA DUNARII
81/01.03.2011

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:
Denumire: ASOCIATIA RO-PESCADOR TULCEA
Adresă:
Strada:
Număr:
Cod poştal:
Localitate:
Iuliu Maniu
9
820147
Tulcea
Persoană de contact:
Telefon:
Daniel BUHAI
0240 517 760
E-mail:
Fax:
miadmar@yahoo.com
0240 517 760
Adresă de internet:

1.2.

Ţara:
Romania

a) Termen limită de depunerea ofertelor (data şi ora): 30.05.2011, orele 1000
b) Adresa unde se primesc ofertele: Sediul Asociatiei Grup Local pentru Pescarie Durabila in

Delta Dunarii - sediul Consiliului Judetean Tulcea din municipiul Tulcea, strada Pacii nr. 20 Registratura Consiliului Judetean Tulcea, cu mentiunea expresa „Pentru Asociatia Grup Local pentru
Pescarie Durabila in Delta Dunarii”.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia
pentru ofertanti sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea
fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:
Titlu: Contract de servicii – auditul proiectului “GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE
DURABILA IN DELTA DUNARII”
2.1.2. Descriere produselor / serviciilor / lucrarilor ce vor fi achiziţionate:
Conform caietului de sarcini.
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
a) lucrări
b) produse
c) servicii
Execuţie
Cumpărare
Categoria serviciului
Proiectare şi execuţie
Leasing
(potrivit anexelor IIA şi IIB
Realîzarea prin orice
Închiriere
din OUG nr. 34/2006):
mijloace corespunzătoare a Cumpărare in rate
2A
cerinţelor
specificate
de
2B
achizitor
Principala locaţie a lucrării:
Principalul loc de livrare:
Principalul loc de prestare:
Sediul Asociatiei Grup Local
pentru Pescarie Durabila in
Delta Dunarii din incinta
Consiliului Judetean Tulcea
2.1.4.Procedura selectata:
Achizitie directa
2.1.5. Durata contractului de achiziţie
De la data semnării contractului de ambele părţi, pana la data de 31.08.2011

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mat scăzut
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1
4.2
4.3
4.4

Limba de redactare a ofertei
Limba română
Moneda in care este exprimat Lei
preţul contractului
Perioada minimă de valabilitate 90 zile
a ofertei
Propunerea tehnica va cuprinde in mod obligatoriu:
Modul de prezentare a ofertei
Declaraţie privind situaţia personală a operatorului
(tehnic şi financiar)
economic Formular nr. 2
Certificat de participare la licitaţie cu ofertă
independentă Formular nr. 3

Documente care dovedesc o formă legală de
înregistrare, din care să reiasă că ofertantul are obiectul
de activitate corespunzător obiectului contractului
supus prezentei proceduri – copii certificate „Conform
cu originalul”;
Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar
eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania
(CAFR) – copie certificata „ Conform cu originalul”;
Carnet de membru al CAFR vizat cu mentiunea
„Activ” pentru anul in curs – copie certificata
„Conform cu originalul”;
Declaratie pe propria raspundere a auditorului
financiar din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat in
ultimii 3 ani de catre Departamentul de monitorizare si
competenta profesionala al CAFR – original;
Documente care atestă experienţa similară - se va
depune o listă a principalelor prestaţii în ultimii 2 ani.
Ofertantul trebuie să prezinte o descriere succintă a
societăţii/firmei şi a experienţei sale în prestarea
serviciilor de audit in ultimii 2 ani;
Propunerea tehnica se va prezenta detaliat şi complet
în corelaţie cu cerinţele din caietul de sarcini.
Propunerea financiara va respecta urmatoarele
elemente:
1. Preţurile se vor exprima în lei, fără TVA şi vor
cuprinde totalitatea cheltuielilor aferente serviciilor de
audit ale proiectului.
2. Prezentare Formular 4 – Formular de ofertă
3. Pentru acceptarea condiţiilor contractuale
Proiectul de contract de servicii va fi semnat şi
ştampilat de către ofertant pe toate paginile.
(Formular 5)
Adresa la care se depune oferta: Sediul Asociatiei
Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii
(Registratura Consiliului Judetean Tulcea), Municipiul
Tulcea, strada Pacii nr. 20, judetul Tulcea
Data limită pentru depunerea ofertei: 30.05.2011,
orele 1000.
Oferta (1 original si 2 copii) va fi introdusă într-un
plic sigilat pe care se va marca adresa instituţiei şi cu
inscripţia ,,A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
DATA 30.05.2011, orele 1200”, mentionandu-se
„pentru Servicii de audit al proiectului „GRUP
LOCAL PENTRU PESCĂRIE DURABILĂ ÎN
DELTA DUNĂRII”.
1.1 Plicul va fi însoţit de Scrisoarea de înaintare,
Formular nr. 1
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 30.05.2011,
orele 12.00, la sediul Administratiei Rezervatiei
Biosferei „Delta Dunarii” (ARBDD), din Tulcea,

4.5

4.6

4.7

4.8

strada Portului nr. 34 A, judetul Tulcea.
Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi
retrage oferta numai înainte de data limită stabilită
pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare
scrisă în acest sens.
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi
modifica oferta dupa expirarea datei limită stabilita
pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii
acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului
de achizitie.
Oferte întârziate: oferta care este depusă/transmisă la
o altă adresă a autorităţii contractante decât cea
stabilită în anunţ ori care este primită de către
autoritatea contractantă după expirarea datei limită
pentru depunere nu va fi evaluată de achizitor, acestea
fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
Informaţii
referitoare
la Serviciile de audit ale proiectului vor fi prestate pe
termenele
pentru
livrarea intreaga perioada de implementare a proiectului,
bunurilor/prestarea serviciilor / conform mentiunilor inserate in caietul de sarcini.
execuţia lucrărilor
Modalităţi de contestare a Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliul
deciziei achizitorului de atribuire Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Strada
a contractului de achizitie şi de Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucuresti, telefon:
021.310.46.41,
fax:
021.310.43.42,
E-mail:
soluţionare a contestatiei
office@cnsc.ro, web: www.cnsc.ro
Clauzele contractuale
Clauzele contractuale obligatorii se vor referi la:
obligatorii, inclusiv condiţiile de obiectul contractul, pretul, durata, modalitati de plata,
actualizare/ modificare a pretului intarzieri in indeplinirea contractului si penalitatile
contractului de achiziţie
aplicate, procedura de reziliere, obligatia de a nu
transfera total sau partial obligatiile asumate de
prestator, procedura de modificare a contractului,
clauze legate de caracterul confidential al contractului,
modul de solutionare a litigiilor ivite in legatura cu
executarea contractului. Pretul contractului este ferm.
Posibilitatea
retragerii
modificarii ofertei

sau

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢIILE TEHNICE)
Specificatiile tehnice sunt cuprinse in caietul de sarcini.

GRUP LOCAL PENTRU PESCĂRIE DURABILĂ ÎN
DELTA DUNĂRII
ASOCIAŢIA RO-PESCADOR
CAIET DE SARCINI
Servicii de audit al proiectului
„GRUP LOCAL PENTRU PESCĂRIE DURABILĂ ÎN DELTA DUNĂRII”
1. INFORMAŢII GENERALE:
Asociaţia Ro-Pescador in calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Tulcea,
Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, Asociaţia Black Sea - Sfantu Gheorghe, Asociaţia
Pescarilor Rechinul - Crişan, Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, Federaţia Organizaţiilor de Pescari
Delta Dunării Tulcea, Federaţia Organizaţiilor Producătorilor de Peşte din Delta Dunării Tulcea,
Consiliul Local Sulina implementează proiectul „GRUP LOCAL PENTRU PESCĂRIE DURABILĂ
ÎN DELTA DUNĂRII” prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Axa prioritară 5 –
Asistenta tehnica, Masura 5.1, Actiunea 1 – „Sprijin pentru infiintarea parteneriatelor public – private
si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti”.
1.1 Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti din Delta
Dunării, pentru a minimaliza declinul sectorului pescăresc şi sprijinirea reconversiei zonelor afectate
de schimbările din acest sector. Scopul proiectului este acela de a sprijini comunitaţile şi zonele
pescăreşti să găseasca noi resurse sustenabile pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Pentru a atinge acest scop, comunităţile locale trebuie să dezvolte instrumente pentru
identificarea problemelor şi a obiectivelor comunităţilor pescăreşti şi pentru implementarea soluţiilor,
adaptate la necesităţile reale. Proiectul îşi propune să realizeze o identificare corectă a provocărilor şi a
cerinţelor reale ale comunităţilor pescăreşti, precum şi să asigure suportul tehnic şi financiar în vederea
rezolvării acestora.
1.2 Obiectivele specifice ale proiectului sunt constituite din:
Înfiinţarea grupului local (GL);
Sprijin tehnic;
Informare şi consultare;
Diseminarea informaţiei;
Vizita de studiu la un GAL;
Pregătirea Planului de Acţiune al Strategiei Localei;
Definitivarea Planului de Acţiune al Strategiei Locale.
1.3 Valoarea totală a proiectului este de: 171.608,59 lei, valoarea eligibilă 138.633,60 lei,
valoarea finanţării nerambursabile 123.780,00 lei.
1.4 Durata de implementare a proiectului este de maxim 9 luni şi curge de la data semnarii
contractului de finantare: 01 martie 2011.
1.5 Entităţile responsabile de implementarea proiectului sunt: Asociaţia Ro-Pescador in
calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Tulcea, ARBDD Tulcea, Asociaţia Black
Sea - Sfantu Gheorghe, Asociaţia Pescarilor Rechinul - Crişan, Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta,
Federaţia Organizaţiilor de Pescari Delta Dunării Tulcea, Federaţia Organizaţiilor Producătorilor de
Peşte din Delta Dunării Tulcea, Consiliul Local Sulina.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII:
Prestatorul va asigura servicii de audit al proiectului „GRUP LOCAL PENTRU PESCĂRIE
DURABILĂ ÎN DELTA DUNĂRII”, în concordanţă cu legislaţia în domeniu şi cerinţele specifice
conform ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Axa
prioritară 5 – Asistenta tehnica, Masura 5.1, Actiunea 1 – „Sprijin pentru infiintarea parteneriatelor
public – private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti”, în
conformitate cu clauzele contractului de finanţare nerambursabilă şi anexele acestuia, precum si cu
respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini.

3. DEFINIREA SERVICIILOR SI SPECIFICATIILE TEHNICE:
3.1. Responsabilitatile partilor cu privire la angajament
Beneficiarul este organizatia care primeste finantarea nerambursabila si care a semnat
contractul de finantare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit
2007-2013. Beneficiarul este responsabil pentru furnizarea raportului final si a evidentei cheltuielilor
pentru actiunea finantata prin contractul de finantare si pentru asigurarea faptului ca acesta evidenta a
cheltuielilor poate fi reconciliata adecvat cu sistemul de contabilitate si inregistrare al Beneficiarului,
cu inregistrarile de baza si conturile contabile.
Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreate si pentru transmiterea catre
Beneficiar a unui Raport de audit la finalizarea implementarii proiectului.
Auditorul este membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) care este la
randul sau membru al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC) .
3.2. Subiectul angajamentului
Informatiile, atat financiare cat si non-financiare, care sint supuse verificarii de catre auditor,
reprezinta toate datele care fac posibila verificarea cheltuielilor efectuate de catre Beneficiar, respectiv
daca s-au efectuat, sunt legale, exacte si eligibile.
3.3. Motivul angajamentului
Beneficiarul trebuie sa transmita Autoritatii de Management/ CR-POP un Raport de audit la
finalizarea implementarii proiectului, realizat de un auditor extern independent care certifică faptul că
proiectul este implementat în locaţia menţionată în contract, că este în stare de funcţionare şi că din
punct de vedere tehnic şi economic respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare.
Responsabilul cu ordonantarea cheltuielilor din cadrul Autoritatii de Management solicita acest
raport intrucat el realizeaza verificarea si decontarea cheltuielilor efectuate de catre Beneficiar,
conditionata in functie de acest raport de audit.
3.4. Tipul si obiectul angajamentului
Prezentul document constituie un angajament de a executa proceduri specifice agreate cu
privire la verificarea cheltuielilor contractului de finantare nerambursabila finantat in cadrul POP
2007-2013.
Obiectivul angajamentului este verificarea la finalizarea proiectului de catre auditorul extern
independent a faptului ca sumele cheltuite de catre Beneficiar pentru actiunea finantata in cadrul
contractului de finantare, s-au efectuat („realitatea desfasurarii”) sunt legale („legalitatea”), exacte
(„exactitate”) si eligibile, precum si transmiterea catre Beneficiar a raportului de audit.
Eligibilitatea inseamna ca fondurile furnizate in cadrul finantarii nerambursabile au fost
cheltuite in conformitate cu termenii si conditiile contractului de finantare.
Avand in vedere ca acest aganjament nu reprezinta un angajament de asigurare, auditorul nu
furnizeaza o opinie de audit si nu exprima o asigurare, Autoritatea de Management/CR-POP obtine
asigurarea prin concluziile proprii pe care le trage din raportul auditorului.

Perioada de implementare a activitatilor finantate prin contractul de finantare se va incheia la
data de 31 august 2011.
3.5. Scopul activitatii
- Auditorul va indeplini acest angajament atat in conformitate cu acest caiet de sarcini, cat si :
- In conformitate cu Standardul International privind Serviciile Conexe 4400(„ISRS”)
Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informatiile financiare emise de catre
IFAC si adoptat de catre CAFR.
- In conformitate cu Codul etic emis de catre IFAC si adoptat CAFR ISRS 4400 care prevede
ca independenta nu este o cerinta pentru angajamentele procedurilor agreate, Autoritatea de
Management/CR-POP solicitand ca auditorul sa respecte de asemenea cerintele de independenta
prevazute de Codul etic.
3.5.1. Termenii si conditiile contractului de finantare
Auditorul verifica faptul ca finantarea nerambursabila acordata a fost cheltuita in conformitate
cu termenii si conditiile contractului de finantare.
Raportul final si evidenta cheltuielilor vor fi insotite de raportul de audit efectuat de catre un
auditor extern la finalizarea proiectului.
Auditorul verifică faptul că toate cheltuielile declarate de Beneficiar sunt reale, înregistrate
corect şi eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi emite un raport de audit in
acest sens.
3.5.2. Planificare, proceduri, documentatie si probe.
Auditorul financiar trebuie sa-si planifice activitatea astfel incat sa poata realiza o verificare
eficienta a cheltuielilor. Auditorul trebuie sa utilizeze documente care sunt importante in furnizarea
probelor pentru sprijinirea Raportului de audit si probe care sa ateste ca lucrarea a fost realizata.
3.6. Raportarea
Raportul de audit trebuie sa descrie scopul si procedurile agreate ale acestui angajament in
detalii suficiente astfel incat sa permita Beneficiarului si Autoritatii de Management sa inteleaga natura
si masura procedurilor realizate de catre auditor.
4. RECEPŢIA SERVICIILOR:
Receptia serviciilor ce formeaza obiectul contractului se efectueaza la sediul beneficiarului sau
intr-un loc comunicat de acesta, de catre comisia de receptie desemnata prin reglementari interne, care
va intocmi procesul verbal de receptie a serviciilor.
5.PROPUNEREA TEHNICA SI FINANCIARA:
Propunerea tehnică trebuie să răspundă cerintelor din prezentul Caiet de sarcini, precum si
celor menţionate în Documentatia de atribuire.
Propunerea financiară va cuprinde preţul în lei, fara TVA.
6.PROCEDURA DE PLATĂ:
Modalitatea de plata a serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract este precizata in
contractul de servicii anexat la prezenta documentatie.

Prestatorul nu are dreptul, fără acordul scris al Asociatiei RO-PESCADOR Tulcea, de a utiliza
informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces, atât în perioada contractului, cât şi ulterior
finalizării acestuia, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale din contractul ce
formeaza obiectul prezentei proceduri. Încălcarea prevederilor referitoare la confidenţialitate, atrage
după caz, conform prevederilor legale în vigoare, răspunderea administrativă, civilă sau penală a
persoanei fizice/juridice vinovate.

ASOCIAŢIA RO-PESCADOR TULCEA
PRESEDINTE
Daniel BUHAI
MANAGER PROIECT
Grigore BABOIANU

Formular nr. 1 – Model scrisoare de înaintare
OPERATORUL ECONOMIC
Înregistrat la sediul autorităţii contractante
___________________
nr._________data___________ora_____
(denumire / sediu )
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea
procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului
_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică),
noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă
transmitem alăturat următoarele:
1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________
copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________

Cu stimă,
Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )

Formular nr.2 DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic
Operator Economic
.......................... (denumirea)
DECLARAŢIE
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. 180 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu
am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi
ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
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, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la
procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la
data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe
propria răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar
sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De
asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit.
a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
d) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii
beneficiarilor;
e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională.
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)

Formular nr. 3 – Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă
CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .........................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de
............................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ......... din data de ............,
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate
punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................., următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care
cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta
de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta
decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi
proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără
a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la
respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au
legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte
de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate
în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
........................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)

Data

Formular nr. 4 – Formular de ofertă - servicii
..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
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 mentionată, să prestăm:
Servicii de audit al proiectului „ GRUP LOCAL PENTRU PECĂRIE DURABILĂ ÎN DELTA
DUNĂRII”
pentru suma de ..................................euro (suma în litere şi în cifre) platibilă în funcţie de alocarea
bugetară, la care se adaugă TVA în valoare de ....................................... euro (suma în litere şi în cifre)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din
anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3. Ne angajăm să
menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până 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. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formular nr. 5 – Model Contract de servicii
Contract de servicii
Audit, proiect:
’’GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII’’
nr.___ / _____________
Preambul
În temeiul Contractului Cadru de Finantare Nerambursabila din Programul Operational pentru
Pescuit 2007 - 2013 nr. 81/01.03.2011, incheiat intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin
Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP, in calitate de Autoritate
contractanta si Asociatia Ro-Pescador Tulcea in calitate de beneficiar, s-a încheiat prezentul contract
de servicii, între
CAP. I PARTI CONTRACTANTE
ASOCIATIA RO-PESCADOR, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial,
reprezentantul legal al parteneriatului „Grup local pentru pescărie durabilă în Delta Dunării, Cod fiscal
18253502, cu sediul în Str. Iuliu MANIU, Nr. 9, Tulcea, judeţul Tulcea, România, telefon
0240517760, fax. 0240517760, e-mail:miadmar@yahoo.com, reprezentată legal prin Daniel BUHAI în
funcţia de Preşedinte, în calitate de beneficiar, pe de o parte
şi
…………………………………………., cu sediul ………………………………………., cod poştal
………………, telefon ……………………, fax ……………………., număr de înmatriculare
…………………………..,
cod
fiscal
………………………,
cont
nr.
………………………………………,
deschis
la
…………………,
reprezentată
prin
…………………………………… – ………………………., în calitate de prestator, pe de altă parte.
CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI:
Prestatorul va asigura servicii de audit al proiectului „GRUP LOCAL PENTRU PESCĂRIE
DURABILĂ ÎN DELTA DUNĂRII”, în concordanţă cu legislaţia în domeniu şi cerinţele specifice
conform ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Axa
prioritară 5 – Asistenta tehnica, Masura 5.1, Actiunea 1 – „Sprijin pentru infiintarea parteneriatelor
public – private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti”, în
conformitate cu clauzele contractului de finanţare nerambursabilă şi anexele acestuia, precum si cu
respectarea prevederilor caietului de sarcini.
Art. 1 Responsabilitatile partilor cu privire la angajament
(1) Beneficiarul accepta ca abilitatea auditorului de a executa procedurile cerute de acest angajament
depinde de Beneficiar si de partenerii sai, daca este cazul, furnizand acces liber si total la personalul
Beneficiarului, la toate informatiile si inregistrarile pe care auditorul le considera necesare in vederea
emiterii raportului sau.
(2) „Auditorul”, este persoana fizica sau firma de audit autorizata potrivit legislatiei in vigoare de catre

autoritatea competenta, respectiv Camera Auditorilor Financiari din Romania, sa desfasoare audit in
conformitate cu reglementarile adoptate de aceasta. Auditorul este responsabil pentru executarea
procedurilor agreate asa cum sunt specificate in caietul de sarcini si pentru transmiterea catre
Beneficiar la finalizarea implementarii proiectului a unui raport de audit.

Auditorul este membru al CAFR care este la randul sau membru al Federatiei Internationale a
Contabililor (IFAC).
Auditorul financiar sa nu fi fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de
monitorizare si competenta profesionala a CAFR.
Art. 2. Subiectul angajamentului
Informatiile, atat financiare cat si non-financiare, care sint supuse verificarii de catre auditor,
reprezinta toate datele care fac posibila verificarea cheltuielilor efectuate de catre Beneficiar, respectiv
daca s-au efectuat, sunt legale, exacte si eligibile.
Art.3. Motivul angajamentului
(1) Beneficiarul trebuie sa transmita Autoritatii de Management/ CR-POP un Raport de audit la
finalizarea implementarii proiectului, realizat de un auditor extern independent care certifică faptul că
proiectul este implementat în locaţia menţionată în contract, că este în stare de funcţionare şi că din
punct de vedere tehnic şi economic respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare.
(2) Responsabilul cu ordonantarea cheltuielilor din cadrul Autoritatii de Management solicita
acest raport intrucat el realizeaza verificarea si decontarea cheltuielilor efectuate de catre Beneficiar,
conditionata in functie de acest raport de audit.
Art.4. Tipul si obiectul angajamentului
(1) Prezentul document constituie un angajament de a executa proceduri specifice agreate cu
privire la verificarea cheltuielilor contractului de finantare nerambursabila finantat in cadrul POP
2007-2013.
(2) Obiectivul angajamentului este verificarea la finalizarea proiectului de catre auditorul
extern independent a faptului ca sumele cheltuite de catre Beneficiar pentru actiunea finantata in cadrul
contractului de finantare, s-au efectuat („realitatea desfasurarii”), sunt legale („legalitatea”), exacte
(„exactitate”) si eligibile, precum si transmiterea catre Beneficiar a raportului de audit.
(3) Eligibilitatea inseamna ca fondurile furnizate in cadrul finantarii nerambursabile au fost
cheltuite in conformitate cu termenii si conditiile contractului de finantare.
(4) Avand in vedere ca acest aganjament nu reprezinta un angajament de asigurare, auditorul nu
furnizeaza o opinie de audit si nu exprima o asigurare, Autoritatea de Management/CR-POP obtine
asigurarea prin concluziile proprii pe care le trage din raportul auditorului.
Art.5. Scopul activitatii
(1) Auditorul va indeplini acest angajament atat in conformitate cu caietul de sarcini, cat si :
- In conformitate cu Standardul International privind Serviciile Conexe 4400(„ISRS”)
Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informatiile financiare emise de catre
IFAC si adoptat de catre CAFR.
- In conformitate cu Codul etic emis de catre IFAC si adoptat CAFR. Desi ISRS 4400 prevede
ca independenta nu este o cerinta pentru angajamentele procedurilor agreate, Autoritatea de
Management/CR-POP solicita ca auditorul sa respecte de asemenea cerintele de independenta
prevazute de Codul etic.
(2) Termeni si conditii ale contractului de finantare:
- Auditorul verifica faptul ca finantarea nerambursabila acordata a fost cheltuita in conformitate
cu termenii si conditiile contractului de finantare.
(3) Planificarea. Proceduri, documentatie si probe:
- Auditorul financiar trebuie sa-si planifice activitatea astfel incat sa poata realiza o verificare
eficienta a cheltuielilor. In acest scop auditorul realizeaza procedurile specifice proprii. Auditorul

trebuie sa realizeze documente care sunt importante in furnizarea probelor pentru sprijinirea Raportului
de audit si probe care sa ateste ca lucrarea a fost realizata.
Art.6. Raportarea
Raportul de audit trebuie sa descrie scopul si procedurile agreate ale acestui angajament in
detalii suficiente astfel incat sa permita Beneficiarului si Autoritatii de Management sa inteleaga natura
si masura procedurilor realizate de catre auditor.
CAP. III DURATA CONTRACTULUI
Art. 7 Durata prezentului contract este de 3 luni, incepand cu data semnarii.
Prezentul contract inceteaza sa produca efecte dupa expirarea perioadei mentionate mai sus.
Executarea contractului incepe dupa semnarea si stampilarea bilaterala a prezentului contract, respectiv
la data de …….. Perioada auditata este aceeasi cu perioada de implementare a proiectului, respectiv 01
martie 2011 – 31 august 2011.
CAP. IV OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE:
Art. 8 Obligatiile auditorului:
Auditorul se obliga:
- Sa intocmeasca raportul de audit la finalizarea implementarii proiectului.
Art. 9 Obligatiile beneficiarului:
Beneficiarul se obliga:
- Sa plateasca auditorului onorariul la termenele si in conditiile stabilite prin prezentul contract;
- Sa furnizeze date, documente si informatii corecte asupra activitatilor de proiect pentru
realizarea lucrarilor si prestatiilor prevazute in contract.
CAP. V CONFIDENTIALITATE
Art. 10 Partile se obliga sa asigure deplina confidentialitate a lucrarilor.
CAP .VI RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art. 11 Beneficiarul nu va primi documentele de audit in cazul nerespectarii termenelor de plată.
Art. 12 Auditorul nu va fi retribuit in cazul in care nu intocmeste raportul de audit la finalizarea
implementarii proiectului.
CAP. VII MODALITATEA DE PLATA
Art. 13 Pentru serviciile prestate, beneficiarul, va achita prestatorului suma totala de ________ lei, la
finalizarea implementarii proiectului.
CAP. VIII FORTA MAJORA
Art. 14. Apara de raspundere partea care o invoca si o demonstreaza in fata legii.
- Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
- Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
- Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor, in termen de 48 ore de la aparitia fortei majore.

- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părti, incetarea pe deplin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
CAP. IX SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art. 15 - Beneficiarul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
Art. 16 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul si prestatorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresti din Romania.
CAP. X ALTE CLAUZE
Art. 17 Limba care guverneaza contractul
- Limba care guverneaza contractul este limba romana.
Art. 18. Comunicari
- Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa
in scris, cu confirmare de primire.
- Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
- Comunicarile intre parti se pot face si prin prin fax si in scris.
Art. 19. Legea aplicabila contractului
- Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi, ..............., prezentul contract in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,
ASOCIATIA RO-PESCADOR
Presedinte,
Daniel BUHAI

PRESTATOR,

