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Data publicarii anuntului: 29.04.2010

Achizitie servicii audit financiar
S.C. GICEROVA SRL cu sediul in B-dul Tudor Vladimirescu,nr.39 , bl.O9, sc.C, ap.12 Rm.Valcea are placerea
de a va informa ca doreste sa achizitioneze prin intermediul unui contract de achizitie servicii prevazut in cadrul
proiectului „Dezvoltare rurală durabilă prin îmbunătăţirea calităţii resurselor umane” ID 24981 finantat in
cuantum de 94,97% prin POS DRU 2007-2013 ; Axa prioritara 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” domeniul
major de interventie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea
resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” , achizitie audit constand in:
Verificarea cererii de rambursare a cheltuielilor conform contract de finantare.
Verificarea evidentelor contabile ale Beneficiarului pentru conformitate cu regulile pentru pastrarea
inregistrarilor si cu regulile contabile din contractul de finantare.
Verificarea corespondentei dintre cererea de rambursare a cheltuielilor cu sistemul de contabilitate si
inregistrarile Beneficiarului.
Verificarea ratei de schimb pentru reconversia monedei in conformitate cu legislatia nationala aplicabila.
Revizuirea analitica; selectarea cheltuielilor pentru verificare; eligibilitatea costurilor directe; acuratetea,
realitatea, conformitatea cu regulile achizitiei; verificarea veniturilor actiunii.
Elaborarea raport activitate de audit.
Raportul de audit va fi intocmit la finele fiecarei trei luni, respectiv inainte de depunerea cererii de rambursare
a cheltuielilor.
Monitorizarea integritatii gestiunii fondurilor structurale
PROCEDURA APLICATA este STUDIUL DE PIATA :
• Conform art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 – pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, cu
modificarile si completarile ultlerioare, H.G. nr. 925/2006 pentru aplicarea O.U.G. nr. 34/2006
– pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
• Procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din
FSE prin POSDRU 2007-2013- Instructiunea 5 ( Anexa 1).
Cerinte minime obligatorii:Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de CAFR – copie
legalizată;Carnet de membru CAFR vizat cu menţiunea „Activ”, pentru anul în curs – copie
simplă;Contractul de servicii de audit financiar se va rezilia unilateral de către beneficiar în cazul în care,
pe durata prestării serviciilor, auditorului financiar independent i se va retrage această calitate de către
CAFR. Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei
fizice sau juridice original; Declaraţia pe proprie răspundere a Auditorului financiar independent din care
să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare şi competenţă
profesională (CAFR).
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.
Documentatia si informatii suplimentare privind achizitia serviciului de audit precum si depunerea ofertelor
de pret se pot obtine la sediul nostru din Rm.Valcea ,str.Tudor Vladimirescu,nr.39;bl.O9,sc,C,ap.12 sau la
P.L.din str.Henri Coanda,nr.9,bl.O9, sc A,ap.3 Rm.Valcea ;jud. Valcea. tel/fax: 0350421973 /
0250730671, e-mail:gicerova@yahoo.com .

Persoane de contact: d-ul Blajan Adrian; d-ul Vaduva Gheorghe ;
Data si ora limita pana la care se pot depune ofertele este 05.05.2010, ora 10.
„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013”

„Investeşte în oameni!”

