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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară  3 „Creşterea  adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor” 
Domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” 

 
Specificaţii Tehnice 

 
Titlul    proiectului Contract 

„Sprijin pentru întreprinzători” 

 
 POSDRU/30/3.1/G/39193 

 

1. Autoritatea contractantă: FUNDAŢIA ACADEMIA COMERCIALA Satu Mare cu 
sediul Pta 25 Oct. Bl T8, apt 34, Satu Mare, jud. Satu Mare tel.: 0261-732310, fax : 
0261 713523, e-mail: academiacomerciala@yahoo.com 

2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: achiziţie directă 

b)Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte: 
Furnizare servicii de audit 

3. a) Locul de furnizare a bunurilor: Satu Mare  

    b) Categoria şi descrierea serviciilor ; codul CPV  

79212100-4 Servicii de auditare financiară 
 

SERVICII DE AUDIT FINANCIAR aferente fiecarei cereri de rambursare 
intermediare/finale transmisa de catre beneficiar catre OIR POSDRU Nord-Vest  cu 
menţiunea „Transmis spre auditare" semnată şi datată de către auditorul financiar 
,constand  în rapoarte ce vor fi insotite de declaratii pe propria raspundere ale 
auditorului financiar independent din care sa rezulte ca are calitatea de auditor 
financiar recunoscut de CAFR. 
 Numărul rapoartelor de verificare a cheltuielilor finalizate cu depunerea cererilor de 
rambursare : minim 8 
Auditorul va îndeplini aceste servicii atât  în conformitate cu aceste specificaţii 
tehnice  cât şi: 
- în conformitate cu Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) 
Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare 
emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR; 
- în conformitate cu Codul etic emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR. Deşi 
ISRS 4400 prevede că independenţa nu este o cerinţă pentru angajamentele 
procedurilor agreate, Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicită ca 
auditorul să respecte de asemenea cerinţele de independenţă prevăzute de Codul 
etic. 
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Cerinţe minime obligatorii: 
 
Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR - copie 
legalizata. Contractul de servicii de audit financiar se va rezilia unilateral de catre 
beneficiar în cazul în care, pe durata prestarii serviciilor, auditorului financiar 
independent i se va retrage acesta calitate de catre CAFR. 
Carnet de membru al CAFR vizat cu mentiunea „activ” pentru anul 2009 - copie 
simpla. 
Auditorul financiar independent sa nu fi fost sanctionat în ultimii 3 ani de catre 
Departamentul de Monitorizare şi Competenta Profesionala al CAFR. Pentru 
indeplinirea de catre auditorul financiar independent ofertant a acestui criteriu de 
calificare, acesta va trebui sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa 
rezulte ca nu a fost sanctionat în ultimii trei ani de catre Departamentul de 
Monitorizare şi Competenta Profesionala al CAFR. 
Persoanele fizice autorizate vor prezenta autorizaţia - copie conformă cu 
originalul, semnată şi ştampilată. 

Durata : septembrie 2009 – august 2011 

 

Aşteptăm ofertele şi orice alte informaţii solicitate la  
 

Secretariatul Fundaţiei  “Academia Comercială” Satu Mare 
Str.Mihai Eminescu nr. 5 
Tel: 0261 732310; Fax: 0261 713523; 
e-mail: academiacomerciala@yahoo.com 

 
 

 
Data limită de depunere a ofertelor: 
                      Data: 24.11.2009 
                      Ora limită: 1200 

 

Modalitate de depunere a ofertelor: 
- e-mail: academiacomerciala@yahoo.com 
- Fax: 0261 713523 

-la Registratura instituţiei 
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