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  Pentru atribuirea contractului de furnizare Servicii de auditare financiară – cod CPV 
79212100-4 se aduc următoarele informa�ii cu privire la Documenta�ia pentru ofertan�i : 
 

1. Proiectul cu titlul „Munca are genul feminin” este finan�at în baza contractului 
POSDRU/97/6.3/S/63494 din Fondul Social European prin Programul Opera�ional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 �i ca atare este finantat din fonduri europene 
nerambursabile. 
 

2. Activitatea de auditare financiară pentru proiect are în vedere „verificarea cheltuielilor unui 
contract de finanţare nerambursabilă finanţat în cadrul POS DRU. Obiectivul angajamentului 
este verificarea de către auditorul financiar a faptului că sumele solicitate spre rambursare 
de către Beneficiar în CRC pentru acţiunea finanţată în cadrul contractului de finanţare, s-au 
efectuat („realitatea desfăşurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitate”) şi eligibile, 
precum şi transmiterea către Beneficiar a raportului constatărilor factuale cu privire la 
procedurile agreate executate.”(conform “Cerin�e privind verificarea cheltuielilor de către un 
auditor financiar independent”, sursa: www.fseromania.ro).  
Fiind vorba de un contract finan�at din fonduri europene nerambursabile, pregătirea de 
expert în accesare fonduri europene a auditorului financiar este justificată fiind o asigurare a 
faptului că persoana în cauză cunoa�te �i în�elege modul de derulare al unui proiect de 
acest tip �i a faptului că auditarea financiară trebuie facută cu respectarea atât a legisla�iei 
na�ionale în domeniu cât �i a prevederilor specifice accesarii de fonduri europene 
nerambursabile. 
 

3. Conform legisla�iei na�ionale pentru auditorii financiari (OUG 75/1999 Privind activitatea 
de audit financiar cu completările �i modificările ulterioare), auditorilor financiari nu le este 
îngrădit dreptul de a urma �i cursuri sau alte tipuri de pregătiri specifice altor activită�i astfel 
calitatea de auditor financiar este compatibilă cu cea de expert în accesare fonduri 
europene.  
Prin includerea criteriului „exper�i în accesare fonduri europene” beneficiarul nu 
restric�ionează accesul la procedura ci doar solicită pregătire în concordan�a cu tipul 
proiectului derulat în vederea evitării unor dificultă�ilor ce pot apărea  în întocmirea 
documentelor necesare în procesul de auditare a contractului de finan�are. 
 

4. Obiectul achizi�iei este acela de Servicii de auditare financiară – cod CPV 79212100-4 iar 
includerea unui criteriu pentru ofertan�i nu presupune �i schimbarea acestuia ci doar 
asigurarea unor servicii de calitate din partea ofertan�ilor. 

 
 
 

UNGUREANU DAN – Pre�edinte Executiv 
      (semnatura autorizată �i �tampila) 

      L.S. 
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