CAIET DE SARCINI
Achiziţ
ia de servicii de auditare externăa
proiectului „Consolidarea capacită
ţ
ii administrative a DGP prin implementarea
sistemului integrat de arhivăelectronică, management al documentelor ş
i
îmbunătăţ
irea calită
ţ
ii serviciilor”
cod SMIS 32565

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţ
elor pe baza că
rora se elaborează
, de
fiecare ofertant, propunerea tehnică
. Caietul de sarcini conţ
ine, în mod obligatoriu,
specificaţ
ii tehnice. Cerinţ
ele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.
I. INFORMAŢII GENERALE
I.1. Informaţ
ii generale despre autoritatea contractantă
Direcţ
ia Generală de Paş
apoarte (DGP) este organ de specialitate al
administraţ
iei publice centrale, cu personalitate juridică
, care funcţ
ioneazăîn
subordinea Ministerului Administraţ
iei ş
i Internelor, înfiinţ
atăprin reorganizarea
Direcţ
iei de Paş
apoarte din cadrul Direcţ
iei Generale de Evidenţ
ăInformatizatăa
Persoanei, ş
i care exercităcompetenţ
ele ce îi sunt date prin lege cu privire la
organizarea ş
i coordonarea activită
ţ
ii de evidenţ
ăş
i eliberare a paş
apoartelor
simple.
Activitatea de eliberare si evidenta a paş
apoartelor simple se desfă
ş
oarăla
nivelul Serviciilor Publice Comunitare pentru Eliberarea ş
i Evidenţ
a Paş
apoartelor
Simple.
Totodata, DGP prin Centrul Naţ
ional Unic de Personalizare a Paş
apoartelor
Electronice (CNUPPE) personalizeaza paş
apoartele electronice (diplomatice, de
serviciu ş
i simple) ş
i alte documente în condiţ
iile legii.
Activitatea DGP constituie serviciu public ş
i se desfă
ş
oarăîn interesul
persoanei ş
i al comunită
ţ
ii, în sprijinul instituţ
iilor statului, pe baza ş
i în executarea
legii.
I.2. Descrierea proiectului
Proiectul „Consolidarea capacită
ţ
ii administrative a DGP prin
implementarea sistemului integrat de arhivă electronică
, management al
documentelor ş
i îmbunătăţ
irea calităţ
ii serviciilor” se încadreazăîn Axa prioritară
2: “Îmbună
tă
ţ
irea calită
ţ
ii ş
i eficienţ
ei furniză
rii serviciilor publice, cu accentul pus
pe procesul de descentralizare”, domeniul de intervenţ
ie 2.2: “Îmbună
tă
ţ
irea
calită
ţ
ii ş
i eficienţ
ei furniză
rii serviciilor publice” ş
i vizeazăoperaţ
iuni precum:
implementarea iniţ
iativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice.
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Obiectivul general al proiectului
Consolidarea capacită
ţ
ii administrative a DGP prin implementarea sistemului
integrat de arhivăelectronică
, management al documentelor ş
i îmbună
tă
ţ
irea
calită
ţ
ii serviciilor în scopul eficientiză
rii serviciilor publice.
Obiectivele specifice:
 arhivarea electronicăa întregului fond arhivistic constituit la nivelul DGP;
 reducerea timpului de verificare ş
i aprobare a emiterii paş
aportului, ce va
conferi o mai mare economie, eficienţ
ǎş
i validitate gestionă
rii acestui
proces, incluzând controlul mai facil al documentelor ş
i reducerea
posibilitǎ
ţ
ii de falsificare a acestora;
 securizarea sistemului integrat de arhivăelectronică
, management al
documentelor ş
i îmbună
tă
ţ
irea calită
ţ
ii serviciilor conform legislaţ
iei
existente;
 recondiţ
ionarea documentelor deteriorate;
 realizarea unui management al documentelor pentru întreg fondul
arhivistic al D.G.P.;
 accesibilitatea datelor în format electronic ş
i online ş
i de că
tre alte
instituţ
ii abilitate;
 automatizarea activită
ţ
ilor din arhiva D.G.P.
Scopul proiectului:
Realizarea ş
i implementarea unui sistem care săasigure arhivarea ş
i
gestionarea electronicăa dosarelor personale ale detinatorilor de pasapoarte,
gestionate de DGP.
Realizarea ş
i implementarea unui sistem care săasigure gestiunea proceselor
informaţ
ionale din interiorul organizaţ
iei bazate pe documente, a înregistră
rilor,
instrumente de colaborare precum ş
i monitorizarea activitaţ
ii ş
i a performanţ
elor în
cadrul organizatiei.
Instruirea personalului care va utiliza sistemul integrat de arhivăelectronică
,
management al documentelor ş
i îmbună
tă
ţ
irea calită
ţ
ii serviciilor rezultate.
Editarea manualelor de administrare ş
i utilizare a sistemului integrat de
arhivă electronică
, management al documentelor ş
i îmbună
tă
ţ
irea calită
ţ
ii
serviciilor.
Beneficiarul proiectului
Beneficiarul direct al acestui proiect este Direcţ
ia Generalăde Paş
apoarte.
Grupul ţ
intăvizat de prezentul proiect este reprezentat de:
 DGP în calitate de autoritate publicăcentralăaplicantăprecum ş
i de
personalul să
u ce va utiliza un instrument mai eficient de gestionare a
problematicii aferente domeniului de competenţ
ă
.
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 SPCEEPS în calitate de structuri aflate în coordonarea metodologicăa
DGP ş
i utilizatori ai sistemelor informatice ale DGP
Totodată
, realizarea obiectivelor proiectului va permite:
 accesibilitatea datelor în format electronic ş
i online ş
i de că
tre
sistemul informatic al altor instituţ
ii abilitate.
Beneficiarii finali sunt cetă
ţ
enii români care se adreseazăDGP ş
i SPCEEPS
direct sau prin intermediul misiunilor diplomatice ş
i oficiilor consulare ale
României) pentru a solicita servicii publice ce intrăîn competenţ
a acestora, cetă
ţ
eni
care vor beneficia de servicii publice mai eficiente ş
i mai rapide.
Grupul ţ
intăeste format din:
- pentru componenta arhivare electronică
 Funcţ
ionari SPCEEPS din cele 41 de judeţ
e ş
i din Municipiul
Bucureş
ti;
 Funcţ
ionari DGP.
- pentru componenta managementul documentelor
 Funcţ
ionari SPCEEPS din cele 41 de judeţ
e ş
i din Municipiul
Bucureş
ti;
 Funcţ
ionari DGP.
Rezultatele proiectului:
Rezultatele proiectului la finalul implementă
rii sale, sunt date de
funcţ
ionalită
ţ
ile sistemului informatic rezultat, de ghidurile de administrare ş
i
utilizare ş
i de numă
rul ş
i nivelul de pregă
tire a utilizatorilor ş
i administratorilor,
dupa cum urmeaza:
 sistem care asigurăarhivarea electronicăa dosarelor personale gestionate de
DGP ş
i gestiunea proceselor informaţ
ionale din interiorul organizaţ
iei bazate pe
documente, a înregistră
rilor, instrumente de colaborare precum ş
i monitorizarea
activităţ
ii ş
i a performanţ
elor în cadrul organizaţ
iei
o Elaborare cerinţ
e funcţ
ionale în baza analizei activită
ţ
ilor desfă
ş
urate;
o Elaborare macro ş
i micro design;
o Funcţ
ionalitate dosar electronic;
o Funcţ
ionalitate management documente;
o Creare aplicaţ
ii software necesare;
o Efectuare teste ş
i corecţ
ie bug-uri;
o Validare aplicaţ
ii informatice;
o Trecere în producţ
ie;
o Instruire utilizatori ai aplicaţ
iei informatice cu privire la funcţ
ionalită
ţ
ile
sale ş
i procedurile de funcţ
ionare;
o Instruire administratori ai aplicaţ
iei informatice.
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 Manuale de utilizare:
o Elaborare ş
i tipă
rire ghiduri/manuale de utilizare a componentei de
Document Management;
o Elaborare ş
i tipă
rire ghiduri/manuale de utilizare a componentei de arhivare
electronică
;
o Elaborare ş
i tipă
rire ghiduri/manuale de administrare a solutiei informatice.
Personalul odatăpregă
tit va contribui la o co-utilizare eficientăa sistemului
prin realizarea corelă
rii necesare între toate autorită
ţ
ile din punct de vedere al
standardelor de operare ş
i al cerinţ
elor de compatibilitate.
De asemenea, se va asigura o gestionare mai eficientăa tuturor aspectelor pe
care le va presupune derularea în bune condiţ
ii a procesului de introducere ş
i
gestionare a datelor specifice domeniului de competenţ
ă
.
Aspectul de impact naţ
ional al proiectului, dat de anvergura sa la nivel
teritorial, atât din punct de vedere al structurii beneficiare (DGP) cât ş
i din punct de
vedere al celorlalte structuri naţ
ionale relevante, va duce la o mai bunăvizibilitate a
activităţ
ilor derulate la nivelul structurilor teritoriale aflate în coordonare, precum ş
i
o reprezentare corespunzatoare la nivel internaţ
ional ş
i implicit a unei vizibilită
ţ
i
instituţ
ionale ce se doreş
te a fi încurajatăpe acelaş
i plan.
Cumulativ, rezultatele ş
i beneficiile enumerate au menirea de a îmbună
tă
ţ
i
cadrul administrativ de furnizare al unor servicii de calitate ş
i de operare în condiţ
ii
corespunză
toare a atribuţ
iilor de serviciu specifice că
tre cetă
ţ
enii români aflaţ
i în
România sau în afara graniţ
elor.
II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI
Achiziţ
ionarea de servicii de auditare externă, cod CPV 79212000-3, în
cadrul proiectului „Consolidarea capacităţ
ii administrative a DGP prin
implementarea sistemului integrat de arhivă electronică
, management al
documentelor ş
i îmbunătăţ
irea calită
ţ
ii serviciilor”, cod SMIS 32565, în scopul
audită
rii tuturor activită
ţ
ilor proiectului, a înregistră
rilor ş
i a conturilor acestuia, cu
respectarea standardelor de audit în vigoare.
Principalele activităţ
i ale proiectului:
1. Contractarea serviciilor de consultanţ
ă
, analiză
, proiectare/implementare a
sistemului informatic, a echipamentelor hardware, a licenţ
elor software ş
i a
serviciilor de instruire;
2. Contractarea serviciilor de informare, comunicare ş
i publicitate;
3. Desfasurarea activitatilor de informare, comunicare ş
i publicitate;
4. Analiza fluxului ş
i cerintelor de business în cadrul proiectului;
5. Livrarea echipamentelor ş
i a licenţ
elor necesare dezvoltă
rii ş
i punerii în funcţ
iune
a sistemului integrat de arhivă electronică
, management al documentelor ş
i
îmbună
tă
ţ
irea calită
ţ
ii serviciilor;
6. Proiectarea sistemului;
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7. Dezvoltarea sistemului;
8. Testarea sistemului;
9. Validarea sistemului;
10. Elaborarea, editarea ş
i tipă
rirea manualelor de administrare ş
i utilizare ale
sistemului;
11. Trecerea în producţ
ie a sistemului, instruirea personalului cu privire la
structura ş
i noile funcţ
ionalită
ţ
i ale sistemului, precum ş
i derularea modulului
de conş
tientizare a conceptelor de dezvoltare durabilăş
i egalitate de ş
anse;
12. Contractarea serviciilor de auditare a proiectului ş
i efectuarea acestuia;
13. Managementul proiectului.
Auditorul verificădacă
:
- fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii ş
i condiţ
iile
Contractului de Finanţ
are;
- cheltuielile solicitate la platăsunt reale, exacte ş
i eligibile.
III. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE AUDIT
În vederea examină
rii ş
i evaluării modului de implementare a proiectului
„Consolidarea capacităţ
ii administrative a DGP prin implementarea sistemului
integrat de arhivăelectronică, management al documentelor ş
i îmbunătă
ţ
irea
calită
ţ
ii serviciilor”, cod SMIS 32565 de că
tre Autoritatea Contractantă
, auditorul
va elabora urmă
toarele rapoarte de audit, astfel:
- 3 rapoarte de audit intermediare (anterioare depunerii Cererilor de
rambursare întocmite de către Beneficiarul Contractului de
Finanţ
are);
- 1 raport de audit final, raport privind Constată
rile Factuale cu
privire la proiect, în care se verificămodalitatea de implementare a
proiectui, raport care va însoţ
i Raportul final R 3.
Graficul estimat privind depunerea Cererilor de rambursare, cu posibilitatea
de decalare, în cazul extinderii perioadei de implementare a proiectului:
1. 08.02.2013
2. 09.04.2013
3. 09.05.2013
Înaintea iniţ
ierii misiunii de audit, Prestatorul serviciilor de audit va prezenta
Beneficiarului, în vederea aprobă
rii, o propunere a formatului standard al raportului
de audit, care săconţ
inăcapitolele raportului, precum ş
i definirea indicatorilor
urmă
riţ
i de că
tre auditori în raport.
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Activitatea va începe în luna 7 de implementare a proiectului (septembrie) ş
i
va fi realizatăde că
tre Auditorul extern în colaborare cu managerul de proiect,
managerul tehnic ş
i responsabilul financiar.
Pe baza informaţ
iilor puse la dispoziţ
ie de Beneficiar cu privire la proiectul
ce urmeazăa fi auditat, va fi întocmit un plan de audit prin care se vor stabili
obiectivele auditului ş
i modul în care acestea vor fi îndeplinite, precum ş
i detalierea
procedurilor ce urmeazăa fi realizate în etapa de execuţ
ie.
Auditorul trebuie săasigure documentarea ş
i derularea activită
ţ
ilor de
auditare astfel încât raportul de audit, pentru fiecare etapă
, săfie finalizat la o dată
stabilităde comun acord împreunăcu Beneficiarul.
IV. DESCRIEREA SERVICIILOR CE VOR FI PRESTATE
Auditorul va obţ
ine, pe baza verifică
rilor, dovezi suficiente în vederea
exprimă
rii unei opinii asupra realită
ţ
ii, legalită
ţ
ii ş
i conformită
ţ
ii cheltuielilor
efectuate de Beneficiar. În acest scop Auditorul poate utiliza îndrumă
rile
Standardului de Audit 500 "Probe de Audit", folosindu-se în special de acele
paragrafe privind „suficiente dovezi de audit corespunză
toare".
Auditorul va menţ
iona în cuprinsul Raportului constată
rilor factuale dacăa
avut acces nelimitat la informaţ
ii ş
i documente ş
i dacăprobele de audit obţ
inute
sunt suficiente ş
i adecvate pentru emiterea opiniei de audit.
Lista indicativăa tipurilor ş
i naturii dovezilor/probelor de audit pe care
Auditorul le poate cere Beneficiarului cu ocazia verifică
rii cheltuielilor include:
 Registrele contabile prevăzute în Legea contabilită
ţ
ii nr. 82/1991, cu
modifică
rile ş
i completă
rile ulterioare (în format eletronic ş
i/sau hârtie),
 Bugetul propriu al beneficiarului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de
cheltuieli, articole ş
i alineate;
 Balanţ
e de verificare analitice ş
i sintetice (în format eletronic ş
i/sau hârtie);
 Fiş
e de cont pentru operaţ
iuni diverse (în format eletronic ş
i/sau hârtie);
 Note de contabilitate (în format eletronic ş
i/sau hârtie);
 Dosarele achiziţ
iilor publice constituite conform prevederilor OUG
nr. 34/2006, cu modifică
rile ş
i completă
rile ulterioare, în funcţ
ie de tipul
procedurilor de achiziţ
ie publicăderulate de că
tre Beneficiar;
 Contracte ş
i formulare de comandă
;
 Facturi;
 Situaţ
ii de lucră
ri ş
i situaţ
ii de plată
;
 Procese verbale de recepţ
ie finale ş
i parţ
iale;
 Note de recepţ
ie ş
i constatare de diferenţ
e;
 Extrase de cont ş
i ordine de plată
;
 Dispoziţ
ia prin care angajatul este desemnat săfacăparte din echipa de
implementare ş
i atribuţ
iile ce îi revin în cadrul proiectului;
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 Dispoziţ
ia prin care se desemneazăun alt angajat al Beneficiarului să
efectueze munca anterior efectuatăde angajatul în proiect;
 Alte documente: bonuri de consum, foi de parcurs, bilete de transport, bonuri
cantită
ţ
i fixe carburant auto, ordine de deplasare, liste de inventar, fiş
a
mijlocului fix, etc.
IV.1. Obţ
inerea unei suficiente înţ
elegeri a proiectului ş
i a termenilor ş
i condiţ
iilor
Contractului de Finanţ
are
Auditorul trebuie săobţ
inăo înţ
elegere suficientăa termenilor ş
i condiţ
iilor
Contractului de Finanţ
are prin analiza acestuia ş
i a anexelor sale precum ş
i a
celorlalte informaţ
ii relevante ş
i prin verifică
ri la Beneficiar.
Beneficiarul va pune la dispoziţ
ia Auditorului o copie completă a
Contractului de Finanţ
are, a anexelor sale ş
i a actelor adiţ
ionale (semnate de că
tre
Beneficiar ş
i de că
tre Autoritatea de Management).
Beneficiarul va pune la dispoziţ
ia Auditorului, în vederea verifică
rii, copii
ale Rapoartelor de Progres trimestriale/finale.
De asemenea, dacăeste cazul, Auditorul va acorda o atenţ
ie deosebită
regulilor privind subcontractarea.
DacăAuditorul considerăcătermenii ş
i condiţ
iile verificate nu sunt suficient
de clare, acesta este obligat săsolicite clarifică
ri Autorită
ţ
ii de Management/
Beneficiarului.
IV.2. Procedura de verificare a eligibilită
ţ
ii cheltuielilor solicitate de către
Beneficiar
IV.2.1. Procedura generală
În aceastăetapăAuditorul va verifica dacă
:
 Cererile de rambursare a cheltuielilor sunt conforme cu condiţ
iile
Contractului de Finanţ
are,
 Beneficiarul ţ
ine o evidenţ
ăcontabilăfolosind conturi analitice
distincte pentru Proiect, iar sistemul contabil utilizat este în
conformitate cu legislaţ
ia naţ
ionalăîn vigoare,
 este posibilăevaluarea eficientăş
i eficace a cheltuielilor cuprinse
în Cererile de rambursare intermediare/finală
,
 informaţ
iile cuprinse în Cererile de rambursare a cheltuielilor se
reconciliază cu sistemul de contabilitate ş
i înregistră
rile
Beneficiarului (ex. Balanţ
a de verificare, înregistră
ri din conturile
analitice ş
i sintetice).
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IV.2.2. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului
Auditorul efectueazăo verificare analitică a categoriilor de cheltuieli
cuprinse în Cererile de rambursare intermediare/finalăş
i va analiza dacă
:
- categoriile de cheltuieli din Cererile de rambursare corespund cu
categoriile de cheltuieli din bugetul proiectului prevăzut în Contractul de Finanţ
are,
- cheltuielile efectuate au fost prevă
zute în bugetul proiectului,
- cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile Contractului
de Finanţ
are,
- cheltuielile efectuate sunt conforme cu legislaţ
ia naţ
ională ş
i
comunitară
,
- suma totală solicitatăla plată de că
tre Beneficiar nu depăş
eş
te
finanţ
area nerambursabilăprevă
zutăîn Contractul de Finanţ
are,
- au fost efectuate modifică
ri ale Bugetului proiectului prin transferuri
între liniile din cadrul aceluiaş
i capitol bugetar de cheltuieli eligibile ş
i dacăacestea
au afectat scopul principal al proiectului/ au modificat valoarea totalăeligibilăa
Proiectului.
IV.2.3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare
Categorii ş
i tipuri de cheltuieli
Categoriile de cheltuieli solicitate de Beneficiar în Cererile de rambursare a
cheltuielilor sunt prezentate în formularul de buget pe urmă
toarele categorii, ce
sunt aprobate de că
tre Autoritatea de Management.
Categoriile de cheltuieli ce vor fi auditate:
Nr.
crt.
I.
1.2
1.3
1.4
1.6
III.
3.1
3.2
3.3
V.
5.1

Denumire cheltuială
Cheltuieli pentru consultanţ
ăş
i expertiză
Cheltuieli pentru servicii de consultanţ
ăş
i expertiză aferente dezvoltă
rii,
implementă
rii ş
i/sau certifică
rii / recertificării de sisteme
Cheltuieli pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii
Cheltuieli pentru servicii/studii de evaluare, cercetare, certificare ş
i recertificare,
inclusiv audituri de sistem
Onorarii (consultanţ
i, lectori, experţ
i, formatori, etc)
Cheltuieli cu deplasarea
Cheltuieli pentru cazare
Cheltuieli cu diurna
Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv taxele aferente)
Cheltuieli aferente tipăririi ş
i multiplică
rii de materiale
Cheltuieli cu tipă
rirea, multiplicarea ş
i distribuţ
ia de materiale efectuate în
cadrul proiectelor finanţ
ate prin PODCA
8

VI.

Cheltuieli pentru închirieri, leasing ş
i asigurări

6.2

Cheltuieli cu închirierea de spaţ
ii pentru desfă
ş
urarea diverselor activită
ţ
i
specifice proiectului finanţ
at
Cheltuieli cu achiziţ
ia de materiale consumabile
Cheltuieli cu achiziţ
ia de consumabile aferente activită
ţ
ilor desfă
ş
urate în cadrul
proiectului

VII.
7.1

VIII.
8.1

Cheltuieli generale de administraţ
ie
Cheltuieli cu servicii de comunicaţ
ii (telefoane, fax, internet, servicii poş
tale ş
i de
curierat, acces la baze de date)
8.7
Cheltuieli cu achiziţ
ionarea carburanţ
ilor ş
i lubrifianţ
ilor pentru mijloacele de
transport
IX.
Cheltuieli pentru dotă
ri care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a
obiectelor de inventar
9.3
Cheltuileli cu achiziţ
ia de echipamente de calcul ş
i echipamente periferice de
calcul
X.
Cheltuieli pentru achiziţ
ia de active fixe necorporale
10.2
Cheltuileli cu achiziţ
ia de licenţ
e
XI.
Cheltuieli pentru servicii informatice ş
i de comunicaţ
ii
11.2
Întreţ
inere, actualizare ş
i dezvoltare aplicaţ
ii informatice
XIV. Cheltuieli pentru informare, comunicare ş
i publicitate pentru proiect
(conform prevederilor Regulamentului Comisiei 1828/2006)
XV.
Cheltuieli pentru informare, comunicare ş
i publicitate pentru activită
ţ
i de
conş
tientizare
15.4
Cheltuieli cu producţ
ia, tipă
rirea/multiplicarea, inscripţ
ionarea ş
i distribuţ
ia de
materiale promoţ
ionale
XVII. Cheltuieli privind achiziţ
ionarea serviciilor de audit
17.1
Cheltuieli cu auditul extern al proiectului
XIX. Cheltuieli pentru organizarea ş
i/sau participarea la evenimente de genul
conferinţ
e, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de
instruire, activită
ţ
i transnaţ
ionale

Categoriile de cheltuieli pot fi, în principiu, defalcate în tipuri de cheltuieli
individuale sau tipuri pe clase de cheltuieli cu aceleaş
i caracteristici sau
caracteristici asemă
nă
toare. Forma ş
i natura probei suport (de ex. o plată
, un
contract, o factură
, etc.) ş
i modul în care cheltuiala este înregistrată(notăcontabilă
,
registrele de contabilitate) variazăîn funcţ
ie de tipul ş
i natura cheltuielilor ş
i
acţ
iunilor sau tranzacţ
iilor de bază
. În toate cazurile, tipurile de cheltuieli reflectă
valoarea contabilă(sau financiară
) a acţ
iunilor sau tranzacţ
iilor de bază
, indiferent
de tipul ş
i natura acţ
iunii sau tranzacţ
iei în cauză
.
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IV.2.4. Verificarea cheltuielilor
Auditorul verificăcheltuielile ş
i prezintăîn Rapoartele de audit toate
excepţ
iile care rezultădin aceastăverificare. În toate cazurile, Auditorul va evalua
impactul financiar (estimat) al excepţ
iilor în termeni de cheltuieli neeligibile.
Auditorul va prezenta toate excepţ
iile gă
site, inclusiv pe acelea că
rora nu le poate
mă
sura impactul financiar.
Auditorul va verifica dacăpentru cheltuielile selectate se respectă
urmă
toarele criteriile:
A. Eligibilitatea cheltuielilor – condiţ
ii generale
Ca regulăgenerală
, Auditorul va analiza dacăcheltuielile efectuate de că
tre
Beneficiar sunt justificate prin facturi ş
i ordine de platăaferente sau alte documente
contabile cu valoare justificativăechivalentă
.
Eligibilitatea cheltuielilor va fi stabilităinclusiv prin verificarea sistemului
de contabilitate a Beneficiarului.
Pentru a fi considerate eligibile, în contextul proiectului, costurile trebuie
săîndeplineascăcumulativ urmă
toarele condiţ
ii generale:
• săfie necesare pentru realizarea proiectului, săfie prevăzute în
contractul încheiat cu Beneficiarul proiectului ş
i să fie în conformitate cu
principiile unui management financiar sănă
tos, respectiv utilizarea eficientăa
fondurilor, ş
i un raport optim cost/beneficiu;
• săfie efectuate ş
i plătite de Beneficiar sau partenerii săi pânăla
termenul de depunere a Cererii de rambursare finale, dupăcum este definit în
cadrul Contractului de Finanţ
are;
• săfie înregistrate în contabilitatea Beneficiarului având la bază
documente justificative, săfie identificabile ş
i verificabile, săfie dovedite prin
documente originale;
• Beneficiarul va ţ
ine contabilitatea proiectului separat, folosind conturi
analitice distincte pentru înregistrarea operaţ
iunilor legate de realizarea proiectului;
• atribuirea contractelor de achiziţ
ii săse facăîn conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţ
ie publică
,
a contractelor de concesiune de lucră
ri publice ş
i a contractelor de concesiune de
servicii, cu modifică
rile ş
i completă
rile ulterioare;
• Beneficiarul va derula fondurile aferente finanţ
ă
rii proiectului prin
conturi separate deschise special pentru proiect.
B. Exactitate ş
i înregistrare
Auditorul verifică
:
- dacăcheltuielile pentru o tranzacţ
ie/operaţ
iune au fost înregistrate
cronologic, atât în sistemul contabil al Beneficiarului cât ş
i în Cererile de
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rambursare ş
i sistematic în conturile analitice distincte ale proiectului în
conformitate cu prevederile contractului de finanţ
are;
- dacăcheltuielile pentru o tranzacţ
ie/operaţ
iune au fost încadrate corect
în capitolul/subcapitolul de cheltuieli din bugetul proiectului;
- dacăcheltuielile efectuate sunt conforme cu bugetul proiectului ş
i sunt
susţ
inute prin documente justificative corespunză
toare;
- dacăau fost utilizate corect ratele de schimb valutar, atunci când este
cazul
C. Realitatea cheltuielilor
În aceastăetapăAuditorul va verifica:
- dacăbunurile furnizate au fost recepţ
ionate, cu specificarea datei ş
ia
locului primirii ş
i au fost înregistrate în gestiune ş
i în contabilitate, cu specificarea
gestiunii ş
i a notei contabile de înregistrare;
- dacălucră
rile au fost executate ş
i serviciile prestate;
- existenţ
a documentelor care atestăcăbunurile au fost livrate, lucră
rile
executate ş
i serviciile prestate (factura fiscală
).
D. Verificarea achiziţ
iilor publice
Auditorul va verifica:
- dacăatribuirea contractelor de furnizare/ servicii/ lucră
ri s-a fă
cut în
conformitate cu prevederile legislaţ
iei naţ
ionale ş
i europene în vigoare privind
atribuirea contractelor de achiziţ
ie publică
, a contractelor de concesiune de lucră
ri
publice ş
i a contractelor de concesiune de servicii;
- dacă atribuirea contractelor de achiziţ
ii necesare implementă
rii
proiectului s-a realizat cu respectarea următoarelor principii:
• nediscriminarea;
• tratamentul egal;
• recunoaş
terea reciprocă
;
• transparenţ
a
• proporţ
ionalitatea
• eficienţ
a utiliză
rii fondurilor publice
• asumarea ră
spunderii.
DacăAuditorul descoperăaspecte de neconformitate cu regulile de achiziţ
ii
publice, prezintăîn Rapoarte natura ş
i impactul lor financiar în termeni de
cheltuieli neeligibile.
IV.3. Elaborarea ş
i prezentarea rapoartelor de audit
Activitatea de auditare a proiectului se va face în colaborare cu managerul de
proiect, managerul tehnic ş
i responsabilul financiar.
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Raportul de audit trebuie săfie:
a) complet, adicăsăconţ
inătoate informaţ
iile ş
i argumentele pentru susţ
inerea
îndeplinirii obiectivelor auditului;
b) obiectiv, ceea ce presupune săfie echilibrat, fă
rădistorsiuni, pentru a nu crea
suspiciuni privind credibilitatea ş
i independenţ
a auditorului;
c) accesibil, ceea ce presupune utilizarea unui limbaj cât mai clar ş
i mai simplu
pentru a fi usor de înţ
eles de beneficiarii raportului. Trebuie săfie fă
răechivoc,
logic ş
i sănu ofere posibilitatea unor interpretă
ri eronate. În cazul utiliză
rii unor
termeni tehnici, de specialitate sau abrevieri, aceş
tia se descriu distinct într-un
glosar de termeni;
d) concis, ceea ce presupune redactarea numai a aspectelor care reies din
obiectivele auditului, evitându-se detaliile, formulă
rile ş
i constatările inutile;
e) constructiv, respectiv prezentare clară ş
i echilibrată a tuturor aspectelor
constatate, astfel încât săse evite repetarea unor probleme evidenţ
iate de auditor în
raportul de audit, ca de exemplu: erori, neregularită
ţ
iş
i abateri de la legalitate ş
i
regularitate etc.;
f) oportun ş
i competent, ceea ce presupune respectarea termenului de elaborare,
fă
ră întârzieri, în aş
a fel încât să reflecte competenţ
a ş
i profesionalismul
auditorului, precum ş
i o activitate de audit de calitate;
g) convingă
tor, ceea ce presupune prezentarea concludentăş
i exactăa rezultatelor
auditului, iar concluziile ş
i recomandă
rile din raport trebuie săfie susţ
inute cu
probe de audit suficiente ş
i adecvate.
Raportul de audit final va însoţ
i Raportul final al proiectului R3, iar
rapoartele intermediare vor însoţ
i Cererile de rambursare.
V. INFORMAŢII REFERITOARE LA STUDIILE, PREGĂTIREA
PROFESIONALĂ ŞI CALIFICĂRILE EXPERŢILOR DESEMNAŢI DE
PRESTATORUL
DE
SERVICII
PENTRU
ÎNDEPLINIREA
CONTRACTULUI
Auditorul financiar este persoana fizicăsau firma de audit autorizatăpotrivit
legislaţ
iei în vigoare de că
tre autoritatea competentă
, respectiv Camera Auditorilor
Financiari din România, sădesfă
ş
oare audit în conformitate cu reglementă
rile
adoptate de aceasta.
Auditorii care vor presta serviciul de auditare trebuie săîndeplinească
urmă
toarele cerinţ
e obligatorii:
Califică
ri ş
i abilită
ţ
i pentru 2 auditori:
- săaibăcalitatea de membru al CAFR, dovedităprin prezentarea
unei copii a carnetului de membru, cu menţ
iunea “Activ” pentru
anul în curs;
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- săfacădovada cănu au fost sancţ
ionaţ
i de că
tre Departamentul de
monitorizare ş
i competenţ
ăprofesionalăal CAFR, prin prezentarea
unei Declaraţ
ii pe propria ră
spundere, în acest sens;
- săaibăcalitatea de auditori financiari, dovedităprin prezentarea de
copii ale Certificatului de atestare a calită
ţ
ii de auditor financiar,
emis de către CAFR;
- săfi participat, în calitate de auditor, la minim 1 proiect cu
finanţ
are europeană nerambursabilă (contract finalizat) –
recomandare din care săreiasănumele persoanei respective ca
auditor care a îndeplinit contractul. Se va menţ
iona titlul
proiectului, autoritatea beneficiară
, valoarea totalăa proiectului,
perioada de derulare, persoanăde contact. Aceasta va fi însoţ
ităde
o copie a contractelor/documentelor la care se face referire.
Referitor la auditorii propuş
i, facem precizarea căîn cazul în care pe
perioada de derulare a contractului aceş
tia nu mai pot obţ
ine menţ
iunea “Activ” pe
carnetul de membru CAFR, atunci Prestatorul are obligaţ
ia să
-l înlocuiascăpe acel
auditor cu altul care săse încadreze în condiţ
iile prezentate mai sus.
Copiile documentelor solicitate vor conţ
ine menţ
iunea “conform cu
originalul”, semnă
tura ş
iş
tampila operatorului economic care depune oferta.
Documentele emise în altălimbădecat limba românăvor fi depuse în copie
ş
i vor conţ
ine menţ
iunea “conform cu originalul”, semnă
tura ş
i ş
tampila
operatorului economic care depune oferta, însoţ
ite de traducerea autorizată
.
VI. LOCAŢIA ŞI STABILIREA CALENDARULUI CONTRACTULUI
VI.1. Locaţ
ia
Locaţ
ia de bază a proiectului este în Bucureş
ti, sediul DIRECŢIEI
GENERALE DE PAŞAPOARTE, str. Nicolae Iorga nr. 29, sector 1, Bucureş
ti.
VI.2. Data demarării ş
i perioada de execuţ
ie
Demararea activită
ţ
ii de prestare a serviciilor de audit va avea loc imediat
dupăsemnarea contractului de prestări servicii de că
tre ambele pă
rţ
i.
Perioada de execuţ
ie a contractului: pânăla data de finalizare a proiectului,
estimatăa fi în mai 2013.
În cazul extinderii duratei de implementare a proiectului, pă
rţ
ile pot conveni
de comun acord, prin act adiţ
ional, prelungirea acesteia ş
i modificarea
contractului în conformitate cu legislaţ
ia în vigoare, fă
rămodificarea preţ
ului
contractului.
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VII. BUGETUL ESTIMAT
Valoarea estimatăpentru achiziţ
ionarea acestor servicii este de 40.000 lei
fă
răT.V.A.
VIII. CERINŢE
VIII.1. ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE
Ofertantul va prezenta urmă
toarele documente, ca parte a propunerii tehnice:



Metodologia de prestare a serviciilor;
Graficul de prestare a serviciilor;
VIII.1.1. Metodologia de prestare a serviciilor

Metodologia de prestare a serviciilor constituie acea parte a propunerii
tehnice care prezintăstrategia propusăde ofertant pentru prestarea serviciilor
solicitate prin specificaţ
iile tehnice incluse în documentaţ
ia de atribuire.
Metodologia trebuie săcuprindăminimum urmă
toarele informaţ
ii:
- descrierea de ansamblu a abordă
rii propuse de ofertant pentru executarea
serviciilor;
- descrierea cât mai detaliatăa activităţ
ilor propuse de ofertant pentru
prestarea serviciilor solicitate, cu indicarea orică
ror etape / stadii
considerate ca esenţ
iale, a rezultatelor ş
i efectelor aş
teptate ş
i estimate ale
fiecă
rei activită
ţ
i;
- descrierea contribuţ
iilor ofertantului, în termeni de resurse umane
specializate, cunoş
tinţ
e, etc., necesare pentru ducerea la îndeplinire în cele
mai bune condiţ
ii a activită
ţ
ilor respective ş
i obţ
inerea rezultatelor;
- în cazul în care oferta este depusăde o asociere, o descriere a implică
rii
fiecă
rui asociat în prestarea serviciilor solicitate, a modului de colaborare
între asociaţ
i în vederea executării contractului, inclusiv prin delimitarea
sarcinilor ş
i responsabilită
ţ
ilor individuale în prestarea serviciilor;
- descrierea orică
ror aranjamente de subcontractare a unei pă
rţ
i a serviciilor
solicitate, a interacţ
iunii dintre ofertant ş
i subcontractor/i, precum ş
i o
descriere detaliatăa serviciilor ce vor fi subcontractate.
VIII.1.2. Planificarea activităţ
ilor ş
i Graficul de îndeplinire a
acestora
Graficul de prestare a serviciilor constituie acea parte a propunerii tehnice
care prezintăcalendarul propus de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate
prin specificaţ
iile tehnice incluse în documentaţ
ia de atribuire.
Graficul trebuie săincludăun calendar cât mai detaliat al activită
ţ
ilor ce vor
fi derulate în cadrul contractului, conform metodologiei de prestare a serviciilor, cu
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indicarea etapelor / stadiilor esenţ
iale, a modului în care activită
ţ
ile respective sunt
reflectate în rapoarte, a legă
turilor ş
i relaţ
iilor dintre activită
ţ
iş
i secvenţ
ialitatea
acestora, precum ş
i a resurselor umane alocate pe activită
ţ
i.
Calendarul propus trebuie săse încadreze în termenele indicate prin
specificaţ
iile tehnice cuprinse în documentaţ
ia de atribuire.
VIII.2. CERINŢE SPECIALE
Toate costurile legate de realizarea cerinţ
elor din caietul de sarcini (costuri
materiale, costuri pentru deplasă
ri, costuri pentru plata unor activită
ţ
i auxiliare,etc)
vor fi suportate de Prestator, Beneficiarul va plati doar preţ
ul ofertat, respectiv cel
prevă
zut în contract.
În situaţ
ia în care, prin raportul de audit întocmit, Prestatorul, din culpa sa
exclusivădeclarăeligibilăo cheltuialăoperatăîn executarea Contractului de
finanţ
are al proiectului, consideratăîn baza legalăneeligibilă, aceasta va fi
suportatăintegral de că
tre Prestator.
În situaţ
ia în care Autoritatea de Management pentru Programul Operaţ
ional
Dezvoltarea Capacită
ţ
ii Administrative solicită clarifică
ri ş
i/sau revizuirea
Raportului final de audit, Prestatorul va acorda asistenţ
ăBeneficiarului în vederea
remedierii situaţ
iei, pânăla momentul aprobă
rii Cererii de rambursare finale de
că
tre Autoritatea de Management.
Prestatorul va preda Achizitorului documentaţ
ia elaboratăîn 4 exemplare
originale, pe suport de hârtie ş
i 1 exemplar în format electronic.
Prezentul caiet de sarcini, împreunăcu oferta tehnicăş
i financiară
, se vor
constitui ca anexăla contractul încheiat cu Prestatorul.
ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE
Subcomisar de poliţ
ie
MARA MIHAELA

VERIFICAT,
ŞEF BIROU LOGISTIC
Subcomisar de poliţ
ie
SPIRIDON COSMIN

CONTABIL ŞEF,
Comisar ş
ef de poliţ
ie

MANAGER TEHNIC,
Comisar ş
ef de poliţ
ie

CODICĂPAULA

NICULESCU ANDREEA
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