
 
 

CERERE OFERTA 
ACHIZITIE DIRECTA SERVICII AUDIT FINANCIAR 

 

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale achiziţionează în 
conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică / 
acordurilor-cadru de lucrări, de produse şi servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin achiziţie directă, 

 

Urmatoarele servicii: - Servicii de audit financiar statutar – 79212100-4 

In acest sens, vä rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra financiara pentru urmatoarele servicii, aferente 
exercitiului financiar 2018: 

a) sevicii de audit financiar statutar efectuate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit 
(„ISA”) asupra situaţiilor financiare anuale ale INCSMPS, pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 
31.12.2018 întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 cu 
modificările ulterioare”), prestate astfel: 

i. raport interimar asupra informatiilor contabile la 30.10.2018 
ii. raport de audit final cu privire la Situatiile financiare individuale întocmite de INCSMPS 

pentru exercițiul financiar care se încheie la data de 31.12.2018.  
b) citirea Raportului Consiliului de Administratie cu scopul de a stabili dacă există alte informaţii cuprinse 

în aceste documente, inclusiv în modul de prezentare, care să fie neconcordante în mod semnificativ 
cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare.  

c) Raport cu privire la deficienţele semnificative din controlul intern identificate pe parcursul auditului. 
 

Perioada de prestare a serviciilor vizată de prezenta cerere de oferta este aferenta operatiunilor de audit 
statutar al institutului începând cu exercițiul financiar 2018, contractul încheiat între părti putând fi prelungit cu 
perioade succesive (de încă un an), în situația în care condițiile contractuale ramân neschimbate. 

Vä rugäm de asemenea sä ne prezentati: 

a. copie după certificatul de atestare a calității de auditor financiar eliberat de CAFR;  
b. copie după carnetul de membru al CAFR vizat cu mențiunea „Activ” pentru anul în curs;  
c. adeverinta (copie) sau declarația pe proprie răspundere a auditorului financiar din care să rezulte că nu 

a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de Monitorizare, Control și Competență 
Profesională al CAFR;  

d. copie dupa adeverinta din care sa rezulte calificativul de categorie A, acordat de Departamentul de 
Monitorizare, Control și Competență Profesională al CAFR  în urma revizuirii pentru asigurarea calității 
serviciilor prestate de auditorii financiari; 

e. declaratie pe propria raspundere a ofertantului că nu se afla în vreuna din situațiile prevazute la art. 164, 
165, 167 și 60 din Legea nr.98/2016 (Anexa nr.3). 

f. Declarația privind neîncadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr 98/2016, 
completata, semnata si stampilata (Anexa nr. 1);  

g. Draftul de contract 



 
 
CERINTE SPECIFICE: 
In realizarea si indeplinirea contractului se vor aplica prevederile Legii nr 162/2017 privind auditul statutar al 
situatiilor financiare anuale. 
Contractul va fi implementat la sediul Autorității Contractante situat în Strada Povernei 6-8, București, România 
și la locația unde își desfășoară activitatea departamentul Economic Financiar, din Str. Visarion nr. 13, București, 
Romania. Auditarea se va efectua doar de către persoane cu o experiență similară celei care a fost luată în calcul 
la acceptarea ofertei. 
Raportul de audit statutar va trebui prezentat panä la data de 30.04.2019. 
 
CERINTE GENERALE 
Oferta dvs este asteptata pana pe data de 03.12.2018, orele 18.00. 

Oferta financiara se va incarca in SICAP cu mentiunea „Servicii de audit statutar 2018” si cu prezentarea pretului 
total al ofertei inclusiv TVA. Suplimentar, oferta financiara, insotita de documentele solicitate in prezenta adresa, 
se va transmite catre autoritatea contractanta pe fax: 0213117595 sau scanatä la adresa de e-mail 
office@incsmps.ro, In atentia doamnei director general Dr. Vasilica Ciucä. Oferta care va fi incarcata in SEAP 
dincolo de data limita nu va fi luata in considerare.  

Date autoritate contractanta: 
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINJIFICA IN DOMENIUL MUNCII FAMILIEI SI PROTECJIEI SOCIALE 
Sediul Social: Romania, Str. Povernei 6-8, Sector 1, Bucuresti 
Sursa de finantare: Fonduri publice 
 
TERMEN RAPORTARE 
 

· Raportul interimar asupra informațiilor contabile la data de 30.10.2018 – termen 10.12.2018; 
 

· Raportul de audit statutar cu privire la Situațiile financiare individuale întocmite de INCSMPS pentru 
exercițiul financiar care se încheie la data de 31.12.2018 – termen aprilie anul următor celui la care se 
raportează. 

 
 
MENȚIUNI 
Cifra de afaceri estimată a fi realizată în anul 2018 este de 5.300 mii lei. 
În cazul în care oferta dumneavoastră va fi acceptată, se va încheia un contract de prestări servicii între autoritatea 
contractantă și furnizor. 
Autoritatea contractantă va efectua plata integrală a serviciilor în termen de 30 zile lucrătoare de la data 
recepției serviciului. 

 
 

 
DIRECTOR ECONOMIC 
Iuliana Durlut 
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