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Solicitare clarificări: 

 

1. Conform punctului 3.3 Rezultate obţinute din Caietul de sarcini aferent achiziţiei directe aflată îm 

derulare în vederea atribuirii contractului  de servicii de audit în cadrul proiectului "Modernizare 

coridor integrat  de mobilitate est-vest - Strada Mihai Viteazu”, auditorul "va elabora un  număr 

minim de rapoarte egal cu numărul de cereri de rambursare/cereri  de plată/cereri de prefinanţare 

conform Anexei 4". Având în vedere faptul că în Graficul de depunere a cererilor de  

prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor sunt prevăzute a fi depuse  2 cereri de prefinanţare şi 

având în vedere procedura de depunere a  cererilor de prefinanţare şi documentele care trebuiesc 

depuse la  solicitarea prefinanţării avem rugămintea de a clarifica dacă trebuiesc  sau nu întocmite 

rapoarte de audit cu ocazia depunerii celor 2 cereri de  prefinanţare prevăzute în cadrul proiectului. 

 

2. Vă rugăm să ne comunicaţi câte rapoarte de audit se vor efectua? 

 

RĂSPUNS:  

Avand in vedere: 

- cerintele din caietul de sarcini in care este precizat faptul ca auditorul va elabora un minim de rapoarte egal 

cu numărul de cereri de rambursare/cereri de plată/cereri de prefinanțare conform Anexei 4 - Graficul 

cererilor de prefinanțare/rambursare/plată la Contractul de finanțare nr.5054/28.01.2020, ce vor descrie toate 

activităţile desfăşurate, auditarea tuturor cheltuielilor (eligibile, neeligibile și TVA aferent acestora)  

- Anexa 4 Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare in care sunt mentionate un 

numar de 2 cereri de rambursare; 9 cereri de plata in urma carora  vor rezulta 9 cereri de rambursare aferente 

celor 9 cereri de plata si 2 cereri de prefinantare in urma carora vor rezulta 2 cereri de rambursare aferente 

celor 2 cereri de prefinantare  

 

Va clarificam faptul ca in conformitate cu Anexa 4 Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată la 

Contractul de finanțare nr.5054/28.01.2020 valabil la aceasta data, auditorul va trebui sa intocmeasca un 

numar de 13 rapoarte de audit. 
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