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1. INFORMAŢII GENERALE 

 
 1.1 Achizitor: 
 Denumire: CENTRUL DE SOLUŢIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR ÎN DOMENIUL 
BANCAR, Persoană Juridică fără scop patrimonial, de utilitate publică, înfiinţat în baza 
Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015, privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre 
consumatori şi comercianţi. 
 Adresa: Bucureşti, str. Sevastopol, nr. 24, etaj 2, sector 1 
 Persoana de contact: Carmen Marin 
 Telefon: 0722 686 446 
 E-mail: carmen.marin@csalb.ro; secretariat@csalb.ro  
 Adresa de internet: www.csalb.ro  
 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE 
 

 2.1.    Descriere 
 2.1.1. Denumirea contractului de achiziție: Contract de Servicii de Auditare Situații 
Financiare încheiate la 31.12.2019. 
 2.1.2. Tipul contractului şi locul de prestare a serviciilor: contract de servicii. 
Contractul are ca obiect prestarea, pe durata acestuia, pe teritoriul României, a următoarelor 
servicii: 
 Audit financiar în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit Financiar (ISA), 
adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din România, al situaţiilor financiare ale 
Centrului de Soluţionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar, pentru exerciţiul încheiat la 
31.12.2019, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei şi 
Finanţelor nr.1969/2007, pentru aprobarea Reglementarilor Contabile pentru persoanele 
juridice fără scop patrimonial, care conțin bilanţul, contul rezultatului exerciţiului, un sumar al 
politicilor contabile semnificative şi alte informaţii explicative. 
 2.1.3. Raportul de Audit: 
 Pentru fiecare situaţie financiară, Prestatorul trebuie să prezinte următoarele 
documente, în limba română, semnate de persoana împuternicită/partenerul responsabil pentru 
executarea serviciilor de auditare: 

a) un raport de audit, conţinând opinia sa; 
b) scrisoarea către conducere, care cuprinde recomandările pentru întărirea sistemului de 

control intern şi al altor mecanisme interne ale C.S.A.L.B.; 
 Pentru exerciţiul financiar precizat, Prestatorul va efectua o misiune de audit, a cărei 
perioadă va fi stabilită orientativ prin planul preliminar de activitate, despre care se va face 
menţiune în Sumarul strategiei de abordare şi planificare a activităţii de auditare externă, ce va fi 
definitivat prin consultarea C.S.A.L.B., anterior începerii misiunii de audit de către Ofertantul 
declarat câştigător. 
 Strategia de abordare şi planificare a activităţii trebuie să cuprindă şi să documenteze 
următoarele elemente: 
 - Sumarul strategiei de abordare, în care Ofertantul va prezenta abordarea şi metodologia 
utilizate pentru realizarea misiunii de auditare; 
 - Planul preliminar de activitate al misiunii de auditare, în care se vor indica cel puţin: 

 etapele de lucru; 
 durata orientativă în zile/membru echipă a fiecărei etape; 
 obiectivele specifice fiecărei etape, procedurile efectuate pentru atingerea acestor 

obiective şi documentele generate în fiecare etapă de lucru; 
 numărul membrilor alocaţi în fiecare etapă a misiunii; 
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 - Componenţa echipei de audit. 
 Detaliile referitoare la strategia de abordare şi planificare a misiunii vor face obiectul 
unor consultări prealabile între reprezentanţii Ofertantului declarat câştigător şi C.S.A.L.B.  
 2.1.4. Locul prestării: Bucureşti, str. Sevastopol, nr. 24, etaj 2, sector 1 
 2.1.5. Durata contractului de achiziție: în perioada martie - mai 2020; 
 

3. PROCEDURA DE ACHIZIȚIE:  
 

 CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE: Preţul cel mai 
scăzut. 
 Prețul cel mai scăzut este valoarea totală ofertată. 
 
 În cazul în care preţurile totale ofertate sunt egale, se va solicita ofertanţilor respectivi, 
pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis in maxim 24 ore de la informarea 
ofertanților câștigători, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere 
financiară are preţul cel mai scăzut. 
 În cazul în care ofertantul câştigător refuză să semneze contractul, Achizitorul poate 
opta între încheierea contractului cu ofertantul clasat pe locul al doilea sau poate anula 
procedura. 
 
 

4. PREZENTAREA OFERTEI: 
 

 4.1 Limba de redactare a ofertei: Limba română 
 4.2 Moneda în care este exprimat preţul contractului: lei  
 4.3 Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile 
 4.4 Termen limită de depunere a ofertelor (data și ora): 02.12.2019, ora 17.00 
pentru transmitere documente scanate prin e-mail și 06.12.2019, ora 17.00 pentru 
depunere documente originale. 
 Ofertele originale se vor depune personal, prin servicii poștale semnate și ștampilate, 
identice cu cele transmise scanate pe e-mail. 
 4.5 Adresa unde se primesc ofertele: 
- e-mail: carmen.marin@csalb.ro; secretariat@csalb.ro  
- Sediul CSALB – str. Sevastopol nr. 24, sector 1, București 
 Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în 
documentația de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de 
Achizitor. 
 4.6 Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei: Oferta poate fi retrasă anterior 
datei și orei stabilite ca termen limită de depunere a ofertelor. Ofertantul nu are dreptul de a-și 
retrage sau de a-și modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea acesteia, sub 
sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului.   
 4.6.1 Ofertantul are dreptul de a depune o singură ofertă de bază care să respecte 
cerințele tehnice minimale. 
 4.6.2 Toate costurile ocazionate pentru pregatirea și depunerea ofertei vor fi suportate 
de către  ofertant, indiferent de rezultatul procedurii. 
 4.7. Evaluarea ofertelor va avea loc cel mai târziu în data de 20.12.2019. 
 4.8. Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar). Oferta depusă trebuie să conțină 
detalii referitoare la: 
 4.8.1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OFERTANTULUI: 

- Denumirea persoanei juridice/fizice  autorizate; 
- Număr înregistrare la Registrul Comerțului/Registrul special al instanței; 
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- Contul bancar; 
- Cod unic de înregistrare fiscală; 
- Telefon/fax/e-mail; 
- Persoana de contact; 

- DOVADA îndeplinirii condiției de a fi “membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din 
România” – carnet membru vizat pe anul 2018 – copie conformă cu originalul; 
- CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ (copie conformă cu originalul); 
- DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE din care să reiasă că nu a fost sancționat în ultimii 3 
ani de către Departamentul de Etică/Comisiile de disciplină ale CAFR; 
- DATE PRIVIND OFERTA FINANCIARĂ: Prețul total include toate cheltuielile care vor fi angajate 
de către ofertant în vederea prestarii serviciilor solicitate prin prezenta documentație. Trebuie 
să se specifice că prețul ofertat conține TVA. Prețurile vor rămâne ferme pe toată durata 
contractului. Oferta  financiară nu trebuie să respecte un format standard. 
 4.8.2. CRITERII CALIFICARE ȘI EXPERIENȚA AUDITORULUI 
 (A) Auditorul trebuie să fie complet imparțial și independent faţă de toate aspectele 
legate de conducerea sau interesele C.S.A.L.B.; 
 (B) Auditorul nu are dreptul, pe parcursul perioadei contractuale, precum şi ulterior, 
pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la executarea contractului, de a angaja persoane care 
au fost implicate în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor depuse în cadrul aplicării 
prezentei proceduri de atribuire,  sub sancţiunea nulităţii contractului; 
 (C) Auditorul trebuie să demonstreze că poate propune personal adecvat, având calificări 
profesionale corespunzătoare și experiență în contabilitate și auditarea conturilor entităților 
comparabile în dimensiune și complexitate entității auditate; 
 (D) Curriculum Vitae (CV-urile) ale echipei propuse, precum şi recomandări formulate 
de două entităţi similare C.S.A.L.B. (naţionale ori internaţionale) trebuie să fie anexate ofertei 
tehnice; 
 (E) Prestatorul are o experienţă relevantă, de cel puţin 10 ani, în auditarea entităţilor 
similare C.S.A.L.B. (naţionale ori internaţionale); 
 (F) Prestatorul propune o echipă, care să cuprindă cel puţin: 
 - auditor manager, care trebuie să fie un expert calificat, absolvent de cursuri 
universitare relevante, cu o experiență de cel puțin 10 ani ca auditor profesionist, inclusiv 
experiență managerială relevantă pentru echipele de audit, respectiv experienţă cu entităţi 
similare C.S.A.L.B. (naţionale ori internaţionale); 
 - auditor supervizor, respectiv un supraveghetor auditor ce trebuie să fie un expert 
calificat, cu cel puțin 8 ani de experiență profesională în auditul extern şi în practicile de audit; 
 - auditor senior, respectiv un expert tehnic și administrativ, cu experienţă profesională 
de cel puțin 6 ani. 
 Toate documentele solicitate trebuie sa fie valabile la momentul evaluarii ofertelor. 
 
 5. CLARIFICĂRI: Solicitările/cererile de clarificare se vor trimite la adresa: 
carmen.marin@csalb.ro; secretariat@csalb.ro 
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