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CLARIFICARE  nr. 2 

 

Având în vedere solicitările de clarificare referitoare la achiziția având ca obiect „servicii de audit 
extern independent”, autoritatea contractantă vă comunică următoarele : 

 

 

Întrebarea nr.1  
În cadrul caietului de sarcini este menționat că “Auditul managementului Agenției va fi efectuat 
în conformitate cu: Standardele Internaționale de Audit (”ISA”) – 4400 – (anterior ISA 920) - 
INTERNATIONAL STANDARD ON RELATED SERVICES 4400 (Previously ISA 920) ENGAGEMENTS TO 
PERFORM AGREED-UPON PROCEDURES REGARDING FINANCIAL INFORMATION.” Acest standard se 
referă la misiunile de audit cu privire la informațiile financiare, pe când, din obiectivele propuse 
analizei independente, înțelegem că evaluarea este de natură operațională. În acest context 
raportarea conform cerințelor standardului mai sus menționat nu ar fi oportună. Este acceptată 
raportarea în cadrul unui raport cu o structură similară celei descrise la punctul 18 din Standard, 
dar fără a se menționa conformitatea cu acesta, neaplicabil în situația de față? 
 

Răspuns nr. 1 
  Potrivit punctului 2.3 - Rezultate așteptate din cadrul Caietului de sarcini „(...) Raportul va conține 

în mod obligatoriu, soluții de îmbunătățire a managementului, prin raportarea la funcțiile și 
obiectivele specifice ANABI, inclusiv cele asumate prin strategiile naționale. Raportul va cuprinde, 
conform prevederilor art. 11 din Legea 318/2015, în mod obligatoriu, referiri la: 

  - modul de îndeplinire a atribuțiilor manageriale; 
  - organizarea activității;  
  - asumarea responsabilităților de către conducerea Agenției; 
  - necesitatea de suplimentare a posturilor Agenției sau de reorganizare internă a acesteia”. 
 

Întrebarea nr.2  
Având în vedere perioada rămasă până la termenul de emitere a raportului final precum si volumul 
de muncă estimat, ne puteți spune dacă există condiții în care acesta ar putea fi prelungit?  
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Răspuns nr. 2 
În conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (3) din Legea 318/2015 „Raportul de audit se 
întocmește în primele 3 luni ale anului (…)”. 
 
Întrebarea nr.3 
Având în vedere că experiența relevantă a experților cheie a fost constituită în cadrul unor 
proiecte variate și într-un orizont larg de timp, există posibilitatea ca aceasta să fie susținută de 
o declarație pe proprie răspundere?  
 
Răspuns nr. 3 
Experiența relevantă a experților cheie se dovedește prin îndeplinirea cerințelor, precum și prin 
respectarea specificațiilor din Caietul de sarcini, care descrie activitățile ce fac obiectul 
contractului ce urmează a fi atribuit.   
 
 

 
 

Comisia de evaluare: 

     
     

     

     

 


