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Răspuns clariflcări procedura de achiziţie servicii de contabilitate pentru proiectul
MIGRANET-Reţea regională pentru integrarea migranţilor

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Ref: Procedura de achiziţie privind servicii de contabilitate - proiect "MIGRA NET- Reţea
regională pentru integrarea migranţilor"

Subiect: Solicitare de clarificări

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

În cadrul procedurii de achiziţie pentru servicii de contabilitate pentru proiectul MIGRANET-
Reţea regională pentru integrarea migranţilor (Nr. contract FAMI/15.03.04) ne-au fost
solicitatea o serie de clarificări de interes general cu privire la această procedură.

Întrebările şi răspunsurile le regăsiţi mai jos.

Cu stimă,
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Întrebare l.
Supervizarea lunară a dosarelor contabile ale celor 3 parteneri: Direcţia de Asistenţă Socială
şi Medicală C/uj-Napoco, ASSOC Baia Mare şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
(OIM), Biroul În România, am dori să detaliaţi ce presupune această supervizare.

Răspuns 1
Supervizarea va presupune:

• Verificarea anexelor financiare care trebuie completate de către fiecare Partener de
proiect, conform cerinţelor Autorităţii Contractante.

• Verificarea documentelor justificative transmise de către fiecare Partener (ex. state
plată; contribuţii I~ bugetul de stat/asigurări sociale; pontaje; fişe de prezenţă;
documente contabile - notă contabile fişe contabile, registru jurnal, registru de casă,
NIR; facturi pentru diferite tipuri de cheltuieli realizate conform bugetului aprobat al
proiectului, dovada plăţii facturilor, procese verbale etc) pentru bugetul care Îi revine
În proiect.

Întrebare 2.
Evaluarea corectitudinii operaţiunilor financiare şi a raportărilor contabile ale partenerilor
conform regulilor impuse de Autoritatea Contractantă. Unde se pot analiza regulile pe baza
cărora se efectuează evaluările operaţiunilor financiare şi a raportărilor contabile?

Răspuns 2.
Regulile pe baza cărora se efectuează operaţiunile financiare şi raportările contabile pot fi
analizate accesând site-ullnspectoratului General pentru Imigrări (IGI), secţiunea
Programe/Strategii- Fondul AZil, Migraţie şi Integrare (AMIF)
http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Prevederi-aplicabile-Programului-National-FAMI/218

Întrebare 3.
Elaborarea notificărilor şi/sau a Actelor adiţionale pentru ajustări sau modificări ale
bugetului pe parcursul derulării praiectului, cu respectarea cerinţelor Autorităţii
Contractan te. Această activitate trebuie realizată de către expertul contabil al proiectului?
Din experienţă ştim că aceste documente sunt elaborate de către responsabilul financiar
sau managerul de proiect.

Răspuns 3.
Elaborarea notificărilor şi/sau a Actelor adiţionale se vor realiza de către managerul de
proiect În colaborare cu expertul contabil selectat ca urmare a derulării acestei procedure
de achiziţii.
În cadrul echipei de proiect nu există un Responsabil financiar, atribuţiile acestuia făcând
obiectul acestei proceduri de achiziţii.
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Întrebare 4.
Verificarea şi Înregistrarea ordinelor de plată, statelor de plată salarii şi a celorlalte rapoarte
generate de program. verificarea şi înregistrarea acestor documente se efectuează atât
pentru parteneri, cât şi pentru liderul de proiect?

Răspuns 4.
Verificarea şi înregistrarea documentelor se realizează doar pentru liderul de proiect.

Întrebare 5.
Completarea declaraţiilor către bugetul statului şi către bugetele fondurilor speciale conform
legislaţiei În vigoare şi transmiterea acestora catre ANAF. Completarea declaraţiilor se
efectuează atât pentru parteneri, cât şi pentru liderul de proiect?

Răspuns 5. ..
Completarea şi transmiterea declaraţiilor se realizează doar pentru liderul de proiect.


