
 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

Investeşte în oameni! 

Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/81666 

  

 

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 

Titlul proiectului:  "Elevii- managerii viitorului" 

Nr.76/16.05.2012 

Invitaţie de participare 

 
 Liceul Economic „Ioan Slavici” doreşte să achiziţioneze, conform Instrucţiunii nr. 26/2010 AMPOSDRU,  servicii de 

contabilitate -  cod CPV 79211000-6,  prin intermediul unui contract de servicii prevăzut în cadrul proiectului Elevii – 

managerii viitorului”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, „Investeşte în oameni!”, 

contract grant nr. POSDRU/109/2.1/G/81666. 

Procedura utilizată în efectuarea achiziţiilor este procedura de studiu  al pieţei. 

Documentaţia de achiziţie poate fi ridicată de adresa Liceului Economic „Ioan Slavici” din Timişoara, str. Dr. Aurel 

Păunescu Podeanu, nr. 144, jud. Timiş, fax: 0256-213.108, sau transmisă prin e-mail, la cerere, adresată tot prin e-mail la 

adresa de e-mail: secretariat.islavici@gmail.com. 

Criteriul aplicat în vederea stabiliri ofertei câstigătoare este preţul cel mai scăzut. 

Criterii minime de calificare şi selecţie: 

a). Situaţia personală a ofertantului: 

• Declaraţie de eligibilitate (neîncadrare în prevederile art. 180 din OUG 34/2006 modificată şi actualizată) 

• Declaraţie de neîncadrare în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 modificată şi actualizată; 

• Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice eliberat de Administraţia Financiară in original, copie 

legalizată, copie conformă cu originalul, privind achitarea obligaţiilor exigibile către Bugetul de Stat şi către 

bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate, pensii, şomaj) – se va prezenta situaţia obligaţiilor scadente în luna 

anterioară celei în care se depune oferta. 

• Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului 

local eliberat de  Primărie – original, copie legalizată, copie conformă cu originalul -  se va prezenta situaţia 

obligaţiilor scadente în luna anterioară celei în care se depune oferta. 

Notă: Existenţa datoriilor privind obligaţiile de plată la bugetul consolidate sau bugetul local vor conduce la 

descalificarea ofertantului.  

b). Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale/înregistrare:  

• Certificat constatator, în original, copie legalizată sau copie conformă cu originalul,  emis de Oficiul Registrului 

Comerţului, de pe lângă Tribunalul teritorial,  emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii ofertei. 

• Certificatul de înregistrare eliberat de O.N.R.C  (CUI), copie 

• Persoana fizică/juridică să fie înscrisă în Registrul experţilor contabili activi întocmit de CECCAR, înregistrată 

fiscal în România şi să deţină viza de membru activ CECCAR pe anul în curs- se va depune copie (simplă) dup 

carnetul de membru CECCAR vizat pe anul în curs. Contractul de servicii de contabilitate se reziliează unilateral 

de către Beneficiar în cazul în care pe durata prestării serviciilor, expertului contabil i s-a retras această calitate de 

către CECCAR. 

• Expertul contabil să nu fi fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de etică sau de către Comisiile de 

disciplină ale CECCAR – se va depune o declaraţie pe propria răspundere (original) în acest sens. 

Limba de elaborare a ofertei: Română 

Descrierea obiectului contractului: servicii de contabilitate (expertiză contabilă) pentru implementarea proiectului “Elevii- 

managerii viitorului"  

Durata contractului: 13 luni de la semnarea sa de ambele părţi 

Operatorii economici interesaţi sunt rugaţi să transmită ofertele (întocmite conform documentaţiei de achiziţie) la adresa: 

Liceul Economic “Ioan Slavici” din Timişoara, str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu, nr.144, jud.Timiş, fax:0256-213.108, e-

mail:secretariat.islavici@gmail.com, până la data limită de 22.05.2012, ora 14.00. 

 Vă mulţumim anticipat. 

 

           Cu stimă, 

        Titus Slavici 

       Manager proiect 

 


