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DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI  
PENTRU ACHIZITIA  

„CONTRACT DE SERVICII DE CONTABILITATE 
(EXPERT CONTABIL)  PENTRU PROIECTUL 

POSDRU/105/5.1/G/75662” 
 

Achizitor: SC FRASIN SRL 

Titlul proiectului POSDRU: „ORIENTARE SI CONSILIERE IN ANTREPRENORIAT” 

Nr.contractului de finantare: POSDRU/105/5.1/G/75662 

Calitatea achizitorului in 
cadrul proiectului: 

Beneficiar 

 
1. INFORMATII GENERALE  

 
1.1.Achizitor: 

Denumire: SC FRASIN SRL 

Adresa: Turnu Rosu, nr. 340 , cod postal 557285, judetul Sibiu, Localitate: Turnu Rosu, Tara: 
Romania 
Persoana de contact: 
Karina BLAGA 

Telefon: 0728237153 

E-mail:  mihabut@yahoo.com Fax: - 

Adresa de internet: www.frasinsibiu.wgz.ro 

 
 
 
1.2  a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 07.06.2011, ora 10.00.  
Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare şi 
reprezentanţii/împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte 
persoane nominalizate de către achizitor. 
       b) Adresa unde se primesc ofertele: 
Adresa: Turnu Rosu, nr. 340 , cod postal 557285, judetul Sibiu, Localitate: Turnu Rosu. 
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Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia 
pentru ofertanti sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, 
acestea fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise. 
      c) Data şedinţei de deschidere a ofertelor: 07.06.2011, ora 16.00. 
 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 
 
2.1. Descriere 
2.1.1. Denumirea contractului de achizitie: 
Titlul: CONTRACT DE SERVICII DE CONTABILITATE (EXPERT CONTABIL) PENTRU 
PROIECTUL POSDRU/105/5.1/G/75662 

2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor ce vor fi achizitionate 

Efectuarea serviciilor de contabilitate pentru Proiectul „ORIENTARE SI CNSILIERE IN 
ANTREPRENORIAT”, POSDRU/105/5.1/G/75662, prin prestarea urmatoarelor activitati: 
Expertul contabil va sprijini beneficiarul sa tina o evidenta contabila analitica distincta a 
Proiectului, utilizand conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare 
la implementarea Proiectului, in conformitate cu dispozitiile legale. Inregistrarile contabile 
aferente proiectului vor fi realizate de catre expertul contabil in conditiile legii care va semna si 
data toate documentele contabile si justificative aferente operatiunilor din cadrul proiectului. 
Expertul contabil va elibera o atestare in conformitate cu Standardul profesional nr.22 Misiunea 
de examinare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare - ghid de aplicare, 
emis de CECCAR editia a lll-a revizuita 2008, referitoare la regularitatea si sinceritatea 
operatiunilor efectuate si vor semna documentele suport care insotesc fiecare cerere de 
rambursare intermediara/ finala. 
Expertul contabil va sprijini beneficiarul in efectuarea si transmiterea tuturor datelor si 
informatiilor contabile la solicitarea OIR POSDRU Centru, in vederea efectuarii reconcilierii 
contabile dintre conturile sale contabile si cele ale AMPOSDRU pentru operatiunile gestionate 
in cadrul Proiectului finantat din POSDRU. 
Expertul contabil va sprijini beneficiarul in pastrarea documentelor originale, inclusiv 
documentele contabile, privind activitatile si cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste 
de audit adecvate, in conformitate cu regulamentele comunitare si nationale. Toate 
documentele vor fi pastrate pana la 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii acestui termen pana 
la inchiderea oficiala a POSDRU. 
Perioada de implementare a proiectului este de 2 ani in perioada 02.05.2011-30.04.2013. Sunt 
estimate a fi intocmite si depuse un numar de 8 Cereri de rambursare la Organismul 
Intermediar. 
Expertii contabili vor prezenta urmatoarele documente doveditoare, anexa la formularele 
solicitate prin Documentatia pentru ofertanti: 
-Legitimatia de expert contabil vizata la zi-copie legalizata; 
-Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul 
persoanei fizice sau juridice-original; 
-Declaratia de propria raspundere din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de 
catre Comisia de disciplina de pe langa Consiliul Filialei CECCAR de care apartin. 
 
2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare 

) Lucrari                              □ ) Produse           □ ) Servicii                     X 

Executie                           □ 
Proiectare si executie      □ 
Realizare prin orice 
mijloace a cerintelor 
specificate de achizitor   □ 

Cumpare                     □ 
Leasing                       □ 
Inchiriere                     □ 
Cumparare in rate       □ 

Categoria serviciului: 
2A             X 
2B             □ 
 

Principala locatie a lucrarii: Principalul loc de livrare Principalul loc de prestare: SC 



 FRASIN SRL, Turnu Rosu, nr. 340, 
judetul Sibiu, Locatia de 
implementare a activitatilor 
proiectului 
POSDRU/105/5.1/G/75662, 
79211000-6 „Servicii de 
contabilitate” 

2.1.4. Durata contractului de achizitie : 24 luni de la data semnarii contractului de ambele parti. 
 
 

3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 
STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE 
Pretul cel mai scazut                                                                          X                                         
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic                 □ 
 

4. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE 
-Sa fie inscris in TABLOUL MEMBRILOR CU VIZA DE EXERCITARE A PROFESIEI PE 2011 
ca expert contabil; 
-Sa detina Legitimatia de expert contabil vizata la zi; 
-Sa detina certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat 
sediul persoanei fizice sau juridice; 
-Sa nu fi fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Comisia de disciplina de pe langa Consiliul 
Filialei CECCAR de care apartin. 
In situatia neprezentarii documentelor solicitate, oferta respectiva va fi considerata neconforma. 
 

5. PREZENTAREA OFERTEI 
4.1. Limba de redactare a 
ofertei 

Limba romana 

4.2. Moneda in care este 
exprimat pretul contractului 

Lei/Euro 

4.3. Perioada minima de 
valabilitate a ofertei 

Pana la: 30.05.2013 

4.4. Modul de prezentare a 
ofertei (tehnic si financiar) 

Adresa la care se depun ofertele: 
Adresa: Turnu Rosu, nr. 340, judetul Sibiu, Localitate: Sibiu, 
Tara:Romania  
Data limită pentru depunerea ofertelor: 
Oferta trebuie depusă într-un singur exemplar, original, până la 
data de 07.06.2011, ora 10.00. 
Orice ofertă depusă după data şi ora limită pentru depunerea 
ofertelor nu va fi evaluată de achizitor, fiind păstrată la sediul 
acestuia nedeschisă. 
Modul de prezentare a ofertei: 
Oferta se va întocmi într-un exemplar original. 
Oferta, în original, trebuie înaintată: 
● prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire către 
SC FRASIN SRL 
sau 
● depusă personal sau prin delegat, la adresa menţionată mai 
sus. 
Oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: 
Documente de calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară. 
  1.  Documente de calificare: 



-Declaraţia privind eligibilitatea – Formularul 3 
-Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile  art. 181 din 
O.U.G nr. 34/2006 – Formularul 4 
-Certificatul de înregistrare al persoanei juridice emis de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial, în care 
ofertantul îşi are sediul sau actul juridic în baza căruia s-a 
dobândit personalitatea juridică – în copie conformă cu 
originalul, semnată şi ştampilată. 
# CRITERII DE CALIFICARE : 
Expertii contabili vor prezenta urmatoarele documente 
doveditoare, anexa la formularele solicitate prin Documentatia 
pentru ofertanti: 
-Sa fie inscris in TABLOUL MEMBRILOR CU VIZA DE 
EXERCITARE A PROFESIEI PE 2011 ca expert contabil; 
-Sa detina Legitimatia de expert contabil vizata la zi; 
-Sa detina certificat fiscal eliberat de Administratia financiara 
teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice; 
-Sa nu fi fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Comisia de 
disciplina de pe langa Consiliul Filialei CECCAR de care apartin. 
In situatia neprezentarii documentelor solicitate, oferta respectiva 
va fi considerata neconforma. 
In vederea verificarii indeplinirii criteriilor de calificare, expertii 
contabili ofertanti vor prezenta si urmatoarele documente: 
-Legitimatia de expert contabil vizata la zi-copie legalizata; 
-Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la 
care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice-original; 
-Declaratia de propria raspundere din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat in ultimii 3 ani de catre Comisia de disciplina de pe 
langa Consiliul Filialei CECCAR de care apartin. 
2.  Oferta tehnică 
- Oferta tehnica se elaborează utilizând Formularul 5 
- Descrierea detaliată a caracteristicilor generale şi tehnice 
ale serviciilor puse la dispozitie, în conformitate cu cerinţele 
precizate în Caietul de sarcini. 
3.  Oferta financiară 
- Oferta financiară se elaborează utilizând Formularul 6; 
Oferta finaciară va fi exprimată în lei/euro, fără TVA, 
reprezentând preţul total ofertat per/contract, în formatul 
indicat prin Formularul 6. In situatia in care oferta va fi 
prezentata in euro va mentionam ca in vederea stabilirii 
pretului in lei va fi luat in calcul cursul valutar BNR valabil la 
data emiterii facturii.  
Oferta tehnico-financiară se prezintă în scris, semnată şi 
ştampilată pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al 
ofertantului sau de către persoana împuternicită de acesta să 
angajeze persoana juridică în procedura de atribuire. 
Oferta va fi însoţită de: 
- Scrisoarea de înaintare – Formularul 1; 
- Împuternicire – Formularul 2 + copie Carte de identitate a 
persoanei care reprezintă participantul  la această la această 
procedură. 
Ofertele, în original,  trebuie scrise cu cerneală neradiabilă şi vor 
fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii 
autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract.  

În cazul în care sunt semnate de o altă persoană, aceasta va 
prezenta o împuternicire în acest sens. 



Întreaga ofertă va fi numerotată crescător de la prima până la 
ultima pagină, si va fi semnată şi ştampilată pe fiecare pagină de 
către reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi. 

Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel 
dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către 
persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. 

Documentele de participare la procedură se primesc de către 
achizitor numai dacă sunt intacte, sigilate şi se păstrează de 
acesta, până la data şi ora deschiderii procedurii. 

Ofertantul trebuie să introducă oferta într-un plic 
corespunzător şi netransparent. 
Plicul care conţine oferta tehnică, oferta financiară şi 
documentele de calificare, va purta următoarele informaţii 
obligatorii: 
 
●Numele/denumirea şi adresa completă a ofertantului 
●Titlul contractului pentru care se depune oferta 
●Denumirea proiectului 
●Denumirea şi adresa Achizitorului indicată mai sus şi la care 
este depusă oferta 
●Menţiunea „A nu se deschide înainte de data de 07.05.2011, 
ora 16,00” 
Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, 
Achizitorul  nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru pierderea 
ofertei. 

4.5. Posibilitatea retragerii 
sau modificarii ofertei  

1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare 
scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi ora 
deschiderii ofertelor. 
2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora 
stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta 
achizitorului o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. 
Achizitorul nu este răspunzător în legătură cu posibilitatea 
ofertantului de a depune noua oferta, modificată, până la data şi 
ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire. 
3.Riscurile transmiterii ofertei, inclusive forţa majoră, cad în 
sarcina operatorului economic (ofertantului). 
4.Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului decît cea stabilită 
sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată 
întârziată şi se returnează nedeschisă. 

4.6.Informatii referitoare la 
termenele pentru livrarea 
bunurilor/prestarea 
serviciilor/executia 
lucrarilor  

Perioada de executie a serviciilor este de 2 ani (inclusiv Cererea 
de rambursare finala) dar nu mai tarziu de 30.05.2013. 

4.7. Modalitati de 
contestare a deciziei 
achizitorului de atribuire a 
contractului de achizitie si 
de solutionare a 
contestatiei 

Ofertanţii care consideră că au fost vătămaţi datorită unei greşeli 
sau neregularităţi, apărute în cadrul procesului de atribuire a 
contractului pot depune contestaţie la sediul achizitorului, în 
termen de 2 zile de la comunicarea rezultatului aplicării procedurii 
şi, apoi, la instanţa judecătorească competentă. 

 
4.8. Clauzele contractuale 
obligatorii, inclusiv 
conditiile de 

Bugetul maxim alocat acestui contract este de 24.000 lei, fără 
TVA. 
Preţul contractului: stabilit conform criteriului „preţul cel mai 



actualizare/modificare a 
pretului contractului de 
achizitie 

scăzut”. 
Preţul nu poate fi modificat pe toată durata de valabilitate a 
contractului. 
Termen de plată : in termen de 15 zile de la data efectuarii 
serviciilor. 
In situatia in care oferta va fi prezentata in euro va 
mentionam ca in vederea stabilirii pretului in lei va fi luat in 
calcul cursul valutar BNR valabil la data emiterii facturii.  

 
5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI 

Descrierea produsului/ serviciului/lucrarii Cant (ani)
Efectuarea serviciilor de contabilitate pentru Proiectul „ORIENTARE SI 
CONSILIERE  IN ANTREPRENORIAT”, POSDRU/105/5.1/G/75662, prin 
prestarea urmatoarelor activitati: 
Expertul contabil va sprijini beneficiarul sa tina o evidenta contabila analitica 
distincta a Proiectului, utilizand conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor 
operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, in conformitate cu dispozitiile 
legale. Inregistrarile contabile aferente proiectului vor fi realizate de catre expertul 
contabil in conditiile legii care va semna si data toate documentele contabile si 
justificative aferente operatiunilor din cadrul proiectului. 
Expertul contabil va elibera o atestare in conformitate cu Standardul profesional 
nr.22 Misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor 
financiare - ghid de aplicare, emis de CECCAR editia a lll-a revizuita 2008, 
referitoare la regularitatea si sincehtatea operatiunilor efectuate si vor semna 
documentele suport care insotesc fiecare cerere de rambursare intermediara/ 
finala. 
Expertul contabil va sprijini beneficiarul in efectuarea si transmiterea tuturor 
datelor si informatiilor contabile la solicitarea OIR POSDRU Centru, in vederea 
efectuarii reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile si cele ale 
AMPOSDRU pentru operatiunile gestionate in cadrul Proiectului finantat din 
POSDRU. 
Expertul contabil va sprijini beneficiarul in pastrarea documentelor originale, 
inclusiv documentele contabile, privind activitatile si cheltuielile eligibile in vederea 
asigurarii unei piste de audit adecvate, in conformitate cu regulamentele 
comunitare si nationale.  
Expertul contabil va ţine si supraveghea contabilitatea şi va întocmi/verifica şi 
semna situaţiile financiare. 
Expertul contabil va acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii. 
Expertul contabil va executa alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de 
organizare administrativă şi informatică. 
Toate documentele vor fi pastrate pana la 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii 
acestui termen pana la inchiderea oficiala a POSDRU. 
Perioada de implementare a proiectului este de 2 ani in perioada 01.05.2011-
30.04.2013. Sunt estimate a fi intocmite si depuse un numar de 8 Cereri de 
rambursare la Organismul Intermediar. 

2 ani 

 
 

Avizat 
Administrator 

Avizat 
Manager de proiect 

Intocmit 
Consilier Juridic 

Mihai BUTA Mihai BUTA Karina BLAGA 
 

 
(semnaturi autorizate si stampila) 

L.S. 



 
Data ........................................ 


