
 

Nr. 120/21.01.2011 
 

INVITATIE DE PARTICIPARE 
 
 

SC Centrul European pentru Dezvoltarea Resurselor Umane SRL Iasi în calitate de achizitor, 
cu sediul în Iaşi, strada Banu, nr. 6, cod postal 700127, www.cedru.net, organizează procedura de 
cercetare a pietei – studiu al pietei, in vederea achizitionarii de:  

 
„SERVICII DE CONTABILITATE” – EXPERT CONTABIL 

Cod CPV 79211000-6 - Servicii de contabilitate (Rev.2) 
 

Servicii de contabilitate – expert contabil pentru implementarea proiectului „SPISS – PROGRAM 
PILOT DE IMPLEMENTARE A UNOR MĂSURI ACTIVE DE OCUPARE A ŞOMERILOR ŞI 
PERSOANELOR INACTIVE CU STUDII SUPERIOARE DIN JUDEŢUL IAŞI”. 

Se va depune oferta pentru intregul volum de servicii . Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se 
acceptă oferte alternative. 

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 si fonduri proprii 

Perioada de derulare a contractului: 21 de luni incepand de la data semnarii contractului de 
catre ambele parti, pana la data de 31.10.2012. 

Durata prestarii: 21 de luni incepand de la data semnarii contractului de catre ambele parti 
Termen de plata: în termen de maximum 60 de zile de la data emiterii facturii si inregistrarii ei de 

catre achizitor.  
Locul de prestare: la sediul achizitorului şi în interesul achizitorului, după intrarea în vigoare a 

contractului.  
 
Documentatia pentru ofertanti este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat 

la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.cedru.net. 
 
Oferta, documentele care însoţesc oferta, se vor depune la sediul achizitorului, SC CEDRU 

SRL, din Iasi, str. Banu, nr. 6, cod postal 700127, până la data de 28.01.2011, ora 11.00. 
 

 

http://www.cedru.net/


 

 

 
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul SC CEDRU SRL, din Iasi, str. Banu, nr. 6, cod 

postal 700127, în data de 28.01.2011 ora 12.00 şi pot participa persoane fizice/juridice române/străine, 
care au calitatea de prestatori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei pentru ofertanti. 
 

Criteriul de atribuire este „preţul cel mai scăzut”. 
 
Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax. 

0232-211.730, 0232–211.732, persoana de contact Buiceac Radu – coordonator achizitii. 
 
Data publicarii pe pagina de internet proprie: 21.01.2011. 

 


