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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară: 3 „Creşterea adaptabilităŃii lucrătorilor şi a întreprinderilor” 
Domeniul major de intervenŃie: 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” 
Titlul proiectului: „ÎmbunătăŃirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajaŃii din domeniul valorilor 
mobiliare” 
Contract POSDRU/92/3.1/S/63008 

"Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!" 
 
Nr. 47-P/23.12.2010 

 
DOCUMENTAłIE PENTRU OFERTANTI  

privind aplicarea procedurii “competitiva” 
pentru atribuirea contractului de  

Servicii de contabilitate (expert contabil)  
cod CPV: 79211000-6 

 
 Achizitor: 

ASOCIATIA BROKERILOR 

Titlul proiectului POSDRU : 
 

„ÎmbunătăŃirea aptitudinilor antreprenoriale pentru 
angajaŃii din domeniul valorilor mobiliare” 

Nr. contractului de finantare: POSDRU/92/3.1/S/63008 
Calitatea achizitorului in cadrul proiectului: Beneficiar Asociatia Brokerilor 
 
1. INFORMAłII GENERALE 
 
1.1. Achizitor: 
Denumire: ASOCIATIA BROKERILOR  
Cod unic de inregistrare : 8313194 
Adresă: ROMANA, Localitate: BUCURESTI, B-dul Carol I nr. 34-36, et. 12, Sector 2, Cod postal 
020922 
Persoană de contact: Valerica Maitan – Expert 
achizitii, tel: 0723.573.033                  

Telefon: 021.317.99.33        

E-mail: secretariat@asociatiabrokerilor.ro, 
danpaul@danpaul.ro   

Fax: 021.317.99.34 

Adresă de internet: www.asociatiabrokerilor.ro   
 
1.2. a)Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): Ofertele se vor transmite in plic pana la 
data de 11.01.2011, ora 11:00.In perioada 30.12.2010-31.12.2010 nu se depun oferte si nici nu se vor 
solicita clarificari. 
b) Adresa unde se primesc ofertele: Ofertele se vor transmite in plic inchis la sediul ASOCIATIEI 
BROKERILOR, B-dul Carol I nr. 34-36, et.12, Sector 2, cod postal 020922, Bucuresti  
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilita in documentaŃia pentru 
ofertanŃi sau la o altă adresă decat cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind 
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise, la dosarul achizitiei. 
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c) Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: Solicitarile de informatii suplimentare sau 
clarificari se vor transmite numai in scris, la nr. de fax 021-317.99.34 sau la adresa sediului 
achizitorului din Bucuresti, B-dul Carol I nr. 34-36, et 12, sector 2, cod postal 020922, Romania, 
pana la data de 4.01.2011, ora 14:00 
d) Data limita raspuns la clarificari: 6.01.2011 ora 17:00 

 
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIłIE 
2.1. Descriere 
2.1.1. Denumirea contractului de achiziŃie: 
Titlu: CONTRACT DE  PRESTARI „Servicii de contabilitate (expert contabil) COD CPV 
79211000-6” 
2.1.2. Descriere serviciilor ce vor fi achiziŃionate 
Servicii de contabilitate - expert contabil in vederea implementarii proiectului cu ID 63008 – 
„ÎmbunătăŃirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajaŃii din domeniul valorilor mobiliare” 
din cadrul Programului OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, 
Axa Prioritara 3, ”Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderii” Domeniul major de 
interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” program cofinanŃat din Fondul Social 
European (FSE);  
 

• Serviciile de contabilitate - expert contabil vor fi contractate pe toată durata de implementare a 
proiectului.  

 
• Înregistrările contabile aferente proiectului vor fi realizate de către un expert contabil în condiŃiile 

legii, care va semna şi data documentele contabile aferente operaŃiunilor în cadrul proiectului. 
Expertul contabil va elibera o atestare în conformitate cu standardul profesional nr. 22 Misiunea 
de examinare a contabilităŃii, întocmirea şi prezentarea situaŃiilor financiare – Ghid de aplicare – 
emis de CECCAR, ediŃia a 3-a, revizuită 2008, referitoare la regularitatea şi sinceritatea 
operaŃiunilor efectuate şi va semna documentele suport care însoŃesc fiecare cerere de rambursare 
intermediară/finală.  

 
• Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile 

efectuate în cadrul proiectului vor fi ştampilate cu menŃiunea „Solicitat rambursare FSE-
POSDRU ID nr. 63008”  si numarul de identitate al contractului, în vederea evitării dublei 
finanŃări.  

  
Detaliile privind serviciile de contabilitate (expert contabil) sunt precizate în Cap.6- Descrierea 
obiectului contractului, Specificatii tehnice. 
 
2.1.3. Denumire contract şi locaŃia prestarii serviciului : CONTRACT DE PRESTARI „Servicii de 
contabilitate (expert contabil) COD CPV 79211000-6” 
(a) Lucrări                        ⃞ (b) Produse                    ⃞ (c) Servicii                        X 
ExecuŃie                               ⃞     
Proiectare şi execuŃie           ⃞ 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinŃelor 
specificate de achizitor         ⃞ 

Cumpărare                         ⃞ 
Leasing                              ⃞ 
Inchiriere                           ⃞ 
Cumpărare in rate              ⃞ 

Categoria serviciului  : 
2A                                      X 
2B                                      ⃞ 
79211000-6 –Servicii de 
contabilitate (expert contabil) 
 

Principala locaŃie a lucrării : Principalul loc de livrare: Principalul loc de prestare: 
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_______________________ _____________________ 
 

La sediul beneficiarului  
 

2.1.4. Durata contractului de achiziŃie : maxim 01.10.2012 
 
 
3. INFORMAłII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT 
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE  
 
PreŃul cel mai scăzut 
 
ObservaŃie: În cazul în care două sau mai multe oferte conŃin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi 
preŃ minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziŃie publică se va solicita respectivilor 
ofertanŃi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi 
atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preŃul cel mai scăzut. În situaŃia în care 
egalitatea persistă, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre participanŃii care au formulat 
ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a înscris primul la procedură, desemnându-l câştigătorul 
procedurii, cu condiŃia încadrării preŃului solicitat în valoarea fondurilor alocate pentru această achiziŃie.                  
 
 
4. PREZENTAREA OFERTEI 
 
4.1. Limba de redactare a 
ofertei 

Limba romană 
 

4.2. Moneda în care este 
exprimat preŃul 
contractului 

Lei 
 

4.3. Perioada minimă de 
valabilitate a ofertei 

30 zile de la data depunerii  

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

Adresa la care se depun ofertele: ASOCIATIA 
BROKERILOR, B-dul Carol I nr. 34-36, et.12, Sector 2, 
Bucuresti, cod postal 020922, in plic sigilat. 
Data limită până la care se depun ofertele: 11.01.2011 , ora 11.00 
Oferta depusă după data si ora limită pentru depunerea ofertelor va 
fi respinsă, iar documentatia ramane la dosarul de achizitie, 
nedeschisa. 
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va întocmi într-un 
exemplar original si va fi transmisa:  
• prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu 
postal oficial) 
sau 
• depusă personal sau prin imputernicit cu procura 
 
Ofertantul trebuie să introducă oferta intr-un un plic închis 
corespunzător si netransparent. 
Plicul în care este inclusă oferta tehnică, oferta financiară si 
documentele de calificare, va purta următoarele informaŃii 
obligatorii: 
• Numele/denumirea si adresa completă a ofertantului  
• Titlul contractului pentru care se depune oferta: Servicii de 
contabilitate (expert contabil) 
• Denumirea şi adresa achizitorului indicată mai sus; 
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• MenŃiunea „A nu se deschide înainte de data de 11.01.2010, 
ora 14.00”  
Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, 
ASOCIATIA BROKERILOR nu îşi asumă nici o responsabilitate 
pentru pierderea ofertei. 
 
Documentele ofertei trebuie tipărite sau scrise cu cerneală 
neradiabilă si semnate/stampilate pe fiecare pagină de 
reprezentantul/reprezentanŃii autorizaŃi corespunzător să angajeze 
ofertantul în contract. 
În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, se va atasa 
ofertei o împuternicire a reprezentantului legal in acest sens. 
 
Conditii de plata  
Plata se va efectua lunar, dupa semnarea procesului verbal de 
receptie a serviciilor, prin ordin de plata, în termen de maxim 15  
zile de la primirea facturii in original. PreŃul contractului va fi 
stabilit in lei.  
 

 Documentele ofertei sunt : 
1. Documente de calificare 
2. Oferta tehnică 
3. Oferta financiară  
 
1. Documente de calificare: 
o Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al 

Registrului ComerŃului, de pe lângă instanŃa competentă, din care 
să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăŃii 
conform codului CAEN, valabil la data depunerii ofertelor. 
Operatorul economic trebuie sa aiba in obiectul de activitate 
realizarea de servicii de tipul celor supuse ofertării - în original  
(persoane juridice) 

o Certificatul de inmatriculare al societatii la Oficiul 
Registrului Comertului din Romania – in Copie certificata 
„Conform cu originalul” semnata si stampilata.(persoane juridice) 

o Autorizatia de functionare emisa de Corpul 
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - in 
Copie certificata ’’Conform cu originalul’’, semnata si stampilata 
( pentru Ofertantul, persoana juridica)  

o Dovada inregistrarii fiscale a Ofertantului in calitate 
de auditor, persoana fizica independenta – in Copie certificata ’’ 
Conform cu orginalul’’ semnata si stampilata 

o Carnet de membru al Corpului Expertilor Contabili si 
Contabililor Autorizati din Romania, vizat cu menŃiunea 
„ACTIV” pentru anul 2010,– Copie certificata „Conform cu 
originalul” semnata si stampilata,  

o Certificat de atestare a calitatii de expert contabil, 
eliberat de CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor 
Autorizati din Romania) – in Copie certificata „Conform cu 
originalul” semnata si stampilata- pentru Ofertantul expert 
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contabil, persoana fizica autorizata 
o Declaratia pe proprie raspundere a expertului contabil 

din care sa rezulte ca nu fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre 
Comisia superioara de disciplina sau de catre Comisiile de 
disciplina ale filialelor apartinand CECCAR – Original 

o Certifical fiscal eliberat de AdministraŃia financiară 
teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice/ juridice 
(original sau copie legalizată notarial); 

 
 
2. Oferta tehnică 

o Ofertantul va completa FORMULARUL 1 
o Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta 

să respecte în totalitate cerinŃele prevăzute la pct. 6 - 
Descrierea obiectului contractului (specificaŃiile tehnice). 
Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si 
complet, in functie de specificatiile tehnice. 

o InformaŃiile din propunerea tehnică trebuie să permită 
identificarea cu uşurinŃă a corespondenŃei cu specificaŃiile 
tehnice minime impuse, astfel încât să se asigure 
posibilitatea verificării corespondenŃei propunerii tehnice cu 
specificaŃiile solicitate de beneficiar. 

o Ofertantul va prezenta urmatoarele documente: 
− CV-ul persoanei nominalizate; 
− Copii ale diplomelor si certificarilor ce sunt mentionate 

in CV 
 
IMPORTANT: Nerespectarea cerintelor şi absenŃa în cadrul 
conŃinutului propunerii tehnice a aspectelor menŃionate va atrage 
încadrarea ofertei ca fiind neconforma. 
 
3. Oferta financiară 
Oferta financiară se elaborează utilizând FORMULAR 2, inclusiv 
Centralizator oferta. Oferta financiară va fi exprimată, ferm în 
lei, fără TVA, reprezentând preŃul serviciului ofertat. Pretul va fi 
unitar, cat si total. 
 
IMPORTANT: Nerespectarea cerinŃelor sau lipsa unor documente 
duce la descalificarea ofertei, aceasta considerându-se neconformă.  
 
OFERTANTUL NU ARE DREPTUL: 
- sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, 
sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza 
- sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat in 
acelasi timp ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub 
sanctiunea excluderii ofertei individuale/comune 
 

4.5. Posibilitatea retragerii sau 
modificarii 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta 
numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si 
numai printr-o solicitare scrisa în acest sens. Achizitorul nu este 
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raspunzator în cazul in care ofertantul depune noua oferta, 
modificata, insa aceasta ajunge la achizitor dupa data si ora limita, 
stabilita în documentatia pentru ofertanti. O astfel de oferta va fi 
considerata ca intarziata si prin urmare respinsa, urmand a se pastra 
la sediul achizitorului la dosarul achizitiei, nedeschisa. Ofertantul nu 
are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea 
datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea 
descalificarii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului 
de achizitie. 
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad în sarcina 
ofertantului. 
Oferta depusa la o alta adresa (inclusiv adresa de e-mail) a 
achizitorului decât cea stabilita, sau dupa expirarea datei limita 
pentru depunere este considerata întârziata si prin urmare respinsa, 
si se pastreaza la sediul achizitorului la dosarul achizitiei, 
nedeschisa. 

4.6. Informatii referitoare la 
termenele de livrare a 
serviciului  

Conform specificatiilor  incluse la cap. 6 – Descrierea obiectului 
contractului din prezenta documentatie. 
 

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

Decizia de atribuire a contractului de achiziŃie va putea fi contestată 
în termen de 2 zile de la data primirii acesteia în scris. ContestaŃia va 
fi adresată achizitorului şi va fi soluŃionată în termen de maximum 1 
zi de la data primirii.  
Contestatia depusa peste acest termen va fi respinsa ca tardiva. 
Contestatia depusa inainte de comunicarea deciziei de atribuire a 
contractului de achizitie va fi respinsa ca prematura.  
Contestatia trebuie insotita de toate inscrisurile pe care se 
intemeiaza. Contestatiile neinsotite de documente suport vor fi 
respinse ca neintemeiate. 
Contestatia depusa la achizitor se solutioneaza de catre o comisie 
desemnata in acest sens de catre reprezentantul legal al achizitorului. 
Sedinta de solutionarea a contestatiei nu este publica. Comisia de 
solutionare a contestatiei va putea respinge contestatia ca 
neintemeiata, nefondata, tardiva, prematura ori o va putea admite, 
caz in care  procedura de achizitie se va anula urmand a fi reluata. 
În cazul în care ofertantul este nemulŃumit de soluŃia dată 
contestaŃiei sale, poate formula acŃiune la instanta de judecata 
competenta din Bucuresti sector 2, în termen de 3 zile de la primirea 
soluŃiei, cu obligaŃia notificării achizitorului, în interiorul aceluiaşi 
termen. 

4.8. Clauzele contractuale 
obligatorii, inclusiv 
condiŃiile de actualizare/ 
modificare a preŃului 
contractului de achiziŃie 

Clauzele contractuale se pot studia din modelul de Contract de 
servicii anexat-FORMULAR 3 - Model de Contract de servicii. 
Ofertantilor le este reamintit faptul cã bugetul maxim alocat acestui 
contract este de 87.000 lei fara TVA. 
Nu se accepta modificarea pretului contractului, decat in cazurile 
prevazute de legislatie 
Contractul de servicii de contabilitate se reziliază unilateral de către 
Beneficiar în cazul în care, pe durata prestării serviciilor, expertului 
contabil i s-a retras aceasta calitate de catre CECCAR. 
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5. CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 
5.1. Evaluarea administrativă  Verificarea conformităŃii administrative se va face Ńinându-se cont de 

cerinŃele prezentate în prezenta documentaŃie privind Documentele de 
calificare. 

5.2.Evaluarea ofertei tehnice Numai ofertele care au îndeplinit cerinŃele minime de calificare vor fi 
evaluate în acesta etapă. În urma evaluării tehnice vor fi considerate 
admisibile numai acele oferte care îndeplinesc elementele obligatorii 
pentru specificaŃiile tehnice precizate în cap. 6. Descrierea obiectului 
contractului (specificatii tehnice ).  

5.3. Evaluarea ofertei financiare Ofertele declarate admisibile din punct de vedere tehnic vor fi 
evaluate luându-se în considerare criteriul preŃul cel mai scăzut. 

5.4. Desemnarea ofertei 
câştigătoare 

Ofertantul cu oferta financiară conŃinând cel mai scăzut preŃ dintre 
cele considerate admise din punct de vedere administrativ si tehnic va 
fi desemnat câştigătorul procedurii. 

5.5. Informare ofertanŃi Achizitorul va informa ofertanŃii cu privire la rezultatul aplicării 
procedurii de atribuire a contractului de servicii in max. 1 zi de la 
data intocmirii Procesului verbal de selectare a ofertei castigatoare . 
OfertanŃii a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare vor fi 
informaŃi asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective. 

5.6. Incheiere contract  Dupa maxim 10 zile de la transmiterea comunicarii rezultatului catre 
ofertanti. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat 
câştigător devine parte integrantă a contractului de servicii.  

 
6. Descrierea obiectului contractului (specificaŃiile tehnice) 
 
Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinŃele minimale privind caracterisicile tehnice precizate mai jos, 
vor fi considerate necorespunzătoare. 
Oferta va conŃine descrierea tehnică a serviciilor furnizate. 
 
6.1 ELABORAREA OFERTEI TEHNICE 
Prestatorii vor trebui să oferteze servicii de expertiza contabila care să îndeplinească următoarele 
specificaŃii tehnice: 
Conditii generale: 
Prin prezenta se invita operatorii economici interesati sa depuna o oferta pentru achizitia publica de 
Servicii de contabilitate - expert contabil, pentru implementarea Proiectului, serviciu prevazut la 
art. 9, alin. (8), (9) si (10) din Contractul de finantare, in conformitate cu cerintele incluse in prezentul 
document.  
 
Înregistrările contabile aferente proiectului vor fi realizate de către un expert contabil în condiŃiile legii, 
care va semna şi data documentele contabile aferente operaŃiunilor în cadrul proiectului. Expertul 
contabil va elibera o atestare în conformitate cu standardul profesional nr. 22 Misiunea de examinare a 
contabilităŃii, întocmirea şi prezentarea situaŃiilor financiare – Ghid de aplicare – emis de CECCAR, 
ediŃia a 3-a, revizuită 2008, referitoare la regularitatea şi sinceritatea operaŃiunilor efectuate şi va semna 
documentele suport care însoŃesc fiecare cerere de rambursare intermediară/finală. Documentele 
originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul 
proiectului vor fi ştampilate cu menŃiunea „Solicitat rambursare FSE-POSDRU ID nr. 63008”  si 
numarul de identitate al contractului, în vederea evitării dublei finanŃări”.  
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Perioada de implementare a Proiectului este de 2 ani. Proiectul se va derula la nivel national, existand 
locatii pentru activitatile Proiectului in mai multe judete 
 

I. SPECIFICATII TEHNICE  
 
1. Responsabilitatile partilor cu privire la angajament 
 
„Beneficiarul” Asociatia Brokerilor este organizatia care primeste finantarea nerambursabila si care a 
semnat contractul de finantare cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar.  
 

• Beneficiarul este responsabil pentru furnizarea cererii de rambursare, a cheltuielilor pentru 
actiunea finantata prin contractul de finantare si pentru asigurarea faptului ca aceasta cerere de 
finantare a cheltuielilor poate fi reconciliata adecvat cu sistemul de contabilitate si inregistrare al 
Beneficiarului, cu inregistrarile de baza si conturile contabile. 

 
• Expertul contabil are acces la documentele justificative care stau la baza inregistrarilor contabile 

(in original si copie), la softul contabil utilizat de beneficiar si la toate informatiile pe care 
expertul contabil le considera necesare in vederea executarii sarcinilor sale. 

 
„Expertul contabil” este persoana fizica sau societatea comerciala constituita potrivit legislatiei in 
vigoare de catre autoritatea competenta, respectiv Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati 
din Romania (CECCAR), sa desfasoare activitatea in conformitate cu reglementarile adoptate de acesta. 
 
Expertul contabil se obliga sa tina o evidenta contabila analitica a Proiectului, utilizand conturi analitice 
pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, in conformitate cu 
dispozitiile legale, Regulamentele si Instructiunile AMPOSDRU, pana la nivel de balanta de verificare. 
 
Expertul contabil va realiza inregistrarile contabile aferente Proiectului in conditiile legii, va semna si 
data documentele contabile aferente operatiunilor din cadrul Proiectului.  
 
Expertul contabil va introduce in modului Action Web datele mentionate in evidenta cheltuielilor, asa 
cum sunt prezentate in cadrul Cererii de Rambursare, inaintea depunerii Cererilor de Rambursare la 
sediul AMPOSDRU/OI, cu acceptul AMPOSDRU/OI. 
 
Expertul contabil va urmari respectarea conditiilor de eligibilitate ale cheltuielilor decontate, respectarea 
legislatiei interne si europene in vederea justificarii costurilor decontate din FSE. 
 

Evidenta contabila analitica urmeaza a fi tinuta la sediul beneficiarului. 
 
„Expertul contabil” este membru al CECCAR, inscris in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si 
Contabililor Autorizati din Romania. 
 
2. Subiectul angajamentului: 
 
Subiectul acestui angajament il reprezinta Cererile de rambursare a cheltuielilor, intermediare si finale,  
cu privire la contractul de finantare pe durata derularii acestuia (2 ani). Inregistrarile contabile aferente 
Proiectului finantat din fonduri structurale nerambursabile, care sunt supuse verificarii de catre 
contabilitate, reprezinta toate informatiile care fac posibila verificarea cheltuielilor pretinse de Beneficiar 
prin Cererea de rambursare a cheltuielilor, respectiv daca acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte si 
eligibile . 
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3. Motivul angajamentului: 
 

• Beneficiarul trebuie sa tina o evidenta contabila analitica a Proiectului, utilizand conturi analitice 
pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, in conformitate 
cu dispozitiile legale.   

• Beneficiarul trebuie sa –si indeplineasca angajamentele asumate prin contractul de finanŃare 
POSDRU şi instrucŃiunilor emise de AMPOSDRU referitoare la ¨contabilitatea¨ proiectului 
„ÎmbunătăŃirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajaŃii din domeniul valorilor 
mobiliare”, Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 - "Investeşte în oameni!" 

• Beneficiarul trebuie să transmită AMPOSDRU o Cerere de Rambursare a cheltuielilor, însoŃită de 
documentele contabile aferente operaŃiunilor din cadrul proiectului, în sprijinul plăŃii solicitate de 
Beneficiar in conformitate cu dispozitiile contractului de finantare . 

 
 
4. Tipul si obiectivul angajamentului: 
 
Expertul contabil va presta toate activitatile descrise de Specificatiile tehnice, precum si cele prevazute 
de legislatia in vigoare aplicabila si/sau Instructiunile ori alte acte emise de Autoritatea de 
Management/Organism Intermediar, implicand dar fara a se limita la; elaborarea de proceduri specifice 
agreate cu Beneficiarul si conforme cu dispozitiile legale in vigoare, cu privire la inregistrarile contabile 
aferente unui contract de finantare nerambursabila finantat in cadrul POSDRU, executarea inregistrarilor 
si verificarilor contabile, semnarea si datarea documentelor contabile aferente operatiunilor din cadrul 
Proiectului. 
 
Inregistrarile contabile sintetice se vor intocmi pe baza documentelor justificative ale operatiunilor 
financiare efectuate cu ocazia implementarii Proiectului si vor insoti Cererile de Rambursare a 
Cheltuielilor (CRC) intermediare si finala aferente Contractului de finanŃare POSDRU pentru perioada 
01.10.2010 până la 01.10.2012 aproximativ.  
 
InformaŃiile, atât financiare cât şi non-financiare, care sunt supuse inregistrarii de către expert, reprezintă 
toate informaŃiile care fac posibilă inregistrarea cheltuielilor pretinse de către Beneficiar în CRC. 
Prezentul document constituie un angajament de a elabora proceduri specifice agreate cu privire la 
inregistrarea cheltuielilor unui contract de finanŃare nerambursabilă finanŃat în cadrul POS DRU. 
 
Obiectivul angajamentului este inregistrarea si certificarea de către expertul contabil a faptului că sumele 
solicitate spre rambursare de către Beneficiar, în calitate de Beneficiar POS DRU în CRC pentru acŃiunea 
finanŃată în cadrul contractului de finanŃare, s-au efectuat („realitatea desfăşurării”), sunt legale 
(„legalitatea”), exacte („exactitate”) şi respecta legislatia in vigoare aplicabila, inclusiv 
instructiunile/ordinele/actele emise Autoritatea de Management/Organismul Intermediar, precum şi 
transmiterea către Beneficiar a raportului intocmit si a Notelor contabile intocmite prin procedurile 
agreate executate. Eligibilitate înseamnă că fondurile furnizate în cadrul finanŃarii nerambursabile au fost 
cheltuite în conformitate cu termenii şi condiŃiile contractului de finanŃare. 
 
5. Scopul activitatii: 
 
Expertul contabil va indeplini acest angajament atat  in conformitate cu aceste specificatii tehnice, cat si: 
- in conformitate cu Standardul profesional nr. 21. 
- in conformitate cu Codul etic national al profesionistilor contabili din Romania.               
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5.1 Termeni si conditii ale contractului de finantare 
 

• Expertul contabil trebuie sa tina o evidenta contabila analitica a Proiectului, utilizand conturi 
analitice distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, 
in conformitate cu dispozitiile legale, precum si in conformitate cu termenii si conditiile 
contractului de finantare, asa cum se solicita la articolul 9 alin. A punctul (8) din Conditiile 
Generale si Speciale ale contractului de finantare, care prevede ca: 

„Beneficiarul trebuie sa tina o evidenta contabila analitica a Proiectului, utilizand conturi analitice 

pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, in conformitate cu 

dispozitiile legale. Inregistrarile contabile aferente Proiectului vor fi realizate de catre un expert 

contabil, in conditiile legii care va semna si data documentele contabile aferente operatiunilor din 

cadrul poriectului. Documentele originale pe baza carora se inregistreaza in contabilitatea 

Beneficiarului cheltuielile efectuate in cadrul Proiectului vor fi stampilate cu mentiunea „Solicitat 

rambursare FSE – POSDRU ID nr. 63008” si numarul de identificare al contractului in vederea evitarii 

dublei finantari”. 

 
5.2 Planificare, proceduri, documentatie si probe 
 
Expertul contabil trebuie sa-si planifice activitatea astfel incat sa efectueze misiunea eficienta si in 
termen. In acest scop, expertul contabil realizeaza procedurile conform Standardului 21.  
 
6. Cerintele privind experienta profesionala si instruirea companiilor candidate si a membrilor 
echipei sale propuse pentru prezenta misiune: 
 
Ofertantul trebuie sa includa in oferta CV-urile persoanei/lor care sunt responsabile pentru intocmirea 
documentelor de evidenta contabila. Expertul contabil poate fi orice persoana fizica sau juridica inscrisa 
in registrul expertilor contabili activi intocmit de CECCAR inregistrata fiscal in Romania si care detine 
viza de membru activ CECCAR pe anul 2010 si sa isi mentina aceasta calitate pe toata perioada 
implementarii Proiectului Beneficiarului. CV-urile trebuie sa includa detalii privind activitatile relevante 
desfasurate pana in prezent. Beneficiarul va fi informat de fiecare data cand ofertantul propune inlocuirea 
persoanei/lor responsabile pentru intocmirea documentelor de evidenta contabila. Noua persoana va avea 
nivelul de pregatire si experienta cel putin similar cu cea inlocuita. Asemenea inlocuiri se vor efectua 
dupa ce in prealabil s-a obtinut aprobarea scrisa a Beneficiarului. 
 
Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu cerintele mentionate in cap.4 a prezentei documentatii 
de achizitii. 
 
7. Modalitatea de lucru 
 
Va fi stabilita conform Standardului 21 si instructiunilor/actelor emise de Autoritatea de Management / 
OI si se va desfasura la sediul beneficiarului utilizandu-se programul contabil utilizat in mod curent de 
Beneficiar. 
 

II. SCOPUL CONTRACTULUI SI REZULTATE ASTEPTATE: 
 

1. Obiectiv general 
Contractul urmareste expertizarea evidentei contabile analitice a Proiectului, semnarea si datarea 
documentelor contabile aferente operatiunilor din cadrul acestuia.  
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2. Scop / Obiectiv specific 
Prin acest contract se urmareste intocmirea de catre expertul contabil a procedurilor specifice agreate cu 
privire la inregistrarile contabile, efectuarea inregistrarilor contabile de catre acesta, semnarea si datarea 
documentelor contabile aferente operatiunilor din cadrul Proiectului. 
Expertul contabil va presta toate activitatile descrise de Specificatiile tehnice, precum si cele prevazute 
de legislatia in vigoare aplicabila si/sau Instructiunile ori alte acte emise de Autoritatea de 
Management/Organism Intermediar, implicand dar fara a se limita la; elaborarea de proceduri specifice 
agreate cu Beneficiarul si conforme cu dispozitiile legale in vigoare, cu privire la inregistrarile contabile 
aferente unui contract de finantare nerambursabila finantat in cadrul POSDRU, executarea inregistrarilor 
si verificarilor contabile, semnarea si datarea documentelor contabile aferente operatiunilor din cadrul 
Proiectului. 
 

3. Rezultate ce se doresc atinse de catre expertul contabil 
Expertul contabil obtine o intelegere suficienta a termenilor si conditiilor contractului de finantare si alte 
informatii relevante, precum si prin interogarea Beneficiarului. Expertul contabil se asigura ca obtine o 
copie a originalului contractului de finantare (semnat de Beneficiar si de Autoritatea de 
Management/Organism Intermediar) si a anexelor sale. 
  
Expertul contabil acorda o atentie deosebita Contractului de Finantare semnat intre Beneficiar si 
AMPOSDRU, acestea definind termenii in care s-a acordat finantarea nerambursabila pentru 
implementarea Proiectului. Daca expertul contabil considera ca termenii si conditiile verificate nu sunt 
suficient de clare, trebuie sa ceara clarificari de la Beneficiar. 
 
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 II-a revizuita din anul 2008, referitoare la regularitatea si sinceritatea operatiunilor 
efectuate si va semna documentele suport care insotesc fiecare Cerere de rambursare intermediara/finala. 
 
Expertul contabil va intocmi documentele contabile solicitate de AMPOSDRU/OI in conformitate cu 
cerintele Contractului de Finantare si instructiunile AMPOSDRU/OI in vigoare. 
 
In cadrul Proiectului vor fi efectuate 6 decontari intermediare in perioada martie 2011 – iulie 2012, 
decontarea finala fiind planificata a se efectua in octombrie 2012. 
Expertul contabil va urmari atingerea cel putin a urmatoarelor rezultate cu ocazia prestarii serviciilor 

in cadrul Proiectului 
• verifica si certifica evidenŃa contabilă sintetică şi analitică; 
• verifica si certifica evidenŃa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 
• verifica si certifica desfăşurarea activităŃilor financiar-contabile în conformitate cu legile în vigoare 
(verificarea contabilităŃii pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenŃă, verificarea contabilităŃii valorilor 
materiale cantitativ-valoric sau numai valoric); 
• verifica si certifica evidenŃa financiar contabila cu ajutorul programului informatic de contabilitate al 
beneficiarului, 
• verifica, certifica toate rapoartele, documentele si registrele contabile obligatorii prevazute de legislatia  
in vigoare; 
• verificarea, certificarea modului de indosariere si arhivare a documentelor financiar contabile (balanŃe, 
fise cont,  etc) 
• calculează amortizarea activelor fixe corporale şi necorporale şi verifica/certifica pe fiecare luna situaŃia 
amortizării, pentru mijlocele fixe aferente proiectului; 
• verifică si certifica existenŃa recepŃiei bunurilor, a serviciilor şi lucrărilor executate; 
• verifică si certifica înregistrarea tuturor deconturilor (deconturi pentru achizitie bunuri si materiale, 
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deconturi deplasari interne si externe, deconturi diverse); 
• verificarea si certificarea înregistrarii ordinelor de plată, ştatelor de plată salarii şi a celorlalte rapoarte 
generate de programul de contabilitate; 
• verifica si certifica completarea tuturor documentelor ce trebuie transmise catre Autoritatea de 
Management/Organismul Intermediar 
• verifica si certifica completarea şi transmiterea situatiilor previzionate a cheltuielilor, a Cererilor de 
rambursare intermediare si a celei finale precum si documentele aferente, precum si a oricaror raportari/ 
documente/evidente situatii cheltuieli care sunt prevazute de contractul de finantare incheiat cu 
Autoritatea de Management/Organismul Intermediar si de prevederile legale in vigoare aplicabile, 
inclusiv instructiuni si alte acte emise de Autoritatea de Management 
• verifica si certifica evidenŃierea distinctă a cheltuielilor eligibile în cadrul proiectului; 
 
Alte precizari: 
- In Proiect Beneficiarul colaboreaza cu 1 (un) partener, situat in Bucuresti - SC SIVECO ROMANIA 

SA. 
 
- In cadrul Proiectului sunt prevazute achizitii de produse si servicii, care se vor realiza numai de catre 

beneficiar, cu respectarea conditiilor din art. 9, alin A, punctul (13) din contractul de finantare care 
prevede obligativitatea respectarii Instructiuniilor AM/OI. 

  
In vederea indeplinirii misiunii sale, expertul contabil va colabora cu Auditorul financiar al Proiectului si 
cu membrii departamentului Financiar Contabil al Beneficiarului. 
 

III.       Modul de prezentare a Ofertei Tehnice 
 
1. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet, in functie de specificatiile tehnice. 
Propunerea tehnica va contine un comentariu, articol cu articol al tuturor specificatilor continute in 
prezenta documentatie tehnica, prin care se va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu 
specificatiile mentionate. 
 
2. Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat informatiile cuprinse in aceasta sa permita identificarea 
facila in procesul de evaluare, a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din prezenta 
documentatie. 
 
3. Ofertantii care participa la procedura de atribuire inteleg sa ofere numai servicii care sa indeplineasca 
conditiile specificate in prezenta documentatie pentru ofertanti. 
 
4. Ofertantii vor prezenta numele  persoanei nominalizata pentru a lucra in acest Proiect. 
 
5. Ofertantul trebuie sa anexeze la Oferta Tehnica: 

− CV-urile persoanelor nominalizate in echipa de Proiect; 
− Copii ale diplomelor si certificarilor care sunt mentionate in CV 
− Formularul 1 completat 

 
6.2 ELABORAREA OFERTEI FINANCIARE 
Pentru elaborarea ofertei financiare se va avea in vedere: 
- completarea Formularlui 2, inclusiv centralizator 
Pretul ofertei va contine pretul unitar, pretul total (fara TVA)  
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6.3 CONDITII SPECIALE  
 
Prestatorul va considera toate documentele şi informaŃiile care îi sunt puse la dispoziŃie referitoare la 
prezentul contract drept private şi confidenŃiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al 
prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenŃe cu privire la 
necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparŃine 
achizitorului. 
 
Prestatorul se va abŃine de la orice declaraŃie publică privind derularea contractului fără aprobarea 
prealabilă a achizitorului şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaŃiile sale 
faŃă de achizitor conform prezentului contract.  
 
6.4 PERIOADA DE LIVRARE A SERVICIILOR DE CONTABILITATE - EXPERT CONTABIL 
este cuprinsa intre semnarea contractului si 1.10.2012. Serviciile se vor presta lunar. 
 
6.5 CONDITII DE PLATA  
 
PreŃul contractului trebuie să nu depăşească suma totală de 87.000 lei fără TVA -  contravaloarea 
serviciilor de expertiza contabila, având specificatiile tehnice în conformitate cu cele prevăzute mai sus. 
Plata se va efectua dupa finalizarea fiecarei expertize, prin ordin de plata, în termen de maxim 15 zile de 
la primirea facturii in original. PreŃul contractului va fi stabilit in lei.  
Odata cu transmiterea fiecarei cereri de rambursare intermediara sau finala, expertul contabil va emite un 
raport de atestare conform Standardului Profesional nr. 22. Numarul rapoartelor de verificare a 
cheltuielilor finalizate cu depunerea cererilor de rambursare se ridica la 22, plata contractului efectuandu-
se esalonat in  transe egale, in baza facturii emise de catre prestator si receptionate de catre achizitor. 
Primul raport va contine perioada de la semnarea contractului de finantare pana in luna semnarii 
contractului de achizitie. 
 
 
 

 
Întocmit de,  
Valerica Maitan 
Expert achizitii 
 

 
Avizat, 
Mihaela Grozaiu 
Consilier juridic 
 

 
Se aprobă, 
Dan Paul 
Manager de proiect 
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FORMULAR 1 
 

INFORMATII GENERALE 
 

1.Denumirea/numele: 

2.Codul fiscal: 
3.Adresa sediului central: 

4.Telefon: 
Fax: 
Telex: 
E-mail: 
5.Certificatul de înmatriculare/înregistrare _____________________________ (numărul, data 
şi locul de înmatriculare/înregistrare) 

6.Obiectul de activitate, pe domenii: _________________________________ 

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7.Principala piaŃă a afacerilor: ______________________________________ 

8. InformaŃii privind SituaŃia economico-financiară (daca este cazul) 

 - indicator financiar ”lichiditate generală” –ultimul bilant contabil incheiat 
 - indicator financiar ”solvabilitate” – în % –ultimul bilant contabil incheiat 

- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 Nr. 
Crt. 

Anul 
Cifra de afaceri anuală la 

31 decembrie  
(mii lei) 

Cifra de afaceri anuală 
la 31 decembrie 
(echivalent euro) 

1. 2007     

2. 2008     

3. 2009     

Media anuală:     
 

9. InformaŃii privind Capacitatea tehnică şi/ sau profesională 

- Certificat de atestare a calităŃii de expert contabil eliberat de CECCAR (copie legalizată notarial); 
- Carnet de membru al CECCAR vizat cu menŃiunea „Activ” pentru anul 2010 (copie conform cu 
originalul); 
- Certifical fiscal eliberat de AdministraŃia financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei 
fizice/ juridice (original sau copie legalizată notarial); 
-DeclaraŃie pe propria răspundere a Expertului contabil din care să rezulte că nu a fost sancŃionat în 
ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare şi competenŃă profesională al CECCAR. 

 

Data completării......................                                              Operator economic, 

                                                                                              ................................ 

                                                                                                             (semnătură autorizată) 
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FORMULAR 2 
   Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
    Către .................................................................... 
                (denumire beneficiar şi adresa completă) 
 
    Domnilor, 
    1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului 
_________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim 
ca, în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai sus menŃionată, să 
prestăm/_______________________ (denumirea serviciului), pentru suma de 
__________________________________ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă 
după recepŃia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________ (suma în 
litere şi în cifre). 
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în data 
mentionata de catre beneficiar a conferintei. 
    3. Ne angajăm să menŃinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata în litere şi 
cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie 
pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 
    5. Precizăm că: 
    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 
    |_| nu depunem ofertă alternativă. 
    (Se bifează opŃiunea corespunzătoare.) 
6. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice altă ofertă pe care o 
puteŃi primi. 
 
    Data _______/_______/_________ 
 
    __________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal autorizat să 
semnez oferta pentru şi în numele ___________________________ (denumirea/numele operatorului 
economic) 
 
 
 
 
 
Operator economic 
(denumirea/numele) 
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CENTRALIZATOR 
 
Nr.crt. Produse Cantitate –

rapoarte 
intocmite 

(buc) 

PreŃ unitar fără 
TVA (lei) 

PreŃ total fără TVA 
(lei) 

1 Servicii de contabilitate - expert 
contabil 

22   

TOTAL: Maxim 87.000 
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MODEL 
CONTRACT DE SERVICII 

                                                 nr. ____________ data _________________ 
 
    1. Partile contractante:    
    ............. (denumirea autoritatii contractante), adresa ........, telefon/fax ............, numar de inmatriculare 
......., cod fiscal .........., cont trezorerie ............., reprezentata prin ................ (denumirea conducatorului), 
functia ............, in calitate de achizitor, pe de o parte, 
    si 
    .......... (denumirea operatorului economic), adresa ................, telefon/fax ..........., numar de 
inmatriculare ..........., cod fiscal ..........., cont (trezorerie, banca) ..........., reprezentata prin ................ 
(denumirea conducatorului), functia ......... in calitate de prestator, pe de alta parte. 
s-a incheiat prezentul contract in temeiul instructiunilor POS DRU si raportului procedurii de prospectare 
piata 
 
    2. Definitii 
    2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
    a. contract - prezentul contract si toate anexele sale; 
    b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
    c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
    d. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului; 
    e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza in legatura cu 
serviciile prestate conform contractului; 
    f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea 
si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, 
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligatiilor uneia din parti; 
    g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
    (Se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract.) 
             
    3. Interpretare 
    3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
    3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 
 
Clauze obligatorii 
    4. Obiectul principal al contractului 
    4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze ............ (denumirea serviciilor), in perioada/perioadele 
convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
    4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate. 
 
    5. Pretul contractului 
    5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform 
graficului de plati, este de .... lei, sau, dupa caz, ........ euro, la care se adauga ......... TVA. 
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    6. Durata contractului 
    6.1.- Durata prezentului contract este pe toata perioada proiectului, ( se inscrie perioada si data) 

. 
    7. Executarea contractului 
    7.1. - Executarea contractului incepe la data semnarii acestuia de catre parti. 
    7.2. Contractul de servicii de contabilitate se reziliază unilateral de către Beneficiar în cazul în care, pe 
durata prestării serviciilor, expertului contabil i s-a retras aceasta calitate de catre CECCAR. 
 
    8. Documentele contractului 
    8.1. - Documentele contractului sunt: 
    - Specificatiile tehnice solicitate de achizitor in Documentatia pentru ofertanti; 
    - Oferta tehnica; 
    - Oferta financiara; 
 
    9. Obligatiile principale ale prestatorului 
    9.1  Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanŃele prezentate în 
specificatiile tehnice solicitate in documentatia pentru ofertanti, cu respectarea legislatiei nationale si 
comunitare in domeniu si in conformitate cu prevederile instructiunilor AMPOSDRU. 
    9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract lunar, cu prioritate 
şi la datele stabilite de comun acord cu acesta    9.3 . Prestatorul va raspunde solicitarilor de 
lamuriri/clarificari suplimentare formulate de catre AMPOSDRU, OIRPOSDRU. In situatia in care 
AMPOSDRU solicita refacerea rapoartelor de verificare, acestea vor fi executate cu respectarea 
cerintelor si a termenelor limita indicate de autoritatea mai sus mentionata. Prestatorul se obliga sa refaca 
serviciile realizate in temeiul prezentului contract, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, in termen 
de maxim 3 zile de la primirea unei notificari din partea acestuia, in cazul in care AMPOSDRU sau OI 
solicita acest lucru Achizitorului 
    9.4.Prestatorul se obligă să informeze Achizitorul asupra tuturor problemelor apărute în derularea 
contractului şi asupra măsurilor pe care le-a luat pentru asigurarea optimă a serviciilor; 
    9.5 Prestatorul se obligă să nu angajeze în numele Achizitorului şi fără avizul acestuia, alte cheltuieli 
decât cele cuprinse în prezentul contract; 
    9.6  Prestatorul se obligă să emită factură conform serviciilor şi tarifelor stabilite în contract; 
    9.7. Prestatorul va efectua verificarea cheltuielilor în concordanŃă cu prevederile din Standardele 
InternaŃionale  referitoare la Servicii  Conexe (ISRS) 4400 Angajamente pentru executarea Procedurilor 
Convenite privind Informatii Financiare adoptate de Federatia  Internationala a Contabililor (IFAC). 
   9.8. (1) Prestatorul numeste ca persoana însărcinata cu ansamblul relaŃiilor dintre reprezentanŃii 
Beneficiarului şi ai Prestatorului urmatoarea persoana ca expert contabil  [..........................]. 
         (2) Schimbarea componentei echipei de experti se va realiza numai cu acordul prealabil scris al 
Beneficiarului, pentru motive temeinic justificate precum: boala, deces, incetarea raporturilor de munca 
dintre unul dintre membrii/membrii echipei de experti si prestator. In cazul inlocuirii, unui membru al 
echipei de experti, Prestatorul va asigura ca inlocuitor o persoana cu o experienta profesionala cel putin 
egala cu cea a persoanei care este inlocuita. Numele inlocuitorului propus va fi mentionat in solicitarea 
transmisa Beneficiarului, in acest scop. Prestatorul va efectua inlocuirea membrului echipei de experti in 
termen de maxim 5 zile de la primirea acceptului Beneficiarului in acest sens.   
       (3) Beneficiarul va putea solicita oricand pe parcursul derularii contractului, in scris,  inlocuirea 
unui/unor membrii ai echipei de experti. Prestatorul va propune, in termen de 5 zile de la primirea unei 
solicitari de inlocuire din partea Beneficiarului, ca inlocuitor, o persoana cu o experienta profesionala cel 
putin egala cu cea a persoanei care este inlocuita. Inlocuirea va deveni efectiva in 5 zile de la data la care 
Beneficiarul a acceptat in scris inlocuitorul propus de Prestator. 
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    9.9. Prestatorul va utiliza personal calificat, angajaŃi sau colaboratori, cu nivelul de experienŃă cerut de 
obiectul misiunii, precum şi cu o bună cunoaştere a sistemului economic românesc şi a activităŃii 
BENEFICIARULUI. 
    9.10 Prestatorul poate utiliza serviciile prestate de sub-contractori, în situaŃia în care acest lucru este 
considerat necesar de către prestator, in conditiile Capitolului 19.. 
    9.11 Prestatorul va respecta programul de lucru şi datele şedinŃelor care vor fi convenite împreună cu 
reprezentanŃii Beneficiarului. Acestea vor putea fi modificate cu acordul ambelor părŃi. 
    9.12. Prestatorul va executa lucrarile ce fac obiectul prezentului contract la sediul Beneficiarului. 
     9.13. La fiecare cerere de rambursare intermediara/finala transmisa de catre Beneficiar, expertul 
contabil care va semna documentele va atasa o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca are 
calitatea de expert contabil recunoscut de CECCAR. 
    9.14. Prestatorul se obliga sa colaboreze cu Achizitorul si cu Auditorii desemnati de acesta in vederea 
indeplinirii obiectivelor prezentulu contract si pentru buna derulare a Proiectului. 
    9.15 Expertul contabil va elibera o atestare in conformitate cu standardele profesionale Nr. 21 si Nr. 22 
– Misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare  - Ghid de 
aplicare, emis de CECCAR editia a III-a revizuita 2008, referitoare la regularitatea si sinceritatea 
operatiunilor efectuate si va semna documentele suport care insotesc fiecare cerere de rambursare 
intermediara/finala. 
Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile 
efectuate în cadrul proiectului vor fi ştampilate cu menŃiunea „Solicitat rambursare FSE-POSDRU ID nr. 
63008” si numarul de identificare al contractului în vederea evitării dublei finanŃări. 
    9.16. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
       i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele 
folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si 
       ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o 
astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 
 
    10. Obligatiile principale ale achizitorului 
    10.1. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 15 zile la primirea si 
acceptarea facturii.  
 
    11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
    11.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca majorari de intarziere, 
o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,01%/zi de intarziere din pretul obligatiilor neefectuate, 
conform graficului de prestare.. 
    11.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 15 de zile de la expirarea 
perioadei convenita la pct. 10.1, atunci acesta are obligatia de a plati ca majorari de intarziere, o suma 
echivalenta cu o cota procentuala de 0,01%/zi de intarziere din pretul facturilor neachitate. 
    11.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata 
de daune-interese. 
    11.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa, 
adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta 
anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest 
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 
 
Clauze specifice 
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    12. Garantia de buna executie a contractului 
    12.1. - Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 
..........din pretul contractului fara TVA, pentru perioada de ...... si, oricum, pana la intrarea in efectivitate 
a contractului. 
    (Se precizeaza modul de constituire, cuantumul si perioada de constituire a garantiei de buna executie.) 
    12.2. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a 
contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. 
    12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator 
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna 
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile 
care nu au fost respectate. 
    12.4. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de ..... de la indeplinirea 
obligatiilor asumate. 
    (Se precizeaza modul de restituire si termenul.) 
    12.5. - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului. 
 
    13. Alte responsabilitati ale prestatorului 
    13.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu Specificatiile tehnice solicitate de 
achizitor in Documentatia pentru ofertanti si cu propunerea sa tehnica. 
    (2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor si sa asigure resursele umane necesare  
cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract 
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
    13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor la data convenita. Totodata, 
este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de 
calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
      
    14. Alte responsabilitati ale achizitorului 
    14.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 
acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 
 
    15. Receptie si verificari 
    15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini. 
    15.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest 
scop. 
 
    16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
    16.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor dupa primirea ordinului de 
incepere. 
    (2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 
exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord, prin act aditional: 
       a)  prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si 
       b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 
    16.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti, 
termen care se calculeaza de la data primirii de catre prestator a ordinului de incepere. 
    (2) In cazul in care: 
       i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau 
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       ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de 
catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 
oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un 
act aditional. 
    16.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta termenul de prestare al 
serviciilor, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. 
    Modificarea datei/perioadelor de prestare stabilite in specificatiile tehnice asumate  se face cu acordul 
partilor, prin act aditional. 
    16.4. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului. 
 
 17. Ajustarea pretului contractului 
    17.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 
propunerea financiara, anexa la contract. 
    17.2. - Pretul contractului nu se ajusteaza. 
 
    18. Amendamente 
    18.1 – Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractuale, prin act aditional. 
    18.2 – Partile au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act aditional, adaptarea 
acelor clauze afectate de modificari ale legii. 
 
    19. Subcontractanti 
    19.1. - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia 
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
    19.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate 
cu subcontractantii desemnati. 
    (2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu 
acestia se constituie in anexe la contract. 
    19.3. - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. 
    (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste 
partea sa din contract. 
    (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi 
indeplinesc partea lor din contract. 
    19.4. - Prestatorul poate schimba oricare sub contractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata 
achizitorului. 
     
    20 Cesiunea     
    20.1 – Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin prezentul 
contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al achizitorului. 
       20.2 – Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract. 
 
    21. Forta majora 
    21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
    21.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
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    21.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
    21.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si 
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
    21.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 1 luna, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara 
ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 
 
    22. Solutionarea litigiilor 
    22.1. - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului. 
    22.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se de catre 
instantele judecatoresti din Romania. 
 
    23. Limba care guverneaza contractul 
    23.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
    24. Comunicari 
    24.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
    (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 
    24.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
 
    25. Legea aplicabila contractului 
    26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 
    Partile au inteles sa incheie astazi, ........., prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 
    (Se precizeaza data semnarii de catre parti.) 
  
                          Achizitor,                                                                               Prestator, 
                  .........................                                                                             ....................... 
           (semnatura autorizata)                                                             (semnatura autorizata) 
 


