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Investeşte în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3.1 
Titlul proiectului: CENTRU PENTRU INFORMARE, CONSULTANŢĂ  ŞI MENTORAT ÎN VEDEREA PROMOVĂRII CULTURII ANTREPRENORIALE 

Contract nr. POSDRU/92/3.1/S/57836 

 
  

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI  
PRIVIND ACHIZIŢIA DE SERVICII DE CONTABILITATE 

 
      din 13.12.2010 
 

Achizitor: Universitatea Titu Maiorescu  

Titlul proiectului 
POSDRU: 

CENTRU PENTRU INFORMARE, CONSULTANŢĂ ŞI MENTORAT ÎN VEDEREA 
PROMOVARII CULTURII ANTREPRENORIALE 

ID proiect POSDRU: 57836 

Calitatea 
achizitorului în 
cadrul proiectului: 

Beneficiar 

 
 

1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Achizitor : 

Denumire:  Universitatea Titu Maiorescu 

Adresa:  Calea Văcăreşti, nr 187, sector 4, cod 040051, Bucureşti, România 

Persoana de contact:  Ioana Panc Telefon:  4021/311.22.97  

Email: antreprenor@utm.ro Fax: + 4021/311.22.97 

 
1.2.   

a. Termen limită de depunere a ofertelor: 20 decembrie 2010, ora 09:00 

b. Adresa unde se primesc ofertele:  

Universitatea Titu Maiorescu 
Strada Dâmbovnicului nr.22, sector 4, cod 040051, Bucureşti 
Clădirea Rectorat (etaj IV) 
 

 Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia 
pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de către achizitor, 
acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.  
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2. OBIECTUL  CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE  

2.1.  Descriere 

2.1.1.Denumirea contractului de achiziţie: furnizare de servicii de contabilitate în cadrul proiectului 
finanţat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/57836 

2.1.2. Descrierea serviciilor/produselor ce vor fi achiziţionate: Serviciile ce vor fi achiziţionate 
sunt servicii de contabilitate, cod CPV 79211000-6 pentru implementarea proiectului, pentru 
rambursările intermediare şi finală, pentru proiectul „Centru pentru informare, consultanţă şi mentorat 
în vederea promovării culturii antreprenoriale” ID 57836. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social 
European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013 şi din fonduri proprii ale achizitorului. Serviciile de contabilitate vor fi contractate pe toată 
durata de implementare a proiectului si vor consta in eliberarea de catre expertul contabil a unei 
atestari în conformitate cu standardul profesional nr. 22 Misiunea de examinare a contabilitatii, 
intocmirea si prezentarea situatiilor financiare – Ghid de aplicare – emis de CECCAR, editia a 3-a, 
revizuita 2008, referitoare la regularitatea si sinceritatea operatiunilor efectuate si va semna 
documentele suport care insotesc fiecare cerere de rambursare intermediara/finala. 

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 

a. lucrări b. produse c. servicii             

Execuţie  
Proiectare şi execuţie 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor  
specificate de achizitor 

Cumparare     
Leasing 
Inchiriere 
Cumparare în rate 

Categoria serviciului  
2A          X                     
2B  

Principala locaţie a lucrării: Principalul loc de livrare: 
 

Principalul loc de prestare: 
București 
 

2.1.4. Durata contractului de achiziţie 
Contractul intră in vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 30.06.2012 

 
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 

STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Preţul cel mai scăzut                                                                                                        X 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic 

 
Observaţie: În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi 
preţ minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita respectivilor 
ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi 
atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. În situaţia în care 
egalitatea persistă, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre participanţii care au formulat 
ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a înscris primul la procedură, desemnându-l câştigătorul 
procedurii, cu condiţia încadrării preţului solicitat în valoarea fondurilor alocate pentru această 
achiziţie.                   
 



 

 

        

 

 

 

 

  

 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 
POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007-2013 

  
ORGANISMUL INTERMEDIAR 

REGIONAL POSDRU 
REGIUNEA BUCUREŞTI ILFOV 

    

  
 

Universitatea Titu Maiorescu  
din Bucureşti 

Camera de Comerţ şi Industrie   
a Municipiului Bucureşti 

Primăria comunei Turcineşti 
Judeţul Gorj 

Primăria comunei Ciofrângeni 
Judeţul Argeş 

Fundaţia "Infomat"  Asociaţia "Civitas 2005" 

4. PREZENTAREA OFERTEI 

4.1. Limba de redactare a ofertei Limba română  

4.2. Moneda în care este exprimat 
preţul contractului 

 Lei 

4.3. Perioada minimă de valabilitate a 
ofertei 

Până la : 30.01.2011 

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

Oferta va cuprinde: 

1.  Oferta tehnica care va cuprinde descrierea tehnică a 
serviciilor, astfel încât achizitorul să poată determina 
conformitatea cu obiectul achiziţiei şi cerinţele minime 
obligatorii 

2. Oferta financiară care va fi exprimată în lei şi va specifica 
separat valoarea TVA. Valoarea maxima estimata a 
contractului este de 36.000 Ron fara TVA. 

3. Documente de calificare pe care trebuie să le prezinte 
expertul contabil sunt : 

       -  Carnet de membru al CECCAR  vizat cu menţiunea « Activ » 
pentru anul 2010 – copie conform cu originalul 
        - Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară teritorială 
la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice – original 
        -  Declaraţie pe propria raspundere a Expertului contabil din 
care să rezulte că nu a fost sanctionat în ultimii 3 ani de către 
Departamentul de etica sau Comisiile de disciplina ale CECCAR 
         - Curriculum vitae din care sa reiasa experienta ca Expert 
Contabil de minim 3 ani – semnat si datat original 
 
În cazul în care documentele obligatorii lipsesc sau sunt 
neconforme ofertantul va fi descalificat fără a se mai deschide 
celelalte plicuri. 
 
Ofertele vor fi prezentate în plic închis, ştampilat pe care se va 
scrie: ”ACHIZITIE SERVICII CONTABILITATE” – 20.12.2010., ora 
11:30 
 
Termenul de plata pentru servicii va fi in maxim 15 zile de la data 
emiterii facturii. 
Ofertele se primesc la adresa : Universitatea Titu Maiorescu, 
Dâmbovnicului nr.22, cod 040051, sector 4, Bucuresti , clădirea 
Rectorat (etaj IV) până la data de 20.12.2010, ora 09:00 
 
 

4.5. Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Ofertele depuse pot fi modificate sau retrase până la data de 
20.12.2010, ora 09:00 

4.6. Informaţii referitoare la termenele 
pentru livrarea bunurilor/prestarea 
serviciilor 

Prestarea serviciilor se va face dupa semnarea contractului la 
solicitarea achizitorului la Universitatea Titu Maiorescu, 
Dâmbovnicului nr.22, cod 040051, sector 4, Bucuresti , clădirea 
Rectorat (etaj V). 
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4.7. Modalităţi de contestare a 
deciziei achizitorului de atribuire a 
contractului de achiziţie şi de 
soluţionare a contestaţiei 

Decizia achizitorului poate fi contestată depunând o contestaţie în 
termen de maxim 6 zile de la data declararii castigatorului la adresa 
menţionată 

4.8. Clauzele contractuale obligatorii, 
inclusiv condiţiile de 
actualizare/modificare a preţului 
contractului de achiziţie 

Preţul nu va putea fi modificat pe parcursul contractului.  
 

 

5. Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice) 

Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciilor de contabilitate in cadrul proiectului 
“Centru de informare, consultantă si mentorat in vederea promovarii culturii 
antreprenoriale”, POSDRU 92/3.1/S/57836. 
 
Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracteristicile tehnice şi 
funcţionale şi cele contractuale, vor fi considerate necorespunzatoare. Caracteristicile 
tehnice şi funcţionale de faţă sunt minimale şi obligatorii: 
 
Caracteristicile tehnice si functionale, minimale si obligatorii sunt: 
 

i. Beneficiarul trebuie 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 documentele contabile aferente 

operatiunilor din cadrul proiectului. 

 Lista indicativă a documentelor și operatiunilor pe care expertul contabil 

trebuie  sa le verifice și/sau efectueze  include: 

 - Înregistrări contabile (în format electronic) din sistemul contabil al Beneficiarului, 

precum Registrul jurnal, subcapitole ale acestuia şi fișele de cont pentru toate conturile, 

registrele activelor fixe şi alte informaţii contabile relevante; 

 - Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fişe de pontaj, bilete de 

transport (incluzând tichetele de îmbarcare), dovada participării la seminarii, conferinţe şi 

stagii de pregătire etc; 

 -  Dovada primirii bunurilor de la furnizori precum documente de recepţie; 

 -  Dovada finalizării lucrărilor precum rapoarte, facturi şi chitanţe; 

 - Dovada plăţii datoriilor precum înştiinţări/ordine de plată, extrase bancare; 

 - Pentru cheltuielile cu benzina şi motorina, o listă centralizatoare a distanţelor 

acoperite, consumul vehiculelor folosite, preţul carburanţilor şi costurile de întreţinere; 

 - Documentele privind salariile şi contribuțiile la salarii precum şi contractele 

aferente , statul de salarii, fişele de pontaj. Pentru personalul recrutat de pe plan local 

pentru contracte pe o perioada fixă, detalii ale remuneraţiilor plătite, probate de 

persoanele responsabile pe plan local, defalcate în salarii brute, contribuţii sociale 
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aferente, asigurări şi salariul net.  

 A treia abatere constănd în:  

  -necomunicarea unei informații economico-financiare utile 

procesului decizional al managementului de proiect; 

  - nesolicitarea unui document dovadă de înfăptuire a unei tranzacții 

sau operații economico-financiare; 

  - folosirea unui cont nepotrivit cu conținutul economic al operației; 

  - înregistrarea unei sume eronate; 

  - neînregistrarea la zi a tuturor documentelor; 

  - necorelarea lucrărilor de contabilitate cu termenele de rambursare; 

atrage după sine rezilierea contractului.  

ii. Documentele originale in baza carora se inregistreaza in contabilitatea 

Beneficiarului cheltuielile efectuate in cadrul Proiectului vor fi stampilate cu 

mentiunea “Solicitat rambursare FSE-POSDRU ID 57836” in vederea evitarii 

dublei finantari. 

iii. 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 IIIa revizuita 2008, 

referitoare la regularitatea si sinceritatea operatiunilor efectuate si va semna 

documentele suport care insotesc fiecare cerere de rambursare 

intermediara/finala. 

iv. Beneficiarul are obligatia transmiterii tuturor datelor si informatiilor la solicitarea 

de catre (AMPOSDRU sau OI responsabil) in vederea efectuarii reconcilierii 

contabile dintre conturile sale contabile si cele ale AMPOSDRU pentru 

operatiunile gestionate in cadrul Proiectului cofinantat din Fondul Social 

European prin programul POSDRU. 

v. 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 al CECCAR pe anul 2010 

vi. Expertul contabil trebuie să aibă experienţă profesională relevantă în domeniul 

financiar-contabil de minim 3 ani. 

vii. Expertul contabil va presta serviciile la sediul Universităţii Titu Maiorescu si va 

folosi programul informatic al Universităţii Titu Maiorescu, se va încadra în 

programul de lucru impus de directorul de proiect, iar la sfîrşitul programului de 

lucru va preda toate documentele directorului de proiect. 

viii. Beneficiarul are obligatia de a pastra toate documentele 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. 
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Rezultate ce se doresc atinse de către expertul contabil 

Rezultatul 1 

Expertul contabil obţine o înţelegere suficientă a termenilor şi condiţiilor contractului de 

finanţare prin revizuirea contractului de finanţare şi a anexelor lui şi alte informaţii relevante, 

precum şi prin interogarea Beneficiarului. Expertul contabil se asigură că obţine o copie a 

originalului contractului de finanţare (semnat de Beneficiar şi de Autoritatea de 

Management/Organism Intermediar) şi a anexelor sale pentru a cunoaște toate prevederile 

sale. Expertul contabil acordă o atenţie deosebită Condiţiilor Generale şi Speciale ale 

Contractului de Finanţare şi Anexei 1 a contractului de finanţare, care conţine descrierea 

acţiunii. Dacă expertul contabil consideră că termenii şi condiţiile verificate nu sunt suficient de 

clare, trebuie să ceară clarificări de la Beneficiar. Procedurile vor fi analizate şi integrate într-un 

document consolidat în vederea aplicării acestora, în conformitate cu standardul 22. Expertul 

contabil se va asigura ca și-a însușit toate prevederile din Ghidul Solicitantului și Manualul 

Beneficiarului. 

Rezultatul 2 

Expertul contabil va verifica documentele primare şi centralizatoare de la beneficiar; 

Rezultatul 3 

Expertul contabil se asigură de calitatea înregistrărilor contabile şi de existenţa 

registrelor legale și poartă răspunderea asupra tuturor lucrărilor realizate. 

Rezultatul 4 

Expertul contabil expertizeaza înregistrările contabile necesare închiderii exerciţiului 

financiar.  

  Rezultatul 5 

Expertul contabil va aduce la cunoștință managerului de proiect, în timp util, dacă există  

cheltuieli care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate, conform Ghidului Solicitantului și 

Manualului Beneficiarului.  

 
 Intocmit, 
 COMISIA DE ACHIZIŢII 

 
Avizat, 

 MANAGER PROIECT, 
Conf.univ.dr. Iustin Priescu 

  


