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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 1 „Educatie si formare profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii 
societatii bazate pe cunoastere” 
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare 
profesionala” 
Titlul proiectului: Formarea si perfectionarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar 
pentru predarea stiintelor – „Descopera!” 
Contract nr. POSDRU/19/1.3/G/11105 

 

ANEXA 
 

 
Fisa de date privind achizitia serviciilor de contabilitate. 

 
 
 
A.Criterii minime de calificare a ofertantilor; 
 
1. Expertul contabil poate fi orice persoana fizica sau juridical inscrisa in Registrul Expertilor 
Contabili activi intocmit de CECCAR inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru 
activ al CECCAR pe anul in curs. 
2. Dovada faptului ca Expertul contabil nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul 
de etica sau de catre Comisiile de Disciplina ale CECCAR. 
 
B.Documentele obligatorii privind calitatea de  Expertul contabil ; 
 
1. Carnet de membru al CECCAR cu mentiunea “Activ” vizat pentru anul in curs – copie conform cu 
originalul; 
2. Dovada faptului ca Expertul contabil nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul 
de etica sau de catre Comisiile de Disciplina ale CECCAR. 
3.  Certificatul de  inregistrare al societatii sau a PFA - copie conform cu originalul; 
 
C. Cerintele specifice privind atributiile Expertului contabil in cadrul proiectului cu titlul 
“Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru predarea 
ştiinţelor - "Descoperă !", finantat din Fondul social European prin Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane” 
 
1.  Inregistrarea, semnarea si datarea documentelor contabile aferente operatiunilor din cadrul 
proiectului, in conditiile legii; 
2. Eliberarea atestarii, 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 III-a revizuita 2008, referitoare la regularitatea si sinceritatea operatiunilor efectuate si vor 
semna documentele suport care insotesc fiecare cerere de rambursare intermediara/finala. 
3. Informaţii privind subcontractanţii: nu se poate subcontracta.  
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D. Modul de selectare: 
 
1.Se vor exclude persoanele juridice sau fizice care prezintă documente incomplete, nevalabile la data 
deschiderii ofertelor, neprezentate în forma solicitată. Nu se acceptă completarea ulterioară a acestor 
documente. 
2.În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu îşi poate exercita activitatea, se 
subcontracteaza anumite servicii, documentele nu sunt în termenul de valabilitate, nu sunt prezentate în 
forma solicitată sau lipsesc, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


