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I.

FIŞA ACHIZIŢIEI

ANUNŢ:
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale
şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de
atribuire, indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertanţii
au obligaţia de a analiza cu atenţie Documentaţia de Atribuire şi să pregătească
oferta conform tuturor instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi
specificaţiilor tehnice conţinute în această Documentaţie. Eşecul de a depune o
ofertă care să nu conţină toate informaţiile cerute în termenul prevăzut va duce la
respingerea ofertei. Nu se va ţine cont de nici o exprimare a unei rezerve în ofertă cu
privire la Documentaţia de Atribuire. Orice exprimare a unei astfel de rezerve poate
duce la respingerea imediată a ofertei, fără a se efectua evaluarea acesteia. Nici un
cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi
rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic
ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA „ Servicii de
contabilitate - expert contabil” necesare pentru implementarea activităţilor
proiectului POSDRU ID „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în Romania”
Achizitor:
Titlul proiectului
POSDRU
Nr. Contractului de
finanţare
Calitatea achizitorului în
cadrul proiectului
Denumirea contractului
de achiziţie

Confederaţia Sindicală Naţională Meridian
Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România
POSDRU/93/3.3/S/64204
Beneficiar
Contract de achiziţie Servicii de contabilitate (expert
contabil)

1. INFORMAŢII GENERALE:
Formularele prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie completate în mod
corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate şi
ştampilate, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate.
1.1 Achizitor
Denumire: Confederaţia Sindicală Naţională Meridian
Adresă sediul achizitorului: str. D.I. Mendeleev, nr. 36-38, cod poştal: 010366, sector 1,
Localitate: Bucureşti, Ţara: România
Persoana de contact: Amalia Nistor
Telefon: 0212125623
E-mail: csnmeridian@csnmeridian.ro
Fax: 0212125623, 0213168017
Adresa/ele de internet : www.csnmeridian.ro
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1.2 Calendarul procedurii de atribuire
DATA

ORA
Nu este
cazul

LOCAŢIA
www.csnmeridian.ro

23.05.2011

Ora 10:00

Sediul achizitorului

23.05.2011

Ora 14:00

Sediul achizitorului

24.05.2011
24.05.2011
25.05.2011

Ora 09:00
Ora 10:00
Ora 16:00

Informarea ofertanţilor cu privire la
rezultatul procedurii de atribuire

25.05.2011

Ora 17:00

Termen limită pentru depunerea
contestaţiilor

Sediul achizitorului
Sediul achizitorului
Sediul achizitorului
Comunicare prin fax
la datele contact
înscrise în
documentaţia de
participare

31.05.2011

Ora 09:00

Data de publicare a anunţului pe
internet
Termen limită de solicitare a
clarificărilor din partea Ofertanţilor1)
Termen limită de transmitere a
clarificărilor de către achizitor2)
Termen limită de depunere a ofertelor
Data şedinţei de deschidere a ofertelor
Data finalizării evaluării ofertelor

Termen limită pentru răspuns la
contestaţii

18.05.2011

31.05.2011

Ora 17:00

Sediul achizitorului
Comunicare prin fax
la datele contact
înscrise în
documentaţia de
participare
Sediul achizitorului

Semnarea contractului de achiziţie
01.06.2011
Ora 12:00
1) Ora locală a Achizitorului
2) Solicitările de clarificare se transmit înainte de data şi ora specificate în tabel:
- pe fax sau prin poşta directă la secretariatul Achizitorului şi suplimentar
- pe e-mail la adresa csnmeridian@csnmeridian.ro în atenţia persoanei de
contact menţionată din partea Achizitorului.
Solicitările de clarificări se vor înainta urmând modelul din Formularul 8. Toate
clarificările aferente proiectului vor fi postate la adresa de internet www.csnmeridian.ro,
secţiunea proiecte, anunţuri.
Se interzice oricărui operator economic să stabilească întâlniri individuale cu
Achizitorul în scopul de a obţine avantaje în legătură cu acest contract pe perioada
procedurii de atribuire.
1.3. Dată estimativă a încheierii contractului: 01.06.2011

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în
documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decat cea indicată mai sus nu va
fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
1.4. INSTITUŢIA RESPONSABILĂ PENTRU SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
Beneficiarul va rezolva eventualele contestaţii ale operatorului economic, în baza
Instrucţiunii 26/2010 a AMPOSTRU.
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2.OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Descriere
2.1.1. Denumire contract:
Titlu: „Contract de Servicii de contabilitate - expert contabil” în vederea
implementării activităţilor proiectului POSDRU ID64204 „Împreună pentru
dezvoltarea dialogului social în România”
2.1.2. Descrierea produselor / servciilor /lucrarilor ce vor fi achiziţionate
Servicii de contabilitate - expert contabil pe proiect cu finantare din fonduri
europene nerambursabile, in conformitate cu standardele aplicabile,
instructiunile AMPOSDRU si cu prevederile contractului de finantare.
Nr. Descrierea
Cantitate Preţul
estimat/ TOTAL
ctr. produsului/serviciului/
Valoarea tarifului
lucrării
mediu
lunar/
Costul estimat pe
categorii de lucrări
1.

Servicii de contabilitate
(expert contabil)

1 buc

63.600 lei/buc

63.600 lei

63.600 lei
Total lei, fără TVA
Total echivalent euro, fără TVA (Curs de referinţă BNR din data 14.937Euro
de 17.01.2011, 1E = 4.2578 RON)
2. 1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(c) Servicii
■
(a) Lucrări
□
(b) Produse □
Execuţie
□
Proiectare şi execuţie □
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritatea
contractantă □
Principala locaţie a lucrării

Cumpărare □
Leasing □
Închiriere □
Cumpărare în rate □
Principalul
livrare

Categoria serviciului :
2A ■
2B □

loc

de Principalul loc de prestare:
Bucureşti
COD CPV: 79211000-6
2.1.4 Procedura se finalizează conf. Instrucţiunea 26 a AMPOSDRU prin :
Contract de achiziţie ■
Încheierea unui acord-cadru: □
2.1.5 Durata contractului de achiziţie: 30 luni de la data semnării contractului de
ambele părţi.
2.1.6 Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul)
Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□
Acordul-cadru cu
nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat un singur operator : □
Durata acordului-cadru: nu este cazul
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu ■
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2.1.7 Divizare pe loturi
da □ nu ■
Ofertele se depun pe: un singur lot □
unul sau mai multe □
Alte informaţii referitoare la loturi: Nu se aplică
2.1.8 Ofertele alternative sunt acceptate
da □ nu ■

toate loturile □

3. PROCEDURA DE ATRIBUIRE
3.1. PROCEDURA DE ATRIBUIRE SELECTATA
Conform Anexei 1 a Instrucţiunii nr. 26 a
Procedura de prospectare a pieţei
AMPOSDRU.
3.2. LEGISLAŢIA APLICATĂ
Instrucţiunea nr. 26 a AMPOSDRU.
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/instr_26_2010_anexa1.pdf
 Pentru situaţiile neacoperite de prezenta Documentaţie de Atribuire se aplică
legislaţia în vigoare a României.
4. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
- Ofertanţii trebuie să furnizeze informaţiile cerute folosind Formularele şi
Modelele din Documentaţia de atribuire şi să ataşeze documentele relevante;
- Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/PFA. În cazul în
care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta
împuternicirea în acest sens;
- Documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoţite de
traducerea autorizată în limba română;
- Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele
întreg;
- Nu se folosesc nume şi semnături prescurtate;
- Toate documentele solicitate trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor;
- Documentele emise de autorităţile competente vor fi prezentate în original sau
copie conform cu originalul;
- Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei si stampilat.
Cerinţele minime de calificare
4.1 Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţii privind neîncadrarea în
Cerinţă obligatorie: se completează Formularul 3
prevederile art.180 din OUG
34/2006
Solicitat ■ Nesolicitat □
Declaraţie privind neîncadrarea în
Cerinţă obligatorie: se completează Formularul 4
prevederile art. 181 din OUG
34/2006
Solicitat ■ Nesolicitat □
4.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu îşi poate exercita
activitatea, sau 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.
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Persoane juridice/fizice
române
Solicitat ■

Nesolicitat □

Persoane juridice /fizice
străine
Solicitat ■

Nesolicitat □

a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă tribunalul teritorial – în
original/copie conform cu originalul în perioada de
valabilitate;
b) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul
teritorial/autorizaţie funcţionare/altele echivalente, valabil
la data deschiderii ofertelor – copie conform cu originalul;
c) Certificat de atestare fiscală din care sa rezulte ca
nu are datorii catre bugetul de stat si bugetele locale - în
original/copie conform cu originalul valabil la data
deschiderii ofertelor;
d) Autorizaţia emisă de catre Camera Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati din Romania valabila la
zi (persoana juridica);
e) Carnet de expert Contabil – valabil la zi, emis de
CECCAR Romania – copie conform cu originalul
(persoana fizica).
a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă tribunalul teritorial – în
original/copie conform cu originalul în perioada de
valabilitate;
b) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul
teritorial/autorizaţie funcţionare/altele echivalente, valabil
la data deschiderii ofertelor – copie conform cu originalul;
c) Certificate de atestare fiscală din care sa rezulte ca
nu are datorii catre bugetul de stat si bugetele locale - în
original/copie conform cu originalul valabile la data
deschiderii ofertelor;
d) Autorizaţia emisă de catre Camera Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati din Romania valabila la
zi (persoana juridica);
e) Carnet de expert Contabil – vizat la zi, emis de
CECCAR Romania – copie conform cu originalul
(persoana fizica).
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4.3 Situaţia economico-financiară
Condiţii minime cumulative de calificare din punct
de vedere al capacităţii financiare a ofertanţilor:
Informaţii privind situaţia
economico-financiară
- Ofertantul să nu figureze cu debite restante la Bugetul
Statului si Bugetele Locale
Solicitat ■
Nesolicitat □
Pentru verificarea condiţiilor de calificare ofertanţii
persoane juridice vor depune:
a. Situaţiile financiare semestriale depuse la DGFP
pentru 2010
b. Balanţa de verificare la 31.12.2010
4.4 Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea - Declaraţie pe propria răspundere a expertului contabil
tehnică
din care să rezulte ca expertul nu a fost sancţionat în
ultimii 3 ani de CECCAR sau de către o altă autoritate
Solicitat ■
Nesolicitat □
de specialitate recunoscută internaţional (pentru
persoane juridice/fizice straine);
- Dovada ca este de minim 5 ani membru CECCAR;
- Curiculum Vitae – format Europass
Declaraţie
privind
experienţa
ofertantuluiDeclaraţie privind
Formularul 5 – care reprezintă dovada că expertul
experienţa ofertantului
Solicitat ■ Nesolicitat □
contabil a derulat unul sau mai multe contracte de
servicii de contabilitate.
5. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CĂŞTIGĂTOARE
5.1. Preţul cel mai scăzut
■
5.2. Cea mai avantajoasă ofertă economică □
Factor de evaluare
Pondere
Algoritm de calcul
1. Preţul ofertei fără
100%
Punctaj financiar = (pret minim X ponderea
TVA
factorului de evaluare “preţul ofertei”/preţ ofertat, în
care:
• Preţ minim este preţul cel mai scăzut din
ofertele considerate admisibile şi conforme din
punct de vedere tehnic.
• Preţ ofertă este preţul ofertei evaluate.
Ofertele care prezintă o valoare mai mare decât
valoarea estimată a contractului vor fi
descalificate.
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6. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
6.1. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
În condiţiile prevederilor Anexei 1 din cadrul Instructiunii 26 emisă de AMPOSDRU
(http://www.fseromania.ro/images/downdocs/instr_26_2010_anexa1.pdf) şi a Art. 209
alin (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul îşi
rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice ofertă şi/sau să anuleze întreaga
procedură de atribuire. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a lansa un nou anunţ de
participare.
6.2. Ajustarea preţului contractului
Preţurile (în RON) vor fi ferme pe toată perioada
da □ nu■
de derulare a contractului
6.3. Garanţia de bună execuţie a
contractului
da □ nu ■
7. PREZENTAREA OFERTEI
Limba română.
Documentaţia
tehnică
şi
documentele
emise
de
7.1 Limba de redactare a instituţii/organisme oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt
rezidenţi pot fi prezentate în altă limbă, cu condiţia ca acestea
ofertei
să fie însoţite de o traducere legalizată în limba română.
7.2 Moneda în care este RON
exprimat preţul contractului
7.3 Perioada de valabilitate de la data semnării contractului de ambele părţi până la
31.11.2013.
a ofertei
Propunerea tehnică se depune la sediul beneficarului în plic
închis pe care se va scrie “Ofertă tehnică pentru achiziţie
Servicii de contabilitate - expert contabil – cod CPV
79211000-6” şi menţiunea “A nu se deschide până la data de
24.05.2011 ora 10.00”
Propunerea tehnică într-un exemplar original marcat cu
7.4 Modul de prezentare a inscripţia ORIGINAL şi o copie certificată conform cu originalul
propunerii tehnice
pe fiecare pagină, marcate cu inscripţia COPIE după cum
urmează:
- Oferta tehnică se va depune în plic închis separat de
documentele de calificare pe care se va stipula menţiunea
„Ofertă tehnică pentru achiziţie Servicii de contabilitate expert contabil – cod CPV 79211000-6”.
Oferta tehnică va conţine şi Formularul 7 Graficul activităţilor.
Toate paginile ofertei tehnice se numerotează, se semnează
şi se ştampilează pe fiecare pagină.
Documentele de calificare se vor pune în plic separat
inscripţionat cu menţiune „Documente de calificare” într-un
exemplar original marcat cu inscripţia ORIGINAL şi o copie
certificată conform cu originalul pe fiecare pagină marcate cu
inscripţia COPIE.
Ofertantul va introduce în fiecare plic „Oferta tehnică”
respectiv „Documente de calificare” un opis al tuturor
documentelor semnat şi ştampilat în original.
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7.5 Modul de prezentare a
propunerii financiare

7.6 Modul de prezentare a
ofertei

7.7 Data limită de depunere
a ofertelor

7.8 Posibilitatea retragerii
sau modificării ofertei

7.9. Oferte întârziate

Oferta financiară va fi depusă într-un exemplar original semnat
şi ştampilat de către reprezentantul legal al ofertantului conform
Formularelor 2a şi 2b în plic închis, separat de propunerea
tehnică.
Plicul va fi marcat cu inscripţia „Oferta financiară pentru
achiziţie Servicii de Contabilitate - expert contabil – cod
CPV 79211000-6”
Ofertantul trebuie să prezinte oferta într-un exemplar
ORIGINAL şi o COPIE.
Fiecare exemplar al ofertei va trebui să conţină:
1. documente de calificare şi selecţie – 1 plic original + 1
plic copie.
2. propunerea tehnică - 1 plic original + 1 plic copie.
3. propunerea financiară - 1 plic original + 1 plic copie.
Oferta se va depune într-un plic sigilat şi va fi însoţită de
scrisoare de înaintare şi de fişa de informaţii generale privind
ofertantul - Formularul 1.
Plicul cuprinzând oferta va fi marcat cu inscripţia Oferta însoţit
de „numele ofertantului” pentru achiziţie Servicii de
contabilitate - expert contabil – cod cpv: 79211000-6”
precum şi cu menţiunea „A nu se deschide înainte de data de
24.05.2011 ora 10.00”.
24.05.2011 ora 9.00 la sediul achizitorului Str. D. I. Mendeleev,
nr.36-38, sector 1, cod poştal: 010366, Localitate: Bucureşti,
Ţara: România, etajul 1, camera 24-25 (în faţa liftului) la
persoana desemnată cu primirea ofertelor Amalia Nistor.
Ofertanţii îşi pot modifica sau retrage ofertele prin transmiterea
către beneficiar a unei înştiinţări scrise înainte de termenul
limită de depunere a ofertelor. După termenul limită de
depunere a ofertelor nu se poate modifica sau retrage nici o
ofertă.
Orice astfel de notificare de modificare sau retragere trebuie să
fie elaborată şi depusă în conformitate cu cerinţele din prezenta
Fişă de date.
Pe plicul exterior (şi pe plicul interior, după caz), trebuie să se
scrie 'Modificare”/”Retragere”.
Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a
beneficiarului decat cea stabilită în anunţul de participare ori
care este primită de către beneficiar după expirarea datei limită
pentru depunere se returnează nedeschisă.
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7.10 Deschiderea ofertelor

Ofertele se vor deschide în şedinţă publică de deschidere ce se
va organiza în data de 24.05.2011 ora 10.00 la sediul
achizitorului Str. D. I. Mendeleev, nr.36-38, sector 1, cod poştal:
010366, Localitate: Bucureşti, Ţara: România, etajul 1 camera
25, sala de consiliu.
Ofertanţii vor putea să participe la şedinţa de deschidere prin
reprezentantul lor legal sau prin delagaţi pe bază de mandat de
reprezentare semnat şi stampilat emis de ofertant.

8. SEMNAREA CONTRACTULUI
Beneficiarul, va solicita câştigătorului achiziţiei, după caz, pentru documentele depuse
„conform cu originalul” sau „declaraţie pe proprie răspundere”, înainte de încheierea
contractului, prezentarea documentelor în original.
Beneficiarul are dreptul de a încheia contractul de achiziţie publică, numai după implinirea
termenului prevăzut la art. 205 din OUG 34/2006 modificată şi completată, calculat
începând de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii.
Anunţul de atribuire / rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică, va fi publicat la adresa de internet: www.csnmeridian.ro .
9. COMUNICĂRI ÎN CADRUL DERULĂRII PROCEDURII DE ATRIBUIRE. Pe parcursul
derulării procedurii în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 61 din OUG 34/2006
modalităţile de comunicare a documentelor pot fi:
1. prin poştă
2. prin fax
3. prin mijoace electronice
4. prin orice combinare a celor prevăzute la punctele 1-3
Nu se acceptă documente nesemnate şi neştampliate.
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II. CAIET DE SARCINI
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DURATA CONTRACTULUI
Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi până la data de
31.12.2010.
CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de
către ofertant propunerea tehnică.
OBIECTIVELE CONTRACTULUI
Contractul de achiziţie este realizat în vederea furnizării serviciilor de audit financiar
pentru implementarea si respectiv auditarea proiectului „Împreună pentru dezvoltarea
dialogului social în România”, ID 64204 finanţat din Fondul Social Europena prin
AMPOSDRU.
Aspecte generale
Confederatia Sindicala Nationala Meridian, impreuna cu partenerul sau Federatia
Agricultorilor, implementeaza în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane, Axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a
intreprinderilor”, Domeniul Major de interventie 3.3. „Dezvoltarea parteneriatelor si
incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila”, proiectul „Impreuna
pentru dezvoltarea dialogului social in Romania”.
Confederatia Sindicala Nationala Meridian este o organizatie sindicala, aceasta
avand ca si principal obiect de activitate dialogul social şi incluziunea sociala pe piata
muncii din Romania.
Organizatia sindicala partenera va asigura coordonarea si managementul proiectului; se
va implica in elaborarea strategiei proiectului si a pasilor de implementare; va participa la
desfasurarea tuturor activitatilor prevazute in acordul de parteneriat si in proiect.
Va asigura in teritoriu spatiile necesare desfasurarii unor activitati ale proiectului.
Va raspunde de buna gestionare a fondurilor si va informa partenerul asupra derularii
proiectului, a problemelor aparute si a stadiului de implementare a proiectului.
Va elabora si prezenta finantatorului rapoartele narative si financiare conform contractului.
Va sustine derularea proiectului si va participa la campania de promovare si
constientizare propusa de proiect, in acelasi timp oferind o imagine corecta si pozitiva a
proiectului; va participa la manifestarile publice prevazute in proiect; va participa la
monitorizarea proiectului si la elaborarea rapoartelor periodice si final.
Proiectul „Impreuna pentru dezvoltarea dialogului social in Romania” îşi propune ca
obiectiv general dezvoltarea competitiva a dialogului social in Romania prin crearea unui
parteneriat intre doua organizatii sindicale nationale si consolidarea capacitatilor
organizationale ale acestora, prin dezvoltarea resurselor umane de care dispun.
Activitatile din cadrul proiectului „Impreuna pentru dezvoltarea dialogului social in
Romania” vor urmarii dezvoltarea capacitatii organizationale a celor doua organizatii
sindicale partenere si intensificarea contributiei acestora la nivel local, regional si national,
in vederea dezvoltarii dialogului social in medii si domenii cu slaba participare la activitatea
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sindicala, reprezentarii egale a tuturor categoriilor de lucratori, imbunatatirii ratei de
participare pe piata muncii precum si imbunatatirii calitatii si productivitatii muncii.
Colaborarea cu alti parteneri sociali din cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, pentru a
contribui la imbunatatirea calitatii si a rezultatelor dialogului social si la promovarea
dezvoltarii durabile si coeziunii sociale la nivel national. Aceste actiuni vor determina
intensificarea contributiilor acestora in teritoriu, in ceea ce priveste dialogul social si
reprezentarea sindicala in special in mediul rural, aprofundarea cunostintelor legislative si
dezvoltarea abilitatilor de comunicare si negociere a liderilor/reprezentantilor sindicali.
Promovarea si diseminarea de bune practici romanesti si europene in domeniul activitatii
sindicale, in vederea consolidarii dialogului social si incluziunii pe piata muncii a grupurilor
vulnerabile precum si transformarii muncii nedeclarate in ocupare formala.
Obiectivele proiectului sunt:
 Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a celor două organizaţii sindicale partenere
şi intensificarea contribuţiei acestora la nivel local, regional şi naţional;
 Colaborarea cu alţi parteneri sociali din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României,
pentru a contribui la îmbunătăţirea calităţii şi a rezultatelor dialogului social şi la
promovarea dezvoltării durabile şi coeziunii sociale la nivel naţional;
 Promovarea şi diseminarea de bune practici româneşti şi europene în domeniul
activităţii sindicale, în vederea consolidării dialogului social şi incluziunii pe piaţa
muncii a grupurilor vulnerabile precum şi transformării muncii nedeclarate în
ocupare formală;
 Implicarea activă şi comună a sindicatelor şi a societăţii civile pentru promovarea
drepturilor în muncă şi a conceptului de muncă decentă;
 Dezvoltarea dialogului social, reprezentarea egală a tuturor categoriilor de lucrători,
îmbunătăţirea ratei de participare pe piaţa muncii a populaţiei feminine, precum şi
îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii, pe fondul crizei economice actuale;
 Dezvoltarea capacităţii interne a partenerilor sociali de a promova dezvoltarea
resurselor umane, cu accent pe standarde şi certificare;
 Îmbunătăţirea capacităţii de sprijinire a iniţiativelor de dezvoltare a responsabilităţii
civice, prin participarea la dezbateri publice şi facilitarea accesului la informaţii
publice;
Proiect:
Proiectul „Impreuna pentru dezvoltarea dialogului social in Romania” va promova
necesitatea implicarii active si comune a sindicatelor si a reprezentantilor societatii civile
pentru promovarea drepturilor in munca si a conceptului de munca decenta, avand in
vedere rolul sindicatelor in promovarea de noi metode si modele care sa conduca la
schimbarea organizarii si atitudinilor actuale traditionale, reintegrarea pe piata muncii a
populatiei inactive, a somerilor, in special a somerilor tineri si de lunga durata, a somerilor
neinregistrati, cu accent pe cei din mediul rural, precum si a grupurilor vulnerabile.
Dezvoltarea de actiuni comune pentru dezvoltarea dialogului social, reprezentarea
egala a tuturor categoriilor de lucratori, imbunatatirea ratei de participare pe piata muncii a
populatiei feminine, precum si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii, pe fondul
crizei economice actuale reprezinta scopul intrinsec al proiectului „Impreuna pentru
dezvoltarea dialogului social in Romania”.
In cadrul proiectului se vor realiza o serie de cercetari referitoare la perceptia
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societatii fata de rolul si importanta parteneriatelor sociale, a actorilor activi in domeniul
sindical si a disponibilitatii intervievatilor de a adera/sustine o asociere care sa le
reprezinte interesele.
Rezultatele lor, precum si principiile de baza ale unui dialog social sanatos si
productiv, in conditiile contextului european, vor trebui diseminate prin intermediul tuturor
activitatilor de informare si constientizare ce vor fi realizate in cadrul Proiectului.
SPECIFICAŢII TEHNICE
Subiectul acestui angajament il constituie organizarea contabilitatii aferente
proiectului in conformitate cu Legea 82/1991 cu modificarile si completarile
ulterioare, Instructiunile AMPOSDRU, Contractul de Finantare al Beneficiarului,
Manualul Beneficiarului pentru proiecte POSDRU 2007 – 2013, Ordine emise de
Ministrul Finantelor si orice alte acte normative privind organizarea contabilitatii si a
eligibilitatii costurilor pe proiecte POSDRU.

-

-

-

-

-

I. Cerinte privind organizarea contabilitatii aferente proiectului:
Beneficiarul trebuie sa tina o evidenta contabila distincta, utilizand conturi analitice
dedicate, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
Beneficiarii prevazuti la art.5 alin.1 -3 din OUG nr 64/2009 inregistreaza in evidenta
extracontabila rambursarile de cheltuieli aferente instrumentelor structurale pe baza
notificarilor primite de la AMPOSDRU, in conformitate cu prevederile art.7 alin.2 din
Ordinul MFP nr. 2548/2009;
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 proiectului;
Documentele originale pe baza carora se inregistreaza in contabilitatea Beneficiarului
cheltuielile in cadrul Proiectului vor fi stampilate cu mentiunea „Solicitat rambursare
FSE – POSDRU” in vederea evitarii dublei finantari.
Pentru operatiunile gestionate in cadrul POSDRU, in vederea efectuarii reconcilierii
contabile intre conturile contabile ale AMPOSDRU si cele ale beneficiarului, acestia din
urma au obligatia transmiterii Formularului 9 (asa cum este stabilit prin Ordinul MFP
2548/2009), din care sa rezulte sumele primite de la AMPOSDRU si cele platite
acestora, conform prevederilor din contractele de finantare;
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 data de 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii
acestui termen pana la inchiderea oficiala a POSDRU.
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-

-

-

-

-

-

II. Cerinte privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente
proiectului:
Toti beneficiarii vor efectua inregistrari contabile sintetice si analitice, conform Legii
Contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale
OMFP Nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu
directivele europene.
Asociatiile, fundatiile sau alte organizatii de acest fel, patronatele, organizatiile
sindicale, cultele religioase, precum si alte persoane juridice infiintate in baza unor legi
speciale, in scopul desfasurarii de activitati fara scop patrimonial, care, au obligatia,
potrivit legii, sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii
financiare anuale, vor respecta OMFP 1969/ 2007 privind aprobarea reglementarilor
contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;
Toate operatiunile efectuate in cadrul proiectului, efectuate atat de catre beneficiar cat
si de partenerii acestuia din cadrul proiectului, vor fi reflectate in evidenta contabila a
beneficiarului si sustinute cu documente justificative;
Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza
raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care
le-au inregistrat in contabilitate.
Atat beneficiarii cat si partenerii lor, au obligatia tinerii evidentei contabile distincte prin
utilizarea unor conturi analitice distincte.
III. Cerinte referitoare la operatiuni ce se inregistreaza in contabilitate
Operatiunile contabile legate de Activitatile Beneficiarului, fara a se limita, sunt :
1. Inregistrarea facturilor primite de la furnizor
2. Inregistrarea platii facturii catre furnizor
3. Inregistrarea salariilor personalului care lucreaza in proiect
4. Inregistrarea platii salariilor personalului care lucreaza in proiect
5. Corectii financiare la nivel de contractori
6. Incasarea sumelor din corectii financiare de catre contractori
7. Incasarea sumelor din corectii financiare de catre contractori
8. Corectii financiare la nivel de proiect
9. Plata sumelor aferente corectiilor financiare
10. Inregistrarea cererii de prefinantare
11. Inregistrarea primirii sumelor din prefinantare
12. Inregistrarea cererii de rambursare
13. Inregistrarea sumelor primite cu titlu de rambursare de la AM
14. Inregistrarea corectiilor financiare primite de la AM
15. Inregistrarea veniturilor generate de proiect (daca este cazul)
16. Inregistrarea operatiunilor legate de decontarea intre parteneri
17. Orice alte tranzactii/documente
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-

IV. Cerinţe legate de eligibilitatea cheltuielilor pe proiect
În efectuarea misiunii sale, expertul contabil va ţine cont şi va aplica întocmai,
legislaţia aplicabilă proiectelor cu finanţare europeană şi instrucţiunile AMPOSDRU
privind eligibilitatea sau neeligibilitatea cheltuielilor, evidenţierea şi raportarea acestora.

Aria geografică acoperită
Aria geografică acoperită de activitatile proiectului este România la nivelul a şapte regiuni
de dezvoltare: Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia, Vest, Sud-Est, Sud-Vest
Oltenia.
Activităţi specifice
Activitatea

Locatie

Servicii de contabilitate Bucureşti
expert
contabil
pe
proiect
finanţat
din
fonduri nerambursabile
POSDRU
Reconcilierea conturilor
cu AMPOSDRU

Perioada de
derulare
preconizată
Aprilie 2011,
Noiembrie
2013

Rezultate aşteptate
Conform cu cerintele legislatiei,
standardelor
de
contabilitate
nationale si internationale aplicabile
proiectelor cu finantare din fonduri
europene si instructiunilor AM
POSDRU.

Datele de depunere a Bucureşti
Cererilor de rambursare
a cheltuielilor

Iunie 2011
Decembrie
2011
Aprilie 2011
August 2012
Decembrie
2012
Aprile 2013
August 2013

Certificare
prin
semnatura
si
stampila a documentelor anexa la
Cererea
de
Rambursare
a
Cheltuielilor.

Data de incheiere a Bucureşti
contractului de finatare

Noiembrie
2013

Inchiderea
Conturilor
aferente
proiectului si ultima reconciliere cu
AMPOSDRU.
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ALTE INFORMAŢII
Date de desfăşurare: contractul se va desfăşura între luna mai 2011 şi noiembrie 2013,
conform graficului de activităţi.
Condiţii de plată:
Plata se va face pe bază de:
• factură fiscală întocmita conform cu Instrucţiunile POSDRU si a legislatiei aplicabile,
acceptata de beneficiar. Acceptarea facturii va fi conditionata de finalizarea activitatilor
aferente fiecarei luni si respectiv de depunerea fiecarei cereri de rambursare si
respectiv cererea finala.
Plata se va face în maxim 30 de zile de la data acceptarii facturii.
Valoarea facturii se va calcula în baza tarifului contractat pe lună şi exprimat în lei.
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III. Formulare pentru ofertanţi
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Operator economic
..................................
(denumirea/numele)
Formular 1 - INFORMAŢII GENERALE

INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
a) _______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
b) _______________________________________________________
c) _______________________________________________________
d) _______________________________________________________
8. Principala piaţă a afacerilor :
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Anul

Cifra de afaceri
anuală (la 31 dec.)

Cifra de afaceri
anuală (la 31 dec.)

lei
echivalent euro
1..............
2.............
3..............
Media anuală :
10. Lista asociaţilor societăţii
11. Lista membrilor consiliului de administraţie (dacă este cazul)
Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
L.S.

19

ANTET ..............................................
(denumirea/numele ofertant)

Formularul 2a – Formular de ofertă

FORMULAR DE OFERTĂ
Către CSN Meridian - str. Mendeleev, nr. 36-38, cod postal: 010366, Sector 1,
Bucureşti, România.
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......
................................................................................(denumirea/numele ofertantului) ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
menţionată,
să
prestăm
..............................................................................................................................................
(denumirea serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre,
precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în
valoare de ................................................................................................... (suma în litere şi
în cifre, precum şi moneda ofertei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă (se va indica
anexa la formular).
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile, şi ea va
rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei
de valabilitate.
4. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de servicii de audit aceasta ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Antet ..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
Formular 2b - Centralizator de preţuri servicii
CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru servicii
Nr.
crt

Activitatea

0

Tipul
serviciului

1

2

Cantitatea

3

Preţul
unitar
Lei

Euro

4

5

Preţul
total

Taxa pe
valoarea
adăugată

Lei
Euro
(col 3x col (col 3x col
4)
5)
6
7

Lei

1
2
....
TOTAL

TOTAL

•

Lei:

........ % ofertant
lei:_______
........ % subcontractanţi lei:___x____
Euro:
........ % ofertant
euro:_______
........ % subcontractanti euro:___x____
Notă: valoarea subcontractării nu poate depăşi 30% din valoarea contractului – nu
este cazul
.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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8

Operator Economic
..........................
(denumirea)
Formularul 3

DECLARAŢIE

Subsemnatul,
.................................................................
reprezentant
împuternicit al ................................................................................. (denumirea operatorului
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că
nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
_____________
Reprezentant legal
Funcţia
Nume Prenume,
.................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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Formularul 4
DECLARAŢIE
Subsemnatul ................................................................, reprezentant/împuternicit
al .....................................................................(denumirea operatorului economic) în
calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat la procedura competitivă de achiziţie pentru
„Servicii de contabilitate (expert contabil), cod CPV 7921000-6 la data de ...................., ora
....................., organizată de Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, declar pe
propria răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de
un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu
cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre
situaţiile prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit
până la data solicitată;
d) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs
grave prejudicii beneficiarilor;
e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
_____________
Reprezentant legal
Funcţia
Nume Prenume,
.................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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Formularul 5
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, urmatoarele
• Suntem de acord cu clauzele contractuale prevazute in contractul de servicii din
documentatia de atribuire
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
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Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

Formular 6 – Declaraţie privind
experienţa ofertantului

DECLARAŢIE
PRIVIND EXPERIENŢA SPECIFICĂ ANTERIOARĂ A OFERTANTULUI
Subsemnatul, ..........................................................reprezentant împuternicit al
.................................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de
fals prevăzute de art 292 Cod Penal, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că achizitorul CSN Meridian are dreptul de a solicita, în scopul verificării
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Confederaţiei
Sindicale Naţionale Meridian str. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1 Bucureşti, cod poştal:
010366, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Anexez lista contractelor care demonstrează experienţa noastră în domeniul
serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie şi lista scrisorilor de recomandare
a beneficiarilor menţionaţi în fişa de date privind experienţa anterioară.
Nr. Obiect
crt. contract

Codul
CPV

Denumirea/ nume
beneficiar/client
Adresa

Tipul de
activitate

Preţ
total
contract

1
2
...
*) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.
.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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Forma de
Perioadă
Finantare a
derulare
Proiectului
contract *)
pentru care s-a
facut auditul

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
..........................................................
(denumirea/numele ofertant)

Formular 7 – Graficul activităţilor

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR

Nr.
crt

Activitatea/subactivitatea

Termen de
început

Termen de
finalizare

2

3

(exemplu)
0

1

1

Activitatea 1

1.1

Subactivitatea 1.1

....
2.

.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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ANTET ..............................................
(denumirea/numele ofertant)
Formular 8 – SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI
Către, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian - str. Mendeleev, nr. 36-38, cod
poştal: 010366, Sector 1, Bucureşti, România
Referitor la procedura de achiziţie publică prin procedură competitivă cu alegerea
ofertei câştigătoare cu preţul cel mai mic organizată pentru atribuirea contractului
Achiziţionarea serviciilor necesare organizării evenimentelor, respectiv achiziţionarea
serviciilor de....................................Cod CPV........................:, vă adresăm următoarea
solicitare de clarificări cu privire la:
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de
vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

S.C.____________________
___________________________
(adresa)
………………………………………
(semnatura autorizată)
L.S.
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IV MODEL
CONTRACT DE ACHIZIŢIE SERVICII
DE CONTABILITATE
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Contract de servicii contabilitate (expert contabil)
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
Urmare a procedurii competitive realizată conform Intrucţiunii 26/2010 a Autorităţii
de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,
s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,
între
CSN Meridian adresa str. Mendeleev, nr. 36-38, telefon/fax ..............................................,
număr de înmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont
trezorerie …………………………………………………………………………, reprezentată
prin ……………...................................................................., (denumirea conducătorului),
funcţia..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
…….............................................……………......................denumirea
operatorului
economic
adresă
.........................................telefon/fax
.....................număr
de
înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie,
bancă)....................................................reprezentată
prin
.....................................(denumirea conducătorului), funcţia............................................... în
calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se
datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat
forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
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g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu
se specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile..................................(denumirea
serviciilor), în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de servicii................................ . (denumirea)
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate,
plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei, fără
TVA.
5. Durata contractului
5.1
–
Durata
prezentului
contract
este
de
la............................................până la ………...............

.....…..

luni,

adică

de

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de activităţi;
d) asigurare de risc profesional
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind
parte intergrantă a contractului)
7. Pretul contractului
7.1 Pretul convenit de parti pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre
achizitor, conform graficului de plati, este de ............................... lei, la care se adaugă
TVA.
7.2. Plata pretului contractului se face din bugetul proiectului cu ID: 64204 in limitele
efective ale finantarii sale.
8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele
prezentate în oferta tehnică, anexa la contract.
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8.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele de calitate aplicabile
serviciilor în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu graficul de activităţi al
proiectului anexă la contract.
8.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate,
şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru
serviciile prestate.
9.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la
emiterea facturii de către acesta. (se precizează termenul de plată de la emiterea facturii
şi, dupa caz, graficul de plată)
9.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la expirarea perioadei
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp
posibil.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului,
respectiv 0,02% pe zi dar nu mai mult de contravaloarea contractului.
10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, respectiv 0,02% pe zi dar nu mai
mult de contravaloarea facturii restante.
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a
cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă este exclus
din Corpul expertilor contabili din cadrul CECAR, cu condiţia ca această denunţare să nu
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
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Clauze specifice
11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1 - Prestatorul se obligă sa incheie o polita de asigurare de risc profesional a carei
valabilitate sa acopere intreaga perioada de valabilitate a contractului. Riscul acoperit va
reprezenta 25% din contract. In situatia in care auditorul detine o polita de asigurare de
risc profesional valabila la data incheierii contractului, acesta, va asigura achizitorul printro declaratie pe proprie raspundere, anexa la prezentul contract, ca aceasta acopera 25%
din valoarea prezentului contract si anual, va face dovada reinoirii acesteia.
11.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru
prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
11.3 – Prestatorul va despagubi achizitorul pe baza politei de asigurare sau din alte surse.
12. Alte responsabilităţi ale prestatorului
12.1 - (1)Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele
umane, materialele, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării
acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
graficul de activităţi convenit. Totodată, este răspunzător de corectitudinea tuturor
operatiunilor contabile si certificarii acestora pentru depunerea cererilor de rambursare.
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului
13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii
pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru
îndeplinirea contractului.
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor odată cu data semnarii
de către ambele părţi a contractului de achiziţie.
(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare,
datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul
contractului.
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de activităţi, trebuie
finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii
prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
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i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin
încălcarea contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi
vor semna un act adiţional.
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu
acordul părţilor, prin act adiţional.
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi prestatorului.
15. Ajustarea preţului contractului
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
15.2 - Pretul contractului este ferm şi nu se operează ajustări.
16. Forţa majoră
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
16.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
16.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
16.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
17. Soluţionarea litigiilor
17.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie
de către instanţele judecătoreşti din România unde îşi are sediul achizitorul.
18. Limba care guvernează contractul
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
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19. Comunicări
19.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
20. Legea aplicabilă contractului
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două)
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CSN Meridian
Preşedinte,

Prestator/furnizor
Reprezentant legal,

________________
(semnătură autorizată)
LS

________________
(semnătură autorizată)
LS
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