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ANUNŢ DE PARTICIPARE  

 
 
Achizitie directa Servicii de contabilitate  
Denumirea proiectului –“PROROM” – PROMOVAREA ACCESULUI PE PIAŢA MUNCII 
PRIN FORMARE  PROFESIONALĂ  ÎN  RÂNDUL GRUPURILOR  VULNERABILE  
Denumirea contractului – Contract de contabilitate  
 
Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE SERVICII de 
contabilitate pentru proiectul –“PROROM” – PROMOVAREA ACCESULUI PE PIAŢA 
MUNCII PRIN FORMARE  PROFESIONALĂ  ÎN  RÂNDUL GRUPURILOR  
VULNERABILE  - Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/142556,  necesare pentru  
implementarea proiectului 
 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ  
 
Obiectul şi locul de implementare a contractului:  
OBIECT - ACHIZITIE  DIRECTA SERVICII DE CONTABILITATE  
LOCUL DE IMPLEMENTARE – Dragasani, str. Regele Carol, bl. A 2, sc. A, ap. 2, jud. Valcea 
 
Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca 18  luni 
Valoarea estimată lei (fara TVA)  45.000 lei  
Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut 
Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 28.05.2014 – ora 14:00 
Data şi ora deschiderii ofertelor: –29.05.2014 ora 18:00 
Adresa la care se transmit ofertele: STR.  REGELE CAROL. BL. A 2, SC.A, AP. 2, DRAGASANI, 
JUD. VALCEA, COD 245700 
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  punct de lucru SC DBC SRL, 
DRAGASANI, STR. REGELE CAROL, BL. A 2, SC.A, AP. 2, JUD. VALCEA 
DOCUMENTE SOLICITATE: 

- conform documentatiei de atribuire. 
 
CERINTE MINIME: 
 



Serviciile de contabilitate contractate in cadrul Proiectului –“PROROM” – PROMOVAREA 
ACCESULUI PE PIAŢA MUNCII PRIN FORMARE  PROFESIONALĂ  ÎN  RÂNDUL 
GRUPURILOR  VULNERABILE  vor consta in principal in:  
 

-  -  Organizarea si realizarea evidentei contabile a proiectului conform Legii nr. 82/1991 
(inregistrari contabile aferente proiectului), intocmirea lunara a evidentei contabile analitice si 
sintetice (balante de verificare lunare) si a altor rapoarte financiare prin folosirea programului 
informatic din cadrul autoritatii contractante; 

-  
- Asigura evidenta contabila (contabilitatea) analitica pentru proiect, utilizand conturi analitice 
pentru pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea proiectului, in 
conformitate cu dispozitiile legale; 
 
- Semneaza si dateaza documentele contabile originale aferente operatiunilor din cadrul 
proiectului pentru beneficiarul si partenerii proiectului (cu ștampila proprie); 

-  
 -  Asigurarea serviciilor de expertiza contabila impuse de instructiunile AMPOSDRU de la 
semnarea contractului pana la data depunerii si aprobarii cererii de rambursare finala pentru 
beneficiarul si partenerii proiectului; 
 
-  Verificarea si certificarea evidentei contabile sintetice si analitice pentru partenerii 
proiectului ;  
 
-  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 reguralitatea si sinceritatea operatiunilor 
efecuate in cadrul proiectului si  semnarea documentele suport care insotesc fiecare cerere de 
rambursare intermediara/finala; 
 
- Asista la intocmirea reconcilierii contabile anuale intre conturile contabile ale AMPOSDRU si 
cele ale Beneficiarului, pentru operatiunile gestionate in cadrul proiectului, in termen de 30 de 
zile de la incheierea exercitiului financiar (formular 9 din HG 218/2012 – cu modif. si complet. 
Ulterioare); 
 
- Asigura arhivarea documentelor contabile in spatiile puse la dispozitie de beneficiarul 
proiectului; 
 
- Este obligat a aplica clauza rezilierii unilaterale a contractului in cazul in care acesta nu mai 
are calitatea de expert contabil recunoscut de CECCAR; 
 
- Colaboreaza cu responsabilul/managerul financiar angajat, in vederea inregistrarii complete 
si corecte a tuturor operatiunilor legate de proiect; 
-  Sustinerea beneficiarului in privinta indeplinirii procedurilor de incadrare in munca a noilor 
salariati, inclusiv intocmire documente necesare, cu privire la documente ce trebuie realizate 
la angajare,  inclusiv intocmire documente necesare, cu privire la intocmirea statelor de de 
plata (salarii lunare) si a Foilor Colective de Prezenta (pontaje); 
 



- Sustinerea beneficiarului cu privire la introducerea in Revisal a datelor angajatilor, pentru 
respectarea normelor legale in vigoare, cu privire la intocmirea fiselor de post; 
 
- Sustinerea beneficiarului la intocmirea “Declaraţiei unice privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate 
(Formular D112)” – inclusiv depunerea acesteia (la ghiseu sau online); 
 
-  Orice alte activitati si obligatii identificate in caietul de sarcini sau impuse prin instructiunile 
AMPOSDRU 

 
Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul  
  
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la SC DBC SRL, DRAGASANI, STR. REGELE 
CAROL, BL. A 2, SC.A , AP. 2, JUD. VALCEA, tel 0250810322 
 
Informaţii despre beneficiarul proiectului  - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului 
privat: SC DBC SRL-  DRAGASANI, STR. LIBERTATII NR. 5, –“PROROM” – 
PROMOVAREA ACCESULUI PE PIAŢA MUNCII PRIN FORMARE  PROFESIONALĂ  ÎN  
RÂNDUL GRUPURILOR  VULNERABILE  - POSDRU/165/6.2/S/142556, POSDRU 2007 – 
2013 - Axa prioritară – 6 / Domeniul major de intervenţie – 6.2. 
 
 

 

 

 

 

 


