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Cerere de ofertă 

Servicii de contabilitate 

 

S.C. Mercury360 Communications SRL, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și 
Administrative și SC Dynamic HR SRL derulează proiectul Consiliere și stagii de pregătire practică 
pentru o carieră de succes în comunicare POSDRU 161/2.1/G/132320 – co-finanțat din fondul Social 
European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. 

În vederea asigurării managementului financiar al proiectului este necesară achiziția de se rvicii de 
contabilitate. 

Rolul expertului contabil în cadrul proiectului este acela de a realiza înregistrările contabile în 
condițiile legii (regulamente naționale și europene cu privire la fondurile europene) și cu respectarea 
obligațiilor asumate de către beneficiar în contractul de finanțare , acesta semnând și datând 
documentele contabile aferente operațiunilor din cadrul proiectului. De asemenea, expertul contabil 
certifică completitudinea, corectitudinea și realitatea informațiilor conținute în cereri le de 
rambursare, precum și a înregistrării în sistemul contabil a tuturor operațiunilor declarate în cererile 
de rambursare. 

În acest sens, expertul contabil va elibera o atestare referitoare la regularitatea și sinceritatea 
operațiunilor efectuate și va semna documentele suport care însoțesc fiecare cerere de rambursare 
intermediara/finală (inclusiv Evidența cheltuielilor generată de aplicația ActionWeb).  

Prestarea serviciilor se va derula în fiecare lună calendaristică, la sediul Achizitorului, după semnarea 
bilaterală a contractului. Contractul de servicii de expertiză contabilă se va executa în conformitate cu 
prevederile legislative naționale și respectiv europene referitoare la fondurile structurale, în special 
cele referitoare șa Fondul social European și POSDRU, în condițiile specifice menționate în contractul 
de finanțare POSDRU/161/2.1/G/132320. 

Fiecare Cerere de rambursare intermediară/finală transmisă de către Beneficiar va fi însoțită de o 
declarație pe propria răspundere a expertului contabil din care să rezulte că are calitatea de expert 
contabil recunoscut CECCAR. 

Cerințe minime : 

- Ofertantul este înscris în registrul experților contabili   activi întocmit de CECAR, e înregistrat 
fiscal în România și are viza de membru activ al CECCAR pe 2014. 
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- Ofertantul nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de etică sau de către 
Comisiile de disciplină ale CECCAR. 

Pentru demonstrarea celor de mai sus, expertul contabil ofertant va prezenta următoarele documente 
doveditoare : 

- Carnet de membru CECCAR cu mențiunea ”Activ” vizat pentru anul 2014 – copie simplă 

- Certificatul fiscal eliberat de Administrația financiară teritorială la care es te arondat sediul 
persoanei fizice sau juridice – original 

- Declarația pe proprie răspundere a expertului contabil din care să rezulte că nu a fost 
sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de etică sau de către Comisiile de disciplină 
ale CECCAR. 

Contractul se va derula de la semnarea lui de ambele părți până la 30.09.2015.  

Contractul se va rezilia unilateral de către Beneficiar în cazul în care, pe parcursul implementării 
proiectului, expertul contabil nu mai are calitatea de expert contabil recunoscut de CECCAR. 

Oferta va fi exprimată în RON, fără TVA și va rămâne fermă până la finalizarea contractului. 

Ofertele se vor transmite în format elctronic până la data de 3 iunie 2014, ora 15.00, urmând ca în 
cazul semnării unui contract să fie depuse și documentele în original (unde e cazul). 

Informații suplimentare se pot obține de la Isabela Negreanu – Manager de proiect – email : 
isabela.lungu@mercury360.ro, tel.: 0722 522 345. 

 

Isabela Negreanu 

Manager de proiect 
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