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Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”

Specificaţii Tehnice
Titlul proiectului

Contract

„Sprijin pentru întreprinzători”

POSDRU/30/3.1/G/39193

1. Autoritatea contractantă: FUNDATIA ACADEMIA COMERCIALA Satu Mare cu
sediul Pta 25 Oct. Bl T8, apt 34, Satu Mare, jud. Satu Mare tel.: 0261-732310, fax :
0261 713523, e-mail: academiacomerciala@yahoo.com
2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: achiziţie directă
b)Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte:
Furnizare servicii de contabilitate
3. a) Locul de furnizare a bunurilor: Satu Mare
b) Categoria şi descrierea serviciilor ; codul CPV
Servicii de contabilitate COD CPV 79211000-6
Specificaţii tehnice
Evidenţa

contabilă

primară

,operaţiuni

bancare,

casa,

depunere

declaraţii

,înregistrare online .Serviciile de contabilitate vor fi contractate pe toată durata de

implementare a proiectului. Înregistrările contabile aferente proiectului vor fi realizate
de către un expert contabil în condiţiile legii, care va semna şi data documentele
contabile aferente operaţiunilor în cadrul proiectului.
Documentele

originale

pe

baza

cărora

se

înregistrează

în

contabilitatea

Beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor fi ştampilate cu
menţiunea “Solicitat rambursare FSE -POSDRU“ în vederea evitării dublei finanţări .
Cerinţe specifice :
Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică distinctă a Proiectului
utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la
implementarea Proiectului , în conformitate cu dispoziţiile legale. Înregistrările
contabile aferente proiectului vor fi realizate de un expert contabil în condiţiile legii
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care va semna şi data documentele contabile aferente operaţiunilor din cadrul
proiectului .

Experţii contabili vor elibera o atestare în conformitate cu Standardul profesional
nr.22 Misiunea de examinare a contabilităţii , întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
ghid de aplicare emis de CECCAR ediţia a III –a revizuită 2008 , referitoare la regularitatea şi
sinceritatea operaţiunilor efectuate şi vor semna documentele suport care însoţesc fiecare
cerere de rambursare intermediară-finală.
Expertul contabil va prezenta următoarele documente doveditoare:
-Carnet de membru al CECCAR cu menţiunea “Activ “ vizat pentru anul respective –copie
simplă
-Certificat de inregistrare fiscala emis de Administraţia financiară teritorială la care este
arondat sediul persoanei fizice sau juridice- copie ;
-Declaraţie pe proprie răspundere a expertului contabil din care să rezulte că nu a fost
sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de etică sau Comisiile de disciplină ale
CECCAR
Durata : septembrie 2009 – august 2011

Asteptăm ofertele şi orice alte informaţii solicitate la
Secretariatul Fundaţiei “Academia Comercială” Satu Mare
Str.Mihai Eminescu nr. 5
Tel: 0261 732310; Fax: 0261 713523;
e-mail: academiacomerciala@yahoo.com

Data limită de depunere a ofertelor:
Data: 25.09.2009
Ora limită: 1200
Modalitate de depunere a ofertelor:
- e-mail: academiacomerciala@yahoo.com
- Fax: 0261 713523

-la Registratura instituţiei

