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POSDRU Axa prioritară 5 ,, Promovarea masurilor 
active de ocupare ” 
Domeniul major de intervenţie 5.2 ,, 
Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a 
zonelor rurale in ceea ce priveşte dezvoltarea 
resurselor umane si ocuparea forţei de munca  
 

CALITATEA ACHIZITOULUI Beneficiar 

In atentia potentialilor ofertanti  

     INVITATIE PARTICIPARE 

 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA SIBIU  cu sediul în Sibiu Str.Telefoanelor Nr 
1 Judetul Sibiu,telefon  0269/210503,fax 0269/211831 în calitate de achizitor ,organizează la sediul din Sibiu str 
Telefoanelor nr 1 cod  550160 achiziie prin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei,în vederea atribuirii 
contractului de achizitie"servicii de contabilitate respectiv expert contabil COD CPV 79211000-6, 
conform sectiunii Specificatii tehnice din documentatia de atribuire. Obiectul contractului este efectuarea de 
către prestator a serviciilor de contabilitate-expert contabil pentru proiectul „Formarea profesionala 
utilizând soluţii informatice-o soluţie pentru reconversia forţei de muncă din zona rurală 
de pe raza judeţului Sibiu" POSDRU/110/5.2/G/89601 
 
 

 Se va depune oferta pentru întreaga gamă de servicii solicitate.Nu se acceptă oferte partiale si nici oferte 
alternative. 

 Achizitor CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA SIBIU  cu sediul în Sibiu 
Str.Telefoanelor Nr 1 Judetul Sibiu,telefon  0269/210503,fax 0269/211831 e-mail secretariat @cciasb.ro 
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Achizitie prin , procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei, avand in vedere INSTRUCTIUNEA nr. 26 din 
31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 
2007-2013, (anexa 1). 

Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: 

servicii de contabilitate respectiv expert contabil in vedere derularii proiectului “ Formarea 
profesionala utilizând soluţii informatice-o soluţie pentru reconversia forţei de muncă din zona rurală de pe raza 
judeţului Sibiu" 

Pentru obtinerea documentatiei cu specificatiile tehnice si informatii suplimentare la sediul CAMEREI DE 
COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA SIBIU din  Str.Telefoanelor Nr 1 Judetul Sibiu, telefon 
0269/210503,fax 0269/211831. Termenul limita de depunere a ofertei este 23.04.2012, ora 12,00.  

Persoana de contact :  Avrigean Maria- manager proiect - telefon 0741232828  

     Comăniţă Rodica-consilier juridic proiect telefon 0741098332 

Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar) 

Oferta tehnica si financiara se depune in plicuri sigilate si stampilate la  CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI 
AGRICULTURA SIBIU  cu sediul în Sibiu Str.Telefoanelor Nr 1 Judetul Sibiu, cod postal 550160- secretariat etaj 
2, intre orele 9-14 pana la data de  23 aprilie 2012, ora 12,  

Oferta tehnica trebuie sa respecte specificatiile tehnice minime. 

Oferta financiara va trebuie sa includa oferta de pret detaliata. 

Preţul ofertat se va exprima in LEI.  

Pretul ofertat va fi pretul total pentru „Servicii de contabilitate (expert contabil) COD CPV 79211000-6 
Pretul ofertat nu va include TVA. 

Se va depune ofertă pentru întreaga gamă de servicii solicitate.  

Termenul limita de primire a ofertelor 

23 aprilie 2012 ora 12 

Adresa la care se transmit ofertele 

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA SIBIU cu sediul în Sibiu Str.Telefoanelor Nr 1 Judetul 
Sibiu, cod postal 550160  secretariat.etaj 2 

Data, ora si locul deschiderii ofertelor 

23 aprilie 2012, ora  14, la sediul CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA SIBIU din Sibiu 
Str.Telefoanelor Nr 1 Judetul Sibiu, cod postal 550160   

Modalitatile de finantare si de plata 

Contractul “ Formarea profesionala utilizând soluţii informatice-o soluţie pentru reconversia forţei de muncă din 
zona rurală de pe raza judeţului Sibiu" este cofinanţat din Fondul Social European prin programul Axa 
prioritară 5 ,, Promovarea masurilor active de ocupare ” 
Domeniul major de intervenţie 5.2 ,, Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor 
rurale in ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de munca  
Criteriul de atribuire a contractului 

Pretul cel mai scazut. 

  

Manager proiect 

Avrigean Maria 

    Consilier juridic 

    Comăniţă Rodica 
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