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CERC 2017 - 105/19.04.2017  

Aprobat 

DIRECTOR 

Claudiu DRAGOMIR 

                                            

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția publică de ”Servicii de contabilitate, servicii de audit și servicii fiscale”.  

COD CPV-79200000-6. 

1. Obiectul:  

Obiectul Caietului de sarcini îl constituie realizarea Serviciilor de contabilitate, servicii de audit și servicii fiscale, cod 

CPV-79200000-6,  la obiectivul Centrul regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive,  str. Paul 

Morand 15, Parc industrial Freidorf, Timișoara, jud. Timiș. 

Cerințele din Caietului de sarcini reprezintă condițiile minimale obligatorii pe baza cărora operatorii economici specializați 

prezintă oferte ce vor conduce la atribuirea Contractului pentru realizarea:  Servicii de contabilitate, servicii de audit și 

servicii fiscale,  cod CPV -79200000-6. 

 

Pentru încheierea Contractului se va prezenta de către firma câştigătoare dovada că nu se încadrează în prevederile art. 59, 

art.60, art. 164, art.165 și art. 167  din Legea  nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice. 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă: 

Ioan BONTILĂ 

Maria CHIRIȚĂ 

Florea DORCEA 

Claudiu DRAGOMIR 

Dorin PĂTRUȚI  

 

 

2. Durata contractului 

Durata contractului pentru executarea” Servicii decontabilitate, servicii de audit și servicii fiscale” : 1 Mai-31 Decembrie 

2017. 

 

3. Cerinte specifice 
Serviciul de contabilitate, serviciul de audit și serviciile fiscale, va fi efectuat de către o entitate specializată,  conform legii. 

Prestatorul, în calitate de expert-contabil, va îndeplini în numele și în folosul beneficiarului, cu maximă diligență și 

obiectivitate,  activitățile necesare pentru evidența financiar-contabilă (balanță, bilanț, execuție bugetară, situații financiare  

etc.) și  executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil (organizarea CFP, organizarea activității de ALOP, deschideri de 
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credite etc.), executarea de lucrări privind resursele umane (relația cu ITM, Revisal, condițiile legale etc.), conform legislației 

aplicabile instituțiilor publice. 

Prestatorul se obligă să trateze confidențial datele, informațiile la care are acces. 

 

4. Recepția cantitativă și calitativă a serviciului. 

Recepția cantitativă și calitativă constă în înregistrările rezultate. 

 

5. Responsabilitatea prestatorului 

Prestatorul este obligat, prin personalul propriu angajat pentru executarea prezentului contract,  să cunoasca și să respecte 

îndatoririle ce-i revin și prevederile legale, fiind direct raspunzător. 

  

 6. Cerinţe asupra ofertei 

Oferta financiară va fi prezentată sub forma  lei fără TVA,  pentru realizarea  ” Servicii de contabilitate, servicii de audit și 

servicii fiscale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Întocmit, 

        

          Responsabil Adm.-I.T. 

          

          Florea DORCEA 

 


