
 
 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013.  
Investeşte în oameni ! 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”  
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa” 
Titlul proiectului: „Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. 
Stremtan” 
Contract POSDRU/161/2.1/G/141047 

 

Nr. 6790 Data: 19.05.2014 
 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
S.C. …………………………………………………….. S.R.L. 

                          Adresa:  
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Denumire proiect: „Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. 
Univ F. Stremtan” 
 
Denumire contract: „SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA”  
 
 

Stimate domn/Stimata doamnă, 
 

 
Vă adresam Invitaţia de participare la procedura de achizitie directa, având ca obiect „SERVICII DE 
AUDITARE FINANCIARA”  Cod CPV 79212100 – 4 Servicii de auditare financiara 
 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ 
 
                                                

Obiectul şi locul de implementare a contractului:: prestare in Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, 
Jud. Alba, CP 510009, Romania. 
 
Tipul şi durata contractului:  

- Contract de servicii; 
- Prestarea serviciilor se va face pentru fiecare cerere de rambursare, pe care achizitorul 

intentioneaza sa o depuna. Servicile vor fi prestate la sediul ACHIZITORULUI. Sesiunea de 
audit se va desfasura in timpul programului de lucru al ACHIZITORULUI. Termenele pentru 
prestarea serviciilor de audit vor fi comunicate prestatorului cu minim 5 zile inainte de fiecare 
sesiune de audit, prin comunicarea graficului cererilor de rambursare.  
 
 



 
 

 
 
O sesiune de audit este corespunzătoare auditării unei cereri de rambursare a cheltuielilor. 
Rezultatul activitatii desfasurate pe parcursul unei sesiuni de audit este concretizat in raportul de 
audit financiar. Raportul de audit se predă achizitorului cu minim 3 zile lucratoare inainte de 
termenul limita de depunere a fiecărei cereri de rambursare, termen luat la cunostinta de auditor 
din graficul cererilor de rambursare. 

- Durata contractului este până la depunerea ultimei cereri de rembursare dar nu mai tarziu de 
31.12.2015. 

 
Valoarea estimată: 30.000,00 lei, fără T.V.A., adica 6.764,5268 Euro (1 Euro = 4,4349 RON, conform 
curs BNR din data de 15.05.2014). 
 
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. 
 
Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 26.05.2014, ora 09.00 
 
Data şi ora deschiderii ofertelor: 26.05.2014, ora 10.00  
 
Adresa la care se transmit ofertele: REGISTRATURA Universitatii 1 Decembrie 1918 din Alba 
Iulia, Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Jud. Alba, CP 510009, Romania; 
 
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de elaborare a ofertei se 
gaseste pe site-ul:  http://www.uab.ro/informare/index.php - Site-ul universitatii, sectiunea Informare 
Publica – Licitaţii. 
 
De asemenea documentaţia  poate fi pusă la dispoziţia persoanelor interesate în mod gratuit pe suport 
de hărtie sau suport magnetic. 
 
Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): moneda folosita la întocmirea ofertei este 
RON. 
 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Manager de proiect – Andreea Muntean, 
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Jud. Alba, CP 510009, 
Romania, tel. 0258.806.130, email:  munteanandreea2009@yahoo.com. 

 

 
Universitatea "1 DECEMBRIE 1918" din Alba Iulia 

Manager de proiect,  
Conf. univ. dr. Andreea MUNTEAN  

 
 
 

Responsabil Financiar, 
 Lect. univ. dr. Szora Atila TAMAS 

 


