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Nr. 27.03/ 16.03. 2012 

În baza Instrucţiunii nr. 26 a Autorităţii de Management al Programului Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, 

servicii sau lucrări finanţate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau 

partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art.9 

lit.c1 din aceeaşi ordonanţă,  

Cu respectarea altor dispoziţii legale naţionale şi comunitare privind  achiziţiile, 

Asociaţia EKOTUR  lansează următorul 

Anunţ de participare pentru 

Procedura de achiziţie publică - prospectarea pieţei - studiul pieţei - 

în vederea atribuirii contractului de  

Servicii de expertiză contabilă 

cod CPV 79211000-6 

Data publicării anunţului: 16.03.2012 

Anunţ de participare în vederea începerii procedurii pentru atribuirea contractului având ca 

obiect achiziţia de servicii de expertiză contabilă necesară asigurării implementării activităţilor din 

cadrul proiectului „PRACTIC - PRegăteşte-te şi Acţionează pentru Cariera Ta”, ID 81451. 

1. Denumire achizitorul:  

Asociaţia EKOTUR cu sediul în Str. Milcov nr. 11,Iaşi , organizează procedura de achiziţie 

publică pentru atribuirea contractului de servicii de expertiză contabilă. 

Asociaţia EKOTUR este beneficiar a unui contract cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-

2013 Romania, conform contractului POSDRU/109/2.1/G/81451 pentru implementarea proiectului 

cu titlul: „PRACTIC - PRegăteşte-te şi Acţionează pentru Cariera Ta”. 

2. Obiectul contractului: 
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Obiectul contractului îl reprezintă achiziţionarea de servicii de expertiză contabilă necesare 

derulării proiectului „PRACTIC - PRegăteşte-te şi Acţionează pentru Cariera Ta” – finanţat 

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2  

„Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. 

„Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă” – nr. contract de finanţare: POSDRU/109/2.1/G/81451. 

3. Detalii: 

Detaliile de întocmire a ofertei şi perioada de realizare a contractului sunt prezentate în 

Documentaţia pentru ofertanţi care poate fi obţinută de pe site-ul achizitorului 

http://www.gsetis.ro/ekotur/index.html . 

4. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare „preţul cel mai scăzut”. 

5. Data limita: pentru depunerea ofertei: 23.03.2012 ora 12:00. 

Informaţiile privind achiziţia descrisă anterior sunt disponibile pe internet la adresa 

http://www.gsetis.ro/ekotur/index.html sau pot fi obţinute prin transmiterea unei solicitări prin fax 

sau prin e-mail.  

In cazul în care consideraţi că este necesar, vă rugăm să ne contactaţi pentru informaţii 

suplimentare legate de contractul de achiziţie folosind următoarele date de contact:  

tel: 0745 629979 (Raluca Giosanu Responsabil Achiziţii); fax 0232 245778; e-mail: 

ral_giosanu@yahoo.com.  

Orice solicitare de clarificări trebuie să conţină coordonatele de contact ale celui care 

solicită clarificări şi trebuie să menţioneze numărul anunţului/invitaţiei de participare aferentă 

procedurii de atribuire şi  denumirea  proiectului pentru care se solicită clarificări. 

 Cu stimă 

 Raluca Giosanu 

 Responsabil Achiziţii 
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