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Invitaţie privind transmiterea unei oferte de participare 

În baza art. 43 alin (3) dinHG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, vă solicităm transmiterea unei oferte de furnizare de 

servicii pentru recorectare lucrări aferente etapei 1 a Examenului de competență profesională, sesiunea 

noiembrie - decembrie 2019. Aceasta reprezintă o achiziție directă și este descrisă în cele ce urmează: 

1. Autoritatea contractantă: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit 

Statutar (ASPAAS), având sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, 

respectiv punctul de lucru în municipiul București, str. Sirenelor nr. 5, sectorul 5, cod poștal 

050855, cod identificare fiscală: 24762322. 

2. Persoana de contact: dna Daiana Petre – responsabil achiziții publice, email: 

daiana.petre@aspaas.gov.ro, Tel/fax: 0773860644/ (021) 319.19.06. 

3. Obiectul achiziţiei: servicii pentru recorectarea lucrărilor aferente etapei 1 a Examenului de 

competență profesională, sesiunea noiembrie - decembrie 2019, conținând 4 probe, organizate în 

perioada 16-17 noiembrie 2019, conform cerințelor detaliate în cadrul secțiunii „Propunere 

tehnică” la pct. 10 lit. B. 

4. Cod CPV: 80000000-4 – servicii de învățământ și formare profesională. 

5. Valoarea maximala a achiziției directe: 18 lei brut pe lucrare pentru un număr estimat de 75% 

din numărul maxim de lucrări aferente fiecarei probe conform listei validate a candidaților. 

6. Achiziţia se finalizează prin: încheierea unui contract/ unor contracte de prestări servicii. 

7. Perioada de prestare a serviciilor: 28 noiembrie - 3 decembrie 2019 pentru recorectarea 

lucrărilor aferente probei teoretice în sistem nou, respectiv 6-15 decembrie 2019 pentru 

recorectarea lucrărilor aferente celorlate 3 probe in sistem vechi. 
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8. Locul de prestare a serviciilor: Sediul secundar ASPAAS din Str. Sirenelor, nr.5, Sector 5, 

București. 

 

9. Condiții de participare: Prestatorul trebuie să îndeplinească condițiile de atestare ca lector în 

domeniul audit sau contabilitate, conform Normelor de formare profesională continuă a auditorilor 

financiari aprobate prin Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 90/2018,. 

10. Informaţii administrative privind depunerea ofertelor: 

Oferta va conţine în mod obligatoriu: 

A. Propunerea tehnică - descrierea serviciilor conform celor solicitate de Autoritatea Contractantă 

B. Propunerea Financiară întocmită conform formularului nr. 3 și Anexa la formularul nr. 3. 

Documente care probează îndeplinirea criteriilor de calificare 

1. Declaraţia privind conflictul de interese, conform modelului anexat prezentei invitaţii, va fi 

completată de către fiecare participant şi va fi asumată prin numele şi semnătura ofertantului 

(Formularul nr 2).  

 2. Capacitatea profesională este atestată prin Ordinul președintelui ASPAAS de atestare ca lector sau 

prin documente din care reiese îndeplinirea condițiilor de atestare în domeniul audit sau contabilitate. 

A. Propunerea tehnică 

Prestatorul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. C din 

Normele privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională aprobate prin 

Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018 cu modificările si completările ulterioare, respectiv 

îndeplinirea atribuțiilor Subcomisiei de recorectare. 

Prestatorul va recorecta lucrările pentru examenul de competenţă profesională, în conformitate cu 

condiţiile stabilite prin normele ASPAAS.  

Membrul subcomisiei de recorectare va fi disponibil pentru corectarea lucrărilor aferente Etapei 1 a 

examenului de competență profesională, care are loc în perioada 16 - 17 noiembrie 2019 și 

cuprinde 4 probe si numărul maxim de lucrari aferente fiecarei probe conform listei validate a 

candidaților, astfel: 

1. Proba teoretica  în sistem nou  - 60 lucrari 

2. Proba I în sistem vechi - 41 lucrari 

3. Proba II în sistem vechi - 36 lucrari 
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4. Proba III în sistem vechi - 24 lucrari 

Valoarea maximală a achiziției se poate diminua în functie de numărul de rezultate contestate, 

respectiv al numarului de lucrări efectiv de recorectat aferente fiecărei probe. 

Documentele sunt asumate prin numele şi semnătura ofertantului ce raspunde la invitația privind 

serviciilor pentru recorectarea lucrărilor de examen. 

B. Propunerea Financiară   

Se va întocmi conform formularului nr. 3 și a Anexei la formularul nr. 3 și va respecta întocmai 

cerințele acestuia. 

11. Locul şi modalitatea de depunere/transmitere a ofertelor: Depunerea ofertelor se va face direct 

la Registratura ASPAAS, la punctul de lucru din municipiul București, str. Sirenelor nr. 5, sectorul 

5, cod poștal 050855 sau prin intermediul serviciilor poştale/de curierat la adresa menţionată 

anterior sau prin email la adresa:daiana.petre@aspaas.gov.ro şi office@aspaas.gov.ro. 

Notă: Se acceptă oferte transmise în original sau scanate prin poşta electronică. Indiferent de 

modul de transmiterea ofertei, toate documentele sunt asumate prin semnătură de către ofertant. 

Autoritatea contractantă poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, a 

ofertei în original. Nu se acceptă oferte parțiale. Nu se acceptă oferte alternative. 

Data limită de depunere/transmiterea ofertelor: 15 noiembrie 2019 ora 12.00. 

12. Valabilitatea ofertei: oferta trebuie să fie valabilă cel puțin 60 de zile de la data limită de 

depunere/transmitere a ofertelor. 

13. Data, ora și locul analizării ofertelor: 15 noiembrie 2019 ora 14.00, la sediul autorității 

contractante. 

14. Data comunicării câștigătorilor ale căror oferte au fost acceptate: în cursul zilei de 15 

noiembrie 2019. 

15. Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut. Se vor selecta ca membri în comisia de recorectare 

lectori atestati ASPAAS/persoane care îndeplinesc condițiile de atestare în domeniul Audit si 

lectori atestați ASPAAS/ persoane care îndeplinesc condițiile de atestare în domeniul contabilitate, 

astfel încât comisia de recorectare să acopere prin competențe cele două domenii. 

Notă: Criteriul de atribuire se va aplica doar ofertelor care îndeplinesc în integritate cerinţele din 

descrierea de mai sus.  

Se vor încheia contracte cu toți ofertanții a căror ofertă este admisibilă. 
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Președinte, 

Prof. Univ. Dr. Cristiana Doina Tudor 


