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INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA OFERTARE  
privind achiziția publică a serviciilor de audit pentru realizarea Raportului de audit 

privind implementarea Programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate (ESC) în 

anul 2021, de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), precum și a Raportului privind utilizarea 

grantului operațional gestionat de ANPCDEFP în anul 2021  

 

Către: toți cei interesați 

Ministerul Educației, cod fiscal 13729380, cu sediul în București, strada General 

Berthelot numărul 28-30, sector 1, telefon 0214056330, invită pe toți cei interesați să 

participe la ofertarea privind privind achiziția publică a serviciilor de audit pentru 

realizarea Raportului de audit privind implementarea Programelor Erasmus+ și 

Corpul European de Solidaritate (ESC) în anul 2021, de către Agenția Națională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale 

(ANPCDEFP), precum și a Raportului privind utilizarea grantului operațional 

gestionat de ANPCDEFP în anul 2021 

1. Obiectivele supuse ofertării, sunt descrise în ”Caietul de sarcini” anexat prezentei 

invitații. 

Ofertele se vor depune prin email, (la adresa leonard.curca@edu.gov.ro) sau în format 

fizic, la registratura M.E., din strada Spiru Haret nr. 10-12, Sector 1, București, în cel 

mult 7 zile de la data publicării prezentei Invitații de participare la ofertare, cu 

mențiunea ”Oferta privind achiziția publică a serviciilor de audit pentru Programele 

Erasmus+ și ESC în anul 2021”. Documentele semnate și stampilate transmise prin email 

vor fi în format .pdf.  

2. Achiziția se va face prin cumpărare directă, pe baza selecției de oferte. Cu ofertantul 

declarat câștigător se va încheia un ”Contract”.  

3. Bugetul maxim estimat: 54.912 lei fără TVA  

4. Caietul de sarcini este anexat prezentei invitații de participare. Ofertantul va îndeplini 

condițiile obligatorii din caietul de sarcini (anexa 1). 

5. Limba de redactare: limba română  

6. Autoritatea Contractantă va transmite rezultatul evaluării către toți ofertanții.  

7. Sursa de finanțare: bugetul de stat. 
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8. Propunerea financiară: Ofertantul va indica în formularul de ofertă: Valoarea totală 

(lei fără TVA) și Valoarea totală a ofertei (TVA inclus). Prețul (în lei) din ofertă este ferm 

și nu poate fi modificat pe toată perioada de valabilitate a contractului. 

9. Criterii de calificare: Ofertantul are obligația de a prezenta următoarele documente de 

calificare: Fișă de informații generale (Anexa 2), formularul de ofertă (Anexa 3) și 

declarația conform caietului de sarcini. 

10. Criteriul de atribuire al contractului: Prețul cel mai scăzut.  

 

Alte informații sau clarificări puteți obține la telefon: 021.4056330 int. 1177, Leonard 

CURCĂ sau la adresa de email: leonard.curca@edu.gov.ro 
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Întocmit, 

         Consilier Achiziții Publice 
          Ovidiu Mihail ALBOIU  
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