
Gradinita Nr.255
B-dul Energeticienilor Nr. 3

Sector 3, Bucuregti
Tellfax:02113462996

Emis de: Voicu Maricica-Virginia
Nr:731l10.07.2018

Referat de necesitate

incluse in Referatul de necesitate s!!{-qgstig!e:

Forma docu entului

Referatul de necesitate

Are atatat: x

Documente atasate Caietul de sarcini

Persoana de contact din compartimentul de

specialitate beneticiar al achizitiei din cadrul
iut oritdtiicontractante p entru acest Referat de

necesitqte

tlurne si prenume: Voicu Maricica-Virginia

Functia: Responsabil achizi{ii
GradinitaNr.255
Telefon:021/3 462996

F e pentru anul 2018 9i elaborlrii Strategiei

Anuale de Achizitie Publicl
i rlrii Strategiei de contractare 9i a

m

Initiall Y

Revizuitl
Numlrul revizuirii

Semnltura
persoanei

care
aprobl

revizuirea

ft in"lus .a atare in Documentalia de atribuire
Caietut de tarcini, care in opinia compartimentulul

ce emite Referatul de necesitate
necesit6 completiri, revizuiri, aat rzi$!

ft i*t.rs .a atare in Documenlalele aqilu[e
Documentul descriptiv, care in opinia

compartimentului ce emite Referatul de necesitate I etiri. revizui r i, actualizir i

Definireacaracteristicilouse1e,carefacobiectulachizitiei9i
care trebuie incluse in Caietul de sarcini/Oocumentatria desc

Introduce(i achizi{ia care face

obiectul acestui Referat de necesitate
,,r*"t"n"nn progrom informatic contabilitate si buget"

ffi
- realizarea unui interes Public
squ
- asigurarea funcliondrii autoritdlii contractsnte, tn vedereu tndeplinirii

misiinii/obiectivelor pqntru care ac easta a.fu $

Preciza{i destinafia achizifiei prin
care urmeazi a fi satisfEcutl
necesitatea

Realizarea unui interes Public



,q,sigurat"a func{ionlrii autoriti{ii contractante, in vederea

indeptinirii misiunii/obiectivelor pentru care aceasta a fost

B. Fundamentarea necesitlfii
a. De ce urmeazd sd se achizilioneze serviciul descris ca necesitate?

Sistemul de asistenld software pentru contabilitate gi buget se adreseazd activitaliilor specifice intreprinse de

c6tre personalul din departamentul ie contabilitate din cadrul Gradinitei Nr. 255, acesta necesitdnd mentenanta

periodlci pentru o buni desfEqurare a operaliunilor specifice'

Serviciul de asisten!6 software va fi asigurat de citre societili comerciale specializate in astfel de servicii' Acestea

trebuie sd fie constituite Ei sd funclionezJ potrivit legislaliei in vigoare, avand ca obiect de activitate furnizarea de

servicii de asistenld software'
b. Toate celelalie posibilitdli de a satisface nevoia aufost evaluate si analizate?

Da.
c. Cefactor interesat (persoand) susline cd este nevoie de acest serviciu?

Gradinita Nr. 255 repiezefiat6 de c6tre Branzoi Elena, cu funclia de Director, elevii, personalul didactic qi auxiliar'

d. Care este motivaliafaptului pentru care se considerd cd aceastd nevoie este o necesitate?

Asigurarea bunei funclionalit6lii a departamentului de contabilitate prin achizilionarea serviciilor de asistenlI

softwire de contabilitate gi buget in vederea respectIrii legislaliei in vigoare'

C. Contribu{ia satisfacerii necesitl{ii la indeptinirea obiectivelor autoritifii contractante sau la funcfionarea

acesteia
Necesitatea identifi catl ui de contabilitate din cadrul Gradinitei Nr'

255: B-dul Energeticienilor Nr' 3, Sgctorul 3, Bucureqti

Obiectirmt/obiectivele autoritlfii
contr&ctante la care contribuie
satisfacerea necesitl{ii 9i cum se

realizeazi

Suportrt p"ntru aut"matirarea activitl4ii din domeniul evidentei contabile a

instituliei gi a cunoagterii, in acest fel, in orice moment 9i cu maximd acuratete, a

situaliei patrimoniului, miqcdrilor patrimoniale, decontirilor cu terfii etc. cdt qi

accesul la informatii aclualizatein ceea ce priveEte legoa contfi

Obiectivul/obiectivele proiectului la
indeplinirea clruia/cirora contribuie
satisfacerea necesitl{ii qi legltura cu

activitatea autoritl{ii contractante

Respectarea prevederilor:
FLegea nr.gstzorc privind achizitiile publice, cu modificdrile qi completirile

ulterioare;
) Hotir6rea Guvemului nr. 395/20 I 6 pentu aprobarra Normelor metodologice de aplicare

a prevederilor referitoare la dribuirea contractului de achizilie publicd/aoordului-cadru din

Legeanr. 9812016 privind achizi'$ile publice;

DLe.lea contabilitafi nr.B2ll99l,republicat6, cu modificdrile 9i completdrile

ulterioare;
FOrdin nr.2021117.12.2013 pentru modificarea 9i completarea Normelor

metodologice privind orgatizareagi conducerea contabilitalii instituliilor

publice, planui de conturi pentru instituliile publice 9i instrucJiunile de aplicare

a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanlelor publice nr.191712005;

)Ordinul nt. iCllZOOg pentru modificarea qi completarea Normelor

metodologice privindingajarea, lichidarea, ordonanlarea qi plata cheltuielilor

instituliilor publice, precum gi organizarea, evidenla qi raportarea

angajamentelor bugetare qi legale, aprobate prin Ordinul ministmlui finanlelor

^"1.f ina nr 1 1Q)I)OO)-

Obiectirul/obiectivele din strategia
locali/regionall/na{ionali la a cirei
realizare contribuie satisfacerea
necesitdfii

STRATEGIE LOCALA
Colaborare/corelare/transparen!6 a datelor specifice intre institu{iilor publice

privind asiguraf,ea informatiilor ordonatorilor de credite cu privire la execuJia

Lugetelor d1 venituri gi cheltuieli, patrimoniul aflat in administrare, precum 9i

p"ittu into"n,Iirea contului general anual de execulie a bugetului de stat, a_

contului anual de execulie a bugetului asigurdrilor sociale de stat, fondurilor

speciale, precum gi a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale'

srru.rncrn NATIONALA
Legea nr. S2llggl Legea contabilitatii, republicata in 2008, Monitorul oficial nr.

qS| Ain.l8 iunie 2008 gi actualizatdla22 ap;'lie 2011 cu prevederile OUG nr.

37/2011.
Depunerea situaliilor fianciare in Sistemul Nalional de Raportare FOREXEBUG'

.o.rfotrn O.M.F.P. nt.L9I712005 si O'M.F.P. m2021I 17'122013' 

-Beneficii care urmeazl a fi obfinute
dupi satisfacerea necesitl{ii sau
problemele care vor fi rezolvate dupl
satisfacerea necesitl{ii ca urmare a

atingerii obiectivelor Propuse

entru software privind contabilitatea

institutiilor putti"" - respectiv Gradinita Nr. 255 asigura inregistrarea drepturilor

constaiate. veniturilor incasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale,

pldlilor de casi gi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare,

potil"it bugetului aprobat gi normelor metodologice elaborate de Ministerul

Economiei qi Finanlelor.



D. Justificarea alegerii modalitifii de satisfacerea necesitl{ii
in actualul climat al dezvoltltii infrastructurii de comunicare dintre unitdf,le de invd!5m6nt qi instituliile de

specialitate, se impune achizilionarea unui serviciu de mentenan!5 pentru activitdJiile specifice evidenJei contabile.

E. Necesitatea in contextul legislafiei in achizi{ii publice
3. Pentru necesitatea identificatl sub forma serviciiloro unde op{iunea pentru satisfacerea acestora este

F. l.Valoarea estimatl a serviciilor care urmeazl si fie achizi{ionate
Conform notei de estimare, 5.000,00 Lei fErI TVA, 950,00 Lei TVA, reprezent6nd 5.950,00 Lei cu TVA :

6 luni in anul 2018 cu posibilitatea prelungirii perioadei cu 4 luni in anul 2019 conform prevederilor art. 165 alin. (1)
din HG 39512016, cu modificdrile qi completirile ulterioareo conform legislaliei in vigoare in limitele fondurilor
bugatare.

2. Pentru servicii - valoarea estimatl a contractului care urmeazl si fie atribuit:

fieca

I. Perspectiva pe termen lung: accesul la toate gi fiecare dintre resursele complementare - inclusiv resurse
financiare - pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca urmare a satisfacerii necesitlfii

achizitia de servicii
Descrierea obiectului contractului qi precizarea
rezultatelor serviciilor la sf0rsitul contractului

,,mentenanta program informatic contabilitate si buget"

Cod CPV pentru descrierea obiectului
contractului

72261000-2 Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)

Cantitatea qi unitatea de mlsurii corespunziitoare Estimarea pentru anul 2018 este calculatd pentru un numdr de 6

luni, cu posibilitatea prelungirii cu un numir de 4 luni pentru anul
2019 conform leeislatiei in vigoare in limitele fondurilor bugetare.

Valoarea estimatd a serviciilor care urmeazi sI fie
achizi{ionate de pe piafl gi care reprezintl' ca atare,
obiectul contractului achizi(ie de servicii

Achizilia se incadreazd in Programul Anual pe anul 2018;
Capitol bugetar: 20.01.30
Valoarea estimatd pentru anul 2018 este de: 3.000,00 Lei ftri
T.V.A., la care se adaugd T.V.A. in valoare de 570,00 Lei,
rezultdnd o valoare totald de 3.570.00 Lei inclusiv T.V.A., cu
posibilitatea suplimentdrii valorii contractului cu suma de

2.000,00 Lei fird TVA, prin act adilional, pentru inceputul
anului 2019 (ianuarie-aprilie) pdnd la adoptarea bugetului gi

finalizarea unei noi proceduri de atribuire.

Documentele suporUinformafiile care au fost
consultate/utilizate la stabilirea valorii estimate

-Baza istoricb contracte
-Documentarea in piati pe site-urile de specialitate

blici in vederea satisfacerii necesitii

Perioada estimati pentru:
Semnarea contractului/semnarea acordului - cadru Iulie 2018

Semnarea primului contract subsecvent (doar

Finalizarea implementl rii contractului (fi nalizarea Aprilie 2019

Realizarea evaluirii indeplinirii obligafiilor
contractuale de cltre contractor
Realizarea evalulrii modului in care se vor
materializa beneficiile planificate, la finalizarea
contractului/acordului cadru

Urmitoarele elemente au fost avutein vedere la stabilirea perioadei necesare pentru liecare dintre aceste

Perioada estimati Dentru: Justificarea pentru termenele stabilite
Semnarea contractului/semnarea acordului - cadru Iulie 2018

Semnarea primului contract subsecvent (doar pentru
acord - cadru)
Finalizareaimplementdriicontractuluiftnalizarea
nrestdrii serviciilor

Termenul este considerat indestulitor pentru epuizarea
conventionald si leeali a oricdrui efect ce il poate produce.

H. Perspectiva De termen scurt: fondurile alocate ru satisfacerea necesitltii si pozitia bugetarl a acestora

Fondurile alocate pentru satisfacerea necesititii Alocarea financiari conform notei de fundamentare.

Sursa de finanfare gio dupl caz,poziliain
buset/pronunerea de buget

Bugetul local gi alte surse legal constituite.
Capitol busetar 20.01.30



DUna ucsra$utarc a aL:[Ivllalrrrol spccrlrcc ullr caurur oolnparlrllrelltulul og uonraL[llral€ (r€ la ullllatca oc rllvalitrnaflt
Gradinita Nr. 255, prin achizilionarea unui sistem de software contabilitate gi buget.
Pentru situaliile in care Referatul de necesitate include:

l. Descrierea caracteristicilor produselor, serviciilor sau lucrdrilor Si speciJicaliile tehnice
2. Caietul de sarcini/Documentalia descriptivd se completeazd informaliile din secliunile urmdtoare

J.Descrierea caracteristicilor solicitate pentru servicii (conform art.l.56, alin.(l) din Legea 9812016)
Conform Caietului de sarcini.

1. Modalitatea utilizatil pentru descrierea caracteristicilor
Caracteristicile care descriu serviciile care urmeazd sd Jie achizilionate vor Ji stabilite tn cadrul Caietului de

sarcini/Documentaliei descriptive prin modalitatea selectatd dintre opliunile disponibile in continuare Si pe baza

2. Aspecte legate de ciclul de viafl al produselor/serviciilor/lucririlor ale ciiror caracteristici sunt descrise in
caietul de sarcini

Caracteristicile care descriu serviciile - asistenta pentru software contabilitate pentru Gradinita Nr. 255 sunt

incluse in Caietul de sarcini.

4. Transferul drepturilor de proprietate intelectuall
Prin Caietul de sarcini nu se solicitd transferul drepturilor de proprietate intelectualS.

u ctsoclate:

Decizie
Modalitatea utilizatl pentru

descrierea caracteristicilor solicitate

Op{iuni conform art.156, alin.(l) din Legea 9812016
Opfiune
selectatl

Justifi carea op{iunii selectate

prin raportare la cerinte de performanti/functionale x sistem de software contabiliate bueet
prin trimitere la specificalii tehnice insoliti de menliunea,,sau
echivalent"
prin raportare la cerinle de performanld/funclionale qi prin trimitere la
specifica{ii

prin trimitere la specificatiile pentru unele caracteristici qi pentru
raportare la cerinle de performanld/funclionale pentru alte
caracteristici

Caietul de sarcini vizeaz6, conform prevederilor
art.155, atin.(2) din Legea 9812016

Op{iunea
selectatl

Justilicarea op{iunii selectate in
contextul achizitiei

Proces/metodi specifici de orestare a serviciilor x Asistenti pentru software contabilitate
Un oroces soecific Dentru un alt stadiu al ciclului de viati

Caietul de sarcini include trimiteri la urmltoarele categorii de standarde (ordinea de prioritate
a standardelor astfel cum este stabiliti la art. 156 alin.(l),lit b) din Legex9812016):

Optiunea selectati
fMarcali cu xJ

Evalu[ri tehnice europene [acolo unde este aplicabilJ

Specificatii tehnice comune [acolo unde este aplicabilJ x
Standarde internaJional e

Sisteme de referintd tehnice instituite de organisme de standardizare europene [acolo unde este

aplicabill

Alte norme la nivel national care reglementeazi aspecte tehnice /specificatii tehnice nationale x

3.Caracteristici incluse in Caietul de sarcini care ar putea avea ca efect favorizarea sau eliminarea unor
operatori economici sau a anumitor servicii
Caietul de sarcini include urmdtoarele precizdri:

Caracteristicile din Caietul de sarcini
Opfiunea
selectatl

Justificarea precizlrii selectate in

Precizeazd un anumit producitor
Precizeazlo anumiti
Precizeazdun anumit
Se referl la o marci specificd
Se referd la un brevet specific
Se referd la un tip specific
Se referi la o orisine specificd
Se referd la o produclie specifici
Yizeazd un Droces soecific Dentru un alt stadiu al ciclului de



tncruo€rea concepturul oe prorectar€ p€ntru toat€ categor[l€ oe uf,lltzafon
Nu este cazul.

5. Reglementlri obligatorii in domenii precum cel al mediuluio cel social qi cel al rela{iilor de munci care
trebuie respectate pe parcursul executiirii contractului de achizi{ie publicl

Legeanr.5312003 privind codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare.
6.Institu{iile competente de la care se pot ob{ine informa{ii detaliate privind reglementirile in domeniul

mediului, social gi al rela{iilor de muncl care trebuie respectate pe parcursul executlrii contractului de

achizi(ie publici
- Guvernul Rom6niei
- Ministerul Muncii qi Justiliei Sociale
- Ministerul Educatiei Nationale
- Ministerul Finantelor Publice
- Primdria Sectorului 3

- Gradinita Nr. 255

K. Factori cheie pentru succesul procesului de achizi{ie publicl gi satisfacerea necesiti{ii
a. mediul intern al autoritlfii contractante

Autoritatea contractantA trebuie si ducd la indeplinire incheierea contractului Ei alocarea bugetard pentru

realizarea procesului de achizilie.
Demararea procesului de achizilie se va face in limitele fondurilor alocate gi legisla,tiei in vigoare.

b.la nivelul pie{ei clreia i se adreseazl achizifia generatii de necesitate
Pentru ca acfuzilia si se finalizeze cu succes, este nevoie ca in piafi sd existe operatori economici care sd poati

presta serviciile solicitate.
c. la obiectul contractului gi beneficiile care urmeazl sI fie ob{inute prin satisfacerea necesitl{ilor

Pentru ca achizi\ia sd se finalizeze cu succes, este nevoie catoli cei implicali in procesul de achizilie sd dea curs

demersului.

L. Factori interesafi relevan{i pentru succesul rezultatului procesului de achizi{ie publici
Gradinita Nr. 255 reprezentatd de cdtre Branzoi Elena, cu funclia de Director, qi Comisia de Administrafie,

Contabil, sunt factorii relevanli pentru garantarea succesului procesului de achizi,tie.

N. Anexe
La Referatul de necesitate se anexeazd:

Caietul de sarcini
Caracteristici pentru servicii (conform caietului de sarcini)

3. Propuneri de condi{ii contractuale relevante corelate cu continutul Caietului de sarcini/Documentafia
descriptivd - in special prin legdtura cu factorii cheie pentru satisfacerea necesitdlii: [nu este cazul]

4. Propuneri pentru forma criteriului de atribuire gi/sau a factorilor de evaluare incluEi, respectiv a

elementelor ciclului de viald relevante in raport cu achiziliapropus5; pretul cel mai scazut

tr'actori cheie care influen{eazI
succesul

Prevederi legale.
Unitatea de invdtdmdnt prin biroul de contabilitate.

Modalitatea de mlsurare a succesului Cunoagterea, in orice moment gi cu maximd acuratele, a situaliei patrimoniului,
migcdrilor patrimoniale, decontdrilor cu terfii etc.

Depunerea situa,tiilor fianciare in Sistemul Nalional de Raportare FOREXEBUG,
conform O.M.F.P. nr.l9l712005 si O.M.F.P. rc.2021 ll7 .12.2013.

Indicator de performan{I calitativ
utilizat pentru mlsurarea succesului

Rezultat optim in procesul de evidenta contabila.

Competenfe care trebuie
atrase din alte

compartimente ale AC sau
din exteriorul acesteia

Etapa din procesul de achizifie
publici

Participarea la elaborarea Caietului de
sarcini, Documentaliei Descriptive,
cum ar fi, dar fdrd a se limita la,
transmiterea de specifi catii tehnice
Participarea la evaluarea ofertelor,
dupd caz

Cunoqtinte
necesare pentru
evaluare oferte

Manasementul contractului



J. lflrurruallr uu pnvlre laprclul urrlirrTrural aUru:dtrzaLr oolrnurc lrr urrna ungl s€fgglarl aprc]€l sau p€ Daza

istoricd
6. Lista de verificare pentru justificarea oportunitSlii demaririi procesului de achizilie publici in baza

acestui Referat de necesitate
7. Bazd istoricd contracte

Lista de verificare pentru justificarea oportunitlfii demaririi procesului de achizi{ie publicii in baza acestui
Referat de necesitate

Responsabil achizi{ii,
Voicu M

Element DA/NU
Este evidentiatd legitura dintre negesitate $i obiectivele autoritdtii contractante DA
Este evidentiatd legitura dintre necesitate $i strategia locali/nationald, dupd cum este aplicabilda DA
Caietul de sarcini este ata$at in formd completd DA
Factorii cheie de succes pentru satisfacerea necesitdtii si modalitatea de mdsurare a acestora DA
Factorii interesati relevanti sunt identificati DA
Necesitatea a fost stabiliti cu analiza optiunilor de satisfacere a nevoii DA
Necesitatea inclusd in acest referat de necesitate nu poate fi satisftcutd prin contractele de achizilie publici
existente sau acordurile cadru in derulare, dupdcaz

DA

Fondurile necesare pentru realizarea achiziliei gi satisfacerea necesitdlii sunt identificate in Referatul de
necesitate

DA

Fondurile necesare pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca urmare a satisfacenr
necesititii sunt constientizate si este posibil accesul la acestea

DA


