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Referatul de necesitate
Are atasat: x
Documente atasate Caietul de sarcini

Caietul de sarcini, care in opinia
compartimentului ce emite Referatul de

poate fi inclus ca atare in Documentalia de

atribuire
X

necesltate necesitd completdri, revizuiri, actualizdri g.a. Nu este cazul

Documentul descriptiv, care in opinia
compartimentului ce ernite Referatul de

necesitate

inclus ca atare in Documentatia depoate fi
atribuire

x

necesitd completdri, revizuiri, actualizdri p.a. Nu este cazul

Definirea caracteristicilor solicitate privind lucrdrile,
achiziliei2t si care trebuie incluse in Caietul de

realizarea achizitiet

serviciile sau produsele, care fac obiectul
sarcini/Documentalia descriptivb pentru

Nu este cazul



fie achiziti

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

Conform prevederilor legislative aflate in vigoare, analiza de risc la securitateafrzica are rolul de a identifica
wlnerabilitatile si riscurile, de a determina nivelul de expunere la producerea unor incidente de securitate

fizica. Totodata, ea trebuie sa gaseasca si solutii in mentinerea sigurantei.
b. Toate celelalte posibilitdli de a satisface nevoia aufost evaluate Si analizate?
DA
c. Ce.factor interesat (persoand) susline cd este nevoie de acest serviciu?
Gradinita Nr. 255 reprezentata de catre Branzoi Elena, cu funclia de Director, elevii, personalul didactic
si auxiliar.
d. Cqre este motivaliafaptului pentru care se considerd cd aceastd nevoie este o necesitate?

Activitatea de risc la securitatea fizicd este strdns legatd de activitatea de paz6, proteclie gi monitorizare a

sistemelor de alarmare impotriva efracliei gi este reglementatb prin acte normative la nivel national.

C. Contribu{ia satisfacerii necesitlfii la indeplinirea obiectivelor autorit5{ii contractante sau la
functionarea acesteia

A. l)escrierea serviciilor care urmeaza sa nate
Introduce{i achizi{ia care face
obiectul acestui Referat de necesitate

Precizafi destinafia achizi{iei prin
careurmeazlafisatisflcutl
necesitatea

Selectali, dupd caz, Jie:
- realizareu unui interes public
sau
- asigururea funcliondrii autoritdlii contractante, in vederea

tndeplinirii misiunii/obiectivelor pentru csre aceesta a fost infiintatd
Realizarea unui interes public

Asigurarea func{ionlrii autorit5{ii contractante, in
vederea indeplinirii misiunii/obiectivelor pentru care
aceasta a fost infiintatl

X

narea
Necesitatea identifi catl Conform prevederilor in vigoare, analiza de risc la securitateafrzica trebuie revizuita

cel putin o data la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi
care senereaza si/sau modifica riscwile la securitatea frzica a unitatii.

Obiectivul/obiectivele
autoritS{ii contractante la
care contribuie
satisfacerea necesitlfii ;i
cum se realizeazd

Analiza de risc la securitatea ftzica se materializeazapin documentatia intocmita in
cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina

masurile necesare pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Obiectivul/obiectivele
proiectului la
indeplinirea clruia/
clrora contribuie
satisfacerea necesitl{ii Ei
legltura cu activitatea
autoritltii contractante

Evaluarea de risc are ca scop identificarea riscurilor ce afecteaza securitatea frzica a

persoanelor si a bunurilor, identificarea zonelor de impact, a evenimentelor si a
cauzelor riscului precum si a potentialelor consecinte.
Obligativitatea implementarii unor masuri de securitate, materializate prin
documentatia intocmita in cadrul procesului standardizat de management al riscului
prin intocmirea raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.

Obiectivul/obiectivele din
strategia localS /regionall
/ na{ionall la a clrei
realizare contribuie
satisfacerea necesitlfii

Respectarea legislatiei in vigoare:
/ Legea nr. 33312003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor gi proteclia

persoanelor, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
/ Hotdrdrea Guvernului nr. 30112012, pentru aprobarea normelor metodologice de

aplicare a Legii nr.33312003, cu modificdrile qi completirile ulterioare;
/ Instructiunile M.A.I nr. 9101.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la

securitate ftzica a unitSlilor ce fac obiectul Legii nr. 33312003, cu modificdrile
completbrile ulterioare.

Prin normele metodologice de aplicare a legii, aprobate prin H.G. nr. 30112012, se

prevede:

,,Adoptarea mdsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor qi valorilor prevdzute
de lepe se realizeazd pe baza unei analize de risc la securitate /izicd."



Strategia de dezvoltare durabild a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020
- OP.3.1. Sus{inerea educaliei qi inv6!5rii pe tot parcursul vielii, M.3.1.1. Asigurarea
infrastructurii educalionale necesare derulSrii in bune condilii a actului de

invdtdmdnt. P.3.1.1.2.Program de adaptare a ofertei educationale la nevoile elevilor
Beneficii care urmeazii a

fi ob(inute dupl
satisfacerea necesitl{ii
sau problemele care vor
fi rezolvate dupl
satisfacerea necesitif ii ca

urmare a atingerii
obiectivelor propuse

identificarea tuturor riscurilor la securitatea frzic6,, a zonelor de impact,
a evenimentelor qi catzelor riscului, precum gi a poten{ialelor consecinle;

analizar ea riscurilor la securitate a fizicd:
estimarea riscurilor autoritatii contractante;
intocmirea Raportului de evaluare gi tratare a riscurilor la securitateafizicd

D. Justificarea alegerii modalitlfii de satisfacerea necesiti{ii
Respectarea prevederilor legislative in vigoare.

In cadrul unitatii de invatamant nu exista personal salariat competent pentru efectuarea consultantei
in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor.

Evaluarea analizei de risc trebuie efectuata de catre specialiqti inscri;i in Registrul Nalional al

Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizicd, (RNERSF).

E. Necesitatea in contextul legisla{iei in achizifii publice
Pentru necesitatea identificatl sub forma serviciilor, unde op{iunea pentru satisfacerea acestora

F. Valoarea estimatl a serviciilor care urmeazl sI fie achizi{ionate:
2.061,56lei cu tva, din care 329,16lei tva, 1.732,40lei fara tva,laun tarif de 0,401 mp.

Pentru servicii - valoarea estimatl a contractului care urmeazl sI fie atribuit:

G.Calendarul lui de in vederea satisfacerii necesitl

este de servicii
Descrierea obiectului contractului qi precizarea
rezultatelor serviciilor la sfdrsitul contractului

analiza de risc la securitatea fizica la imobile

Cod CPV pentru descrierea obiectului contractului CPV '71317000-3 Servicii de consultanta in protectia
contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)

Cantitatea si unitatea de misurl corespunzltoare 4331 MP

Valoarea estimatl a serviciilor care urmeazi sI fie
achizi{ionate de pe pia{5 ;i care reprezinti' ca

ztrreo obiectul contractului achizi{ie de servicii

Achizitia se incadreaza in Programul Anual pe anul 2018;
Bugetul local;
Capitol bugetar: 20.0 1.30.

Documentele suport/informa{iile care au fost
consultate/utilwile la stabilirea valorii estimate

luna. anulPerioada estimatl luna. anul
Semnarea contractului/ semnarea
acordului - cadru

Septembrie
2018

Semnarea primului contract subsecvent
doar pentru acord - cadru

Finalizarea implementl rii contractului
finalizarea nrestlrii serviciilor

Realiza rea evalul rii indeplinirii
obliga{iilor contractuale de cltre
contractor
Realizarea evalulrii modului in care se

vor materializa beneficiile planificate, la
finalizarea contractului/acordului cadru



Urmitoarele elemente au fost avute in vedere la stabilirea perioadei necesare pentru fiecare dintre
te et

H.Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesitifii ;i pozifia bugetarl
a acestora

Fondurile alocate pentru satisfacerea necesitlfii Alocarea financiard conform notei de fundamentare

Sursa de finan{are qi, dupl caz, pozi{ia in
buget/propunerea de buget

Bugetul 1ocal Capitol bugetar 20.01.30

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

satisfacerii necesitS{ii
Nu este cazul.

J. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru servicii (conform art.156, alin.(l) din Legea
98t2016)
Caietul de sarcini.

l.Modalitatea utilizati pentru descrierea caracteristicilor
Caracteristicile cqre descriu serviciile care urmeazd sd fie achizilionate vor fi stabilite in cadrul Caietului
de sarcini/Documentaliei descriptive prin modalitatea selectatd dintre opliunile disponibile in continuare Si

2. Aspecte legate de ciclul de via{5 al serviciilor ale clror caracteristici sunt descrise in caietul de

sarcini
Revizuirea analizei de risc este obligatorie in una dintre urmdtoarele situalii:

,/ cel pulin o datd la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni qi externi care genereazd
qi/sau modificd riscurile la securitateafizicd a unitAlii;

./ in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea unde s-a produs

incidentul;
,/ in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de

activitate al unitltii

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

Semnarea primului contract subsecvent (doar pentru
acord - cadru)
Finalizarea implementdrii contractului ftnalizarea
orest6rii serviciilor

Termenul este considerat indestuldtor pentru epuizarea
convenlionald ;i legald a oricdrui efect ce il poate

oroduce.

baza iusti asociate

Decizie
Modalitatea utilizatl pentru descrierea
caracteristicilor solicitate

Opfiuni conform art.156o alin.(l) din Legea
98t2016

Opfiune
selectati

Justificarea opfiunii selectate

prin raportare la cerinle de performan!5/funclionale X Conform Caietului de sarcini, prin respectarea
normativelor, standardelor si reglementarilor in
visoare.

prin trimitere la specificalii tehnice insolitd de

mentiunea,,sau echivalent"

prin raportare la cerinle de performanld/funclionale ;i
prin trimitere la specificatii
prin trimitere la specificaliile pentru unele
caracteristici qi pentru raportare la cerinle de

oerformantd/functionale oentru alte caracteristici



Caietul de sarcini vizeazd, conform prevederilor
art.155. alin.(2) din Legea 9812016

Opfiunea
selectati

Justificarea op{iunii selectate in
contextul achizitiei

Proces/metodd specifici de prestare a serviciilor x
Un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viatd

Caietul de sarcini include trimiteri Ia urmitoarele
categorii de standarde (ordinea de prioritate a

standardelor astfel cum este stabilitl la art. 156
alin.(l). lit b) din Lesea 98120161:

Opliunea selectatl

[Marcali cu xJ

Evaludri tehnice europene facolo unde este aplicabill
Specificalii tehnice comune [acolo unde este aplicabilJ
Standarde internalionale
Sisteme de referinld tehnice instituite de organisme de

standardizare europene [acolo unde este aplicabilJ

Alte norme la nivel naJional care reglemerfteazd aspecte

tehnice /specifi calii tehnice nalionale bunurilor, valorilor qi proteclia persoanelor, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;

aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 33312003, cu modificdrile gi completbrile
ulterioare;

efectuarea analizelot de risc la securitate frzica a
unitSlilor ce fac obiectul Legii nr.33312003, cu
modificdrile completdrile ulterioare.

3.Caracteristici incluse in Caietul de sarcini care ar putea avea ca efect favorizaret sau eliminarea
unor operatori economici sau a anumitor produse

Caietul de sarcini include urmdtoarele

4. Transferul drepturilor de proprietate intelectuali
Prin Caietul de sarcini nu se solicitd transferul drepturilor de proprietate intelectuald.
Includerea conceptului de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori

Evaluarea analizei de risc intocmita trebuie insusita de catre autorul acesteia, din punct de vedere al

respectarii legislatiei in vigoare.

5. Reglementlri obligatorii in domenii precum cel al mediuluio cel social Ei cel al relafiilor de muncl
care trebuie respectate pe parcursul executlrii contractului de achizi{ie publicl

'/ Legea 319 din 2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
,/ Legea nr. 33312003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor qi proteclia persoanelor,

cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
./ Hotdrdrea Guvernului nr.30112012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 33312003, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
,/ Instruc{iunile M.A.I nr. 9101.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitate

frzica a unitAtilor ce fac obiectul Legii nr.33312003, cu modificErile completdrile ulterioare.

Caracteristicile din Caietul de sarcini
Justifi carea precizlrii selectate

Precizeazb un anumit oroducStor
Precizeazd o anumitd ori
Precizeazd un anumit
Se referd la o marcd specificd
Se referd la un brevet soecific
Se referd la un tip specific
Se referi la o orisine
Se referd la o productie specificd
Yizeazd, un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de via



6. Institufiile competente de la care se pot obfine informa{ii detaliate privind reglementlrile in
domeniul mediului, social ;i al relafiilor de muncl care trebuie respectate pe parcursul executirii
contractului de achizifie publici

\/ Ministerul Muncii si Justiliei Sociale;
{ Inspectoratul Teritorial de Muncd.

K. Factori cheie pentru succesul procesului de achizifie publicl ;i satisfacerea necesitifii
n. mediul intern al autoritl{ii contractante

Autoritatea contractanta trebuie sd ducd la indeplinire incheierea contractului qi alocarea
bugetard pentru realizarea procesului de achizilie.
Demararea procesului de achizilie se va face in limitele fondurilor alocate si legislatiei in
vigoare.

b. la nivelul piefei clreia i se adreseazd achizilia generatl de necesitate
Pentru ca achizilia sb se finalizeze cu succes, este nevoie ca in pia{d sb existe operatori
economici care sd poatd presta serviciile solicitate.

c. la obiectul contractului gi beneficiile care urmeazl si fie ob{inute prin satisfacerea
necesitS{ilor
Pentru ca achizilia sd se finalizeze cu succes, este nevoie ca ca toti cei implicati in procesul de
achizitie sd dea curs demersului.

L. Factori interesafi relevanti pentru succesul rezultatului procesului de achizifie publici
1. Gradinita Nr. 255 reprezentata de catre Branzoi Elena, cu func{ia de Director, elevi, cadre
didactice, Comisia de Administratie sunt factorii relevanli pentru garantarea succesului procesului de
achizilie.
2. Conecsi:
Societatea cate urmeaza sa presteze serviciul.

M. Competen{e necesare gi disponibile pentru finan{area cu succes a procesului de achizifie
blicl

Factori cheie care influen{eazd
succesul

Achizitia prestarii serviciilor sb fie realizata astfel incat sa respecte
normele legislatiei in vigoare.

Modalitatea de mlsurare a succesului Asigurarea conditiilor normale si legale de desfasurare a activitatii in
unitatea de invatamant

Indicator de performanfl calitativ
utilizat pentru mlsurarea succesului

acl

din

imbundtdtirea condiliilor necesare
educa{ional eficient;
cre$terea gradului de satisfaclie

circumscriptia scolara.

pentru realizarea unui

in r6ndul cetdlenilor

Etapa din procesul
de achizifie publicl

Forma de acces
la competentele

disponibile

Competen{e care trebuie
atrase din alte compartimente

ale AC sau din exteriorul
acesteia

Participarea la
elaborarea Caietului

de sarcini,
Documenta{iei

Descriptive, cum ar fi,
dar fbrd a se limita la,

transmiterea de
ificatii tehnice

Gradinita Nr. 255

Participarea la
evaluarea ofertelor,

Managernentul
contractului

Abilitsti



N. Anexe
La Referatul de necesitate se anexeazS:

l. Caietul de sarcini
2. Caracteristici pentru servicii (conform caietului de sarcini)
3. Propuneri de condilii contractuale relevante corelate cu continutul Caietului de sarcini/Documentalia

descriptivd - in special prin legitura cu factorii cheie pentru satisfacerea necesitdlii: [nu este cazulJ

4. Propuneri pentru forma criteriului de atribuire qi/sau a factorilor de evaluare inclugi, respectiv a

elementelor ciclului de viald relevante in raport cu achiziliapropusd: pretal cel mai scazut
5. Informa{ii cu privire la prelul unitar/total actlualizat, ob{inute in urma unei cercetdri a piefei
6. Dovada.consultarii SEAP

Lista de verificare pentru justificarea oportunitifii demarlrii procesului de achizi{ie publici in baza
acestui Referat de necesitate
Element DA/NU
Este evidentiatd lesdtura d ntre neces tate si obiectivele autoritdtii contractante DA
Este evidentiatd legdtura d ntre neces tate $i strategia locald/nationali, dupd cum este aplicabilda DA
Caietul de sarcini este atasat in formd completd DA
Factorii cheie de succes pentru satisfacerea necesititii si modalitatea de mdsurare a acestora DA
Factorii interesati relevanti sunt identificati DA
Necesitatea a fost stabilitd cu analiza optiunilor de satisfacere a nevoii DA
Necesitatea inclusd in acest referat de necesitate nu poate fi satisfbcutb prin contractele de achizilie
publicd existente sau acordurile cadru in derulare, dupd caz

DA

Fondurile necesare pentru realizarca acltrziliei gi satisfacerea necesitdlii sunt identificate in Referatul de

necesitate

DA

Fondurile necesare pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca ufinare a satisfacerii
necesitdtii sunt constienlizate si este posibil accesul la acestea

DA

Responsabil achizitiio
Voicu Maricicl-Virginia
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