
Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis" 
Str. Firidei Nr. 2 
Sector 3, Bucure�ti 
Tel/fax: 021/3486271 

CAIET DE SARCINI 

1. Denumirea achizifiei

Aprobat 
Director, 

 

Denumire contract: ,, mentenanta program informatic si contabilitate buget''

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

Prezentul caiet de sarcini contine specificatii tehnice, face parte integrate din 
documentatia de atribuire in vederea achizitionarii serviciilor necesare bunei desfasurarii a 
activitatii unitatii de invatamant. 

2. Obiectul achizifiei
Obiectul achizitiei este asigurarea unui sistem software de asistenta pentru programul

informatic de contabilitate si buget pentru Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis". 

3. Scopul achizitiei
Scopul achizitiei este de a asigura fumizarea serviciului de mentenanta a programului

informatic de contabilitate si buget pentru unitatea de invatamant. 

4. Specificafil tehnice

Caracteristici generale: 

• Toate modulele aplicatiei sa fie in pennanenta conexiune, astfel ca o informatie
introdusa la locul de primire sau generare a documentului este preluata de celelalte
module care lucreaza cu aceea informatie.

• Pentru a se asigura confidentialitatea, securitatea informatiilor �i monitorizarea
accesuJui la date aplicatia sa fie prevazuta cu un sistem de useri �i parole, ace�tia fiind
administrati de catre un administrator al aplicatiei. Fiecarui utilizator sa i se poata
atribui drepturi asupra unui modul intreg, sau restrictionat in cadrul modu]ului, in
functie de necesitati. Aceasta optiune sa fie accesibila doar pentru administrator.

• Toate modulele ap]icatiei sa fie in conformitate cu cerintele legale, inclusiv
reglementarile impuse de Ministerul Finantelor Publice. Programul sa poata fi adaptat
noilor modificari legislative aparute ulterior.

Module: 
1. Modul managementul bugetului, angajamente legale si ordonantari la plata:

• Sa permita definirea tipurilor de bugete;
• Sa permita inregistrarea datelor trimestriale �i anuale prevazute in bugetul aprobat;
• Sa permita inregistrarea bugetelor previzionate pe urmatorii 3 ani;











3. Detalierea, validarea �i aprobarea actiunilor care trebuie desfa�urate, atat de catre

personalul furnizorului cat �i de catre personalul beneficiarului, in vederea rezolvarii 

incidentului (activitati, livrabile, termene de realizare); 

4. Urmarirea actiunilor stabilite in vederea rezolvarii incidentelor �i a istoricului privind

evenimentele legate de fiecare actiune; 

5. Comunicare intre parti cu privire la actiunile desfa�urate in vederea rezolvarii

incidentelor. 

Durata estimata a contractului este 6 luni luand in considerare posibilitatea de 

prelungire prin act aditional conform prevederilor art. 165 alin. (1) din HG 395/2016, in 
conditiile existentei resurselor financiare corespuzator legislatiei in vigoare astfel: 
6 luni pentru anul 2018 - pana la data de 31.12.2018; 4 luni pentru anul 2019 - pana la data de 

30.04.2019. 

Responsabil achizitii, 






