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

CAIET DE SARCINI 

Aprobat 
Director, 

 

1. Denumirea achizifiei: ,,mentenanta program informatic contabilitate si bug et"

2. Obiectul Caietului de sarcini:
Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis" intentioneaza sa achizitioneze servicii pentru su�·,s1;E1�r.t�ta a 

unui sistem software de asistenta pentru programul informatic de contabilitate si buget prin 1feruzrtre directa 
conform pragului stabilit la art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 

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. 

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

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

contabilitate si buget pentru Scoala Gimnaziala "Nicolae Lab is". 

4. Specificafii tehnice
Caracteristici generale: 

• Toate modulele aplicatiei sa fie in permanenta 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 accesului 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 modulului, in functie de necesitati. Aceasta optiune sa fie accesibila doar pentru
administrator.

• Toate modulele aplicatiei 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;
• Aplicatia va avea in vedere posibilitatea actualizarii bugetelor cu modificarile generate de rectificari

bugetare pe intreg parcursul anului;
• Sa permita evidenta creditelor bugetare aprobate in exercitiul bugetar curent, precum �i a modificarilor

intervenite pe parcursul exercitiului bugetar curent.
• Sa permita detalierea cheltuielilor pe articole si alineate;
• Sa permita editarea si actualizarea formularelor de calcul buget si detalierea cheltuielilor conform

specifiicatiilor Ministerului Finantelor Publice;
• Sa permita inregistrarea creditelor de angajament aprobate precum si a creditelor de angajament angajate;
• Sa permita urmarirea ciclului ALOP;

propunerea de angajare a unei cheltuieli 
angajamentul bugetar 
angajamentul legal individual 
ordonantarea de plata 

• Sa permita generarea si listarea ordinului de plata in formatul Trezoreriilor Statului;
• Sa asigure exportul in format XML in vederea depunerii situatiilor fianciare in Sistemul National de

Raportare FOREXEBUG, conform O.M.F .P. nr. I 9 I 7 /2005 si O.M.F .P. nr.2021/17.12.2013, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

• Sa permite urmarirea propunerilor, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale �i a ordonantarilor de
plata dar si listarea acestora conform anexelor 1- 4 din Ordinul nr. 54 7 din 20 martie 2009 pentru modificarea si 
completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor 
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3. Scopul achizifiei
Scopul achizitiei este de a asigura furnizarea serviciului de mentenanta a programului informatic de

contabilitate si buget pentru Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis".

4. Specificatii tehnice
Caracteristici generale:

• Toate modulele aplicatiei sa fie in permanenta 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 infonnatiilor �i monitorizarea accesului 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 modulului, in functie de necesitati. Aceasta optiune sa fie accesibila doar pentru
administrator.

• Toate modulele aplicatiei sa fie in confonnitate cu cerintele legate, 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 pennita definirea tipurilor de bugete;
• Sa permita inregistrarea datelor trimestriale �i anuale prevazute in bugetul aprobat;
• Sa pennita inregistrarea bugetelor previzionate pe urmatorii 3 ani;
• Aplicatia va avea in vedere posibilitatea actualizarii bugetelor cu modificarile generate de rectificari

bugetare pe intreg parcursul anului;
• Sa pennita evidenta creditelor bugetare aprobate in exercitiul bugetar curent, precum �i a modificarilor

intervenite pe parcursul exercitiului bugetar curent.
• Sa permita detalierea cheltuielilor pe articole si alineate;
• Sa permita editarea si actualizarea formularelor de calcul buget si detalierea cheltuielilor conform

specifiicatiilor Ministerului Finantelor Publice;
• Sa permita inregistrarea creditelor de angajament aprobate precum si a creditelor de angajament angajate;
• Sa permita urmarirea ciclului ALOP;

propunerea de angajare a unei cheltuieli
angajamentul bugetar
angajamentul legal individual
ordonantarea de plata

• Sa permita generarea si listarea ordinului de plata in formatul Trezoreriilor Statului;
• Sa asigure exportul in format XML in vederea depunerii situatiilor fianciare in Sistemul National de

Raportare FOREXEBUG, conform O.M.F.P. nr.1917/2005 si O.M.F.P. nr.2021/17.12.2013, cu modificarile si
completarile ulterioare.

• Sa permite urmarirea propunerilor, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale �i a ordonantarilor de
plata dar si listarea acestora conform anexelor I- 4 din Ordinul nr. 547 din 20 martie 2009 pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor







• Efectuarea inventarierii obiectelor de inventar folosindu-se sistemul de coduri de bare.
5. CFP
• Aplicatia trebuie sa permita generarea registrului CFP pentru un anumit interval de timp, pentru o

singura persoana sau pentru toate persoanele care acorda viza control preventiv pe baza documentelor
inregistrate in aplicatia

• Programul trebuie sa permita listarea registrului CFP pentru o anumita perioada, pentru una sau mai
multe persoane.

• Programul trebuie sa genereze Raportul trimestrial CFP pentru o anurnita perioada.

6. Servicii de asistenta tehnica si mentenanta
Serviciile de asistenta tehnica vor fi asigurate exclusiv de catre producator/prestator prin personalul pe care ii 
detine. 
Prin asistenta tehnica se intelege faptul ca prestatorul va raspunde la solicitarile beneficiarului, privind: 

remedierea eventualelor disfunctionalitati sesizate in utilizarea aplicatiei �i/sau consilierea utilizatorilor 
achizitorului privind modalitatile �i tehnicile de operare in cadrul programului inforrnatic; 
repunerea in functiune a aplicatiei in cazul in care acestea devin inutilizabile din motive neprevazute 
(defectarea echipamentelor de calcul, 111locuirea echipamentelor, deteriorarea bazelor de date, etc.), 
precum �i la solutionarea anumitor deficiente de compilare ale aplicatiei (111 cazul in care aceste 
deficiente exista). 
Back-up-ul automat pentru crearea copiilor bazei de date - zilnic. 
Reinstalari/parte de server/ a aplicatiei daca s-a defectat sau se inlocuie�te serverul fizic; 
Reconfigurari daca se adauga componente noi la server; 
Diagnosticari �i depanari ale aplicatiei informatice 
In vederea operationalizarii, eficientizarii, rezolvarii problemelor aparute, Prestatorul va pune la 
dispozitie servicii de tip "help-desk. 

Se va oferi asistenta tehnica �i suport de tip help-desk pentru diagnoza �i rezolvarea problemelor aparute in 
functionarea sistemului. Pentru aceasta se va asigura: 

1. Analiza problemelor;
2. Prioritizarea problemelor dupa severitatea acestora;
3. Remedierea problemelor 111 timpii precizati.

Instrumentul de tip help-desk folosit pentru gestionarea incidentelor va asigura obligatoriu eel putin urmatoarele 
functionalitati: 

1. Preluarea incidentelor de la utilizatorii finali;
2. Validarea incidentelor;
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, terrnene 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.

5. Durata contractului:

8 !uni pentru anul 2019 pana la data de 31.12.2019, luand in considerare posibilitatea de prelungire
conform prevederilor art. 165 alin. (1) din HG 395/2016, in conditiile existentei resurselor financiare 
conform legislatiei in vigoare astfel: 8 !uni pentru anul 2019- pana la data de 31.12.2019 si 4 luni pentru 
anul 2020- pana la data de 30.04.2020

Responsabil cu achizitiile, 

 


