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Referat de necesitate 

 

 

Persoana de contact în legatură cu informaţiile din acest Referat de necesitate 
 

Persoana de contact din 
compartimentul de specialitate 
beneficiar al achiziţiei din cadrul 
autorităţii contractante pentru acest 
Referat de necesitate 

Nume şi Prenume: FALUVEGI CRISTIAN 
Funcţia: REFERENT 
Denumirea compartimentului:CULTURA, 
SPORT, TINERET 

 
Informațiile incluse în Referatul de necesitate sunt destinate:  

Planificării portofoliului de procese de achiziții publică 
pentru anul 2018 și elaborării Strategiei Anuale de Achiziție 
Publică 

 

Planificării unui proces de achiziție publică și elaborării 
Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire 

X 

 
Forma documentului: 
 

Inițială X 

Revizuită  

Numărul revizuirii  
 

 

Are atașat:  



NU are alte documente 
atașate 

X 

 
 
B. Fundamentarea necesităţii  
 
     Achizitia produselor necesare desfasurarii  evenimentului ,,CUVINTELE DOR, TACEREA UCIDE”. 

Din ce în ce mai mulţi copii, adolescenţi, adulţi, părinţi şi profesori se luptă cu fenomenul bullying 
aproape în fiecare zi acasă, la locul de joacă, în clase, pe internet, în comunitatea locală şi chiar mai 
departe. Copiii cu o nevoie de dominare agresează aproape zilnic pe acei colegii care par mai puţin 
puternici sau cumva diferiţi, mai vulnerabili sau cu o încredere mai mică în sine. Deși din perspectiva 
adultului aceste incidente „inofensive” sunt minore și pot fi trecute cu vederea, pentru victime suferința este 
reală. Uneori, consecințele actelor de agresiune sunt iremediabile, ducând până la comportamente de 
autovătămare. 
Adultii pot învăța și implementa numeroase tehnici rapide și accesibile prin care pot ușura enorm viața 
copiilor. Activitatile se vor desfasura in colaborare cu IPJ-ul avand ca scop deprinderea de catre copii a 
riscurilor si pericolelor pe care le implica fenomenul bullying. 

 
 
C.  Contribuţia satisfacerii necesităţii la îndeplinirea obiectivelor autorităţii contractante sau la 
funcţionarea acesteia 
 

Necesitatea identificată In vederea organizarii concursului ,,CUVINTELE DOR, 

TACEREA UCIDE”.este necesara achizitia de  PRODUSE 

SPECIFICE DESFASURARII IN BUNE CONDITII A 

CONCURSULUI. 
Obiectivul/obiectivele autorităţii 

contractante la care contribuie 

satisfacerea necesităţiişi cum se 
realizează 

Contributia adusa la dezvoltarea culturala, educationala si sociala a 
tuturor cetatenilor din municipiul Alexandria. 

 
Pentru necesitatea identificată sub forma serviciilor, unde opţiunea pentru satisfacerea acestora este 
achiziţia de servicii: 

Descrierea obiectului 
contractului şi precizarea 
rezultatelor serviciilor la 
sfârşitul contractului 

1.Stick – memorie: 32gb, interfata 3.0, greutate 4-9g 
2.Mouse wirelles – mouse optic, fara fir, raza de actiune 
10m 
3.Selfie Stick + tripod + blitz – maner ergonomic, 
lungime 90cm, butoane pe maner pentru controlul 
telefonului prin Bluetooth, acumulator 200mAh 
4.Baterie externa – conectivitate microUSB, capacitate 
4000mAh 
 
Materiale necesare desfasurarii activitatilor cultural-
artistice in perioada 10.05.2018 – 21.05.2018 

Cod CPV pentru descrierea 
obiectului contractului 

 

Cantitatea şi unitatea de 
măsură corespunzătoare 

1. Stick 20 buc x 45 lei 

2. Mouse wirelles 20 buc x 25 lei 

3. Selfie Stick 3 buc x 235 lei 

4. Baterie externa 3 buc x 45 lei 



 

 
 
Valoarea estimată a serviciilor care urmează să fie achiziţionate 
 

1. Pentru servicii - valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit: 
 
 

Valoarea estimată a serviciilor care urmează 
să fie achiziţionate de pe piaţă şi care 
constituie, ca atare, obiectul contractului de 
achiziţie de servicii 

2240 lei ( fara TVA) 

Documentele suport/informaţiile care au fost 
consultate/utilizate la stabilirea valorii 
estimate 

 Istoricul produselor similare 
achizitionate in anii anteriori. 

 
 

D. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru produse/lucrări/servicii (conform art. 156, alin.(1) din 
Legea 98/2016) 

 
1. Modalitatea utilizată pentru descrierea caracteristicilor 

   Caracteristicile care descriu produsele/serviciile/rezultatul lucrărilor, care urmează să fie achiziţionate, sunt 
stabilite în cadrul Caietului de sarcini/Documentaţiei descriptive prin modalitatea selectată dintre opţiunile 
disponibile în continuare și pe baza justificării asociate: 
 
 

Decizie 
Modalitatea utilizată pentru descrierea 

caracteristicilor solicitate 

Opţiuni conform art. 156, alin. (1) din 
Legea 98/2016 

Opţiunea 
selectată 

 

Justificarea opţiunii selectate 

prin raportare la cerinţe de 

performanţă/funcţionale 

 Raportarea la cerinţe de 

performanţă/funcţionale şi prin trimitere 
la specificaţii este necesara pentru buna 

desfasurare a evenimentului. 

prin trimitere la specificaţii tehnice însoţită 

de menţiunea "sau echivalent" 

 

prin raportare la cerinţe de 

performanţă/funcţionale şi prin trimitere la 

specificaţii 

 
      X 

prin trimitere la specificaţiile pentru unele 

caracteristici şi prin raportare la cerinţe de 

performanţă/funcţionale pentru alte 

caracteristici 

 

 

 
         Caracteristicile care descriu produsele nu fac referire la etape ale ciclului de viaţă. 
 

 
 
E.  Calendarul procesului de achiziţie publică în vederea satisfacerii necesităţii 



     Perioada estimată pentru: [Introduceţi ziua, luna, anul] [Introduceţi ziua, luna, anul] [Introduceţi ziua, luna, anul] 

Semnarea contractului/semnarea 

acordului-cadru 

23.04.2018  
 

Finalizarea implementării 

contractului(recepţie la terminarea 

lucrărilor/punerea în 

funcţiune/finalizarea prestării 

serviciilor sau finalizarea livrării 

produselor) 

 30.05.2018 

 

 

Realizarea evaluării modului în care se 

vor materializa beneficiile planificate, 

la finalizarea contractului/acordului-

cadru 

  

07.05.2018 

 

Următoarele elemente au fost avute în vedere la stabilirea perioadei necesare pentru fiecare dintre aceste etape: 

 

Perioada estimată pentru: Justificarea pentru termenele stabilite 

Semnarea 

contractului/semnarea 

acordului-cadru 

  S-au avut in vedere termenele prevazute de procedura operationala 

interna privind intocmirea si elaborarea referatului de necesitate. 

Finalizarea implementării 

contractului (recepţie la 

terminarea lucrărilor/punereaîn 

funcţiune/finalizarea prestării 

serviciilor sau finalizarea livrării 

produselor) 

   Organizarea in bune conditii a concursului ,,CUVINTELE DOR, 

TACEREA UCIDE”.  

Realizarea evaluării modului în 

care se vor materializa 

beneficiile planificate, la 

finalizarea 

contractului/acordului-cadru 

   Se urmareste a fi un eveniment emblematic pentru municipiul 

Alexandria, o manifestare care se adreseaza tuturor categoriilor 

de varsta si care doreste  promovarea vietii cultural-artistice . 

 

 
 
 
F. Competenţe necesare şi disponibile pentru finalizarea cu succes a procesului de achiziţie publică 

 
Etapa din procesul de 

achiziţie publică 

Compentenţe 

necesare 

Competenţe 

disponibile 

Forma de acces 

la competenţele 

disponibile 

Competenţe care 

trebuie atrase - din 

alte compartimente 

ale AC sau din 



exteriorul acesteia 

Participarea la elaborarea 

(Caietului de 

sarcini)/Documentației 

Descriptive, cum ar fi, dar 

fără a se limita la, 

transmiterea de specificații 

tehnice 

    

Participarea la evaluarea 

ofertelor, după caz 

    

Managementul contractului  Compartiment  

Cultura, 

Tineret, Sport 

  

 
      G. Anexe: 

1. Lista de verificare pentru justificarea oportunităţii demarării procesului de achiziţie publică în baza acestui 
Referat de necesitate. 
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Anexa nr. 1 la Referatul de necesitate nr.__________ /10.04.2018 

 
 
 
     Lista de verificare pentru justificarea oportunitatii demararii procesului de achizitie publica in baza 
acestui Referat de necesitate 
 
 
 

# Element  DA/NU 

 Este evidenţiată legătura dintre necesitate şi obiectivele autorităţii 
contractante 

DA 

 Este evidenţiată legătura dintre necesitate şi strategia locală/naţională, 
după cum este aplicabil 

DA 

 Caietul de sarcini este ataşat în forma completă NU 

 Factorii cheie de succes pentru satisfacerea necesităţii şi modalitatea de 
măsurare a acestora 

DA 

 Factorii interesaţi relevanţi sunt identificaţi DA 

 Necesitatea a fost stabilită cu analiza opţiunilor de satisfacere a nevoii DA 

 Necesitatea inclusă în acest Referat de necesitate nu poate fi satisfacută 
prin contractele de achiziţie publică existente sau acordurile cadru în 
derulare, după caz 

DA 

 Fondurile necesare pentru realizarea achiziţiei şi satisfacerea necesităţii 
sunt identificate în Referatul de necesitate 

DA 

 Fondurile necesare pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului 
contractului, ca urmare a satisfacerii necesităţii sunt conştientizate şi este 
posibil accesul la acestea 

DA 
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