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II.2.Cerinte tehnice 
 
II.2.1 Software achizitii publice 
Functionalitati pe care trebuie sa le ofere produsul: 
-intocmirea si actualizarea Programului Anual al Achizitiilor Publice; 
-ordonarea produselor, serviciilor si lucrarilor pe cod CPV si articol bugetar; 
-evidenta tuturor achizitiilor, pe fiecare cod CPV, astfel incat sa se incadreze in sumele din     

P.A.A.P ; 
-urmarirea derularii contractelor si comenzilor; 
-generarea si listarea privind contractele si comenzile; 
-alerta cu privire la codul CPV unde nu mai exista disponibil; 
-incadrarea contractelor si comenzilor in codurile CPV, in sumele si procedurile din P.A.A.P;    
-furnizarea informatiilor legate de referatul de necesitate ce a stat la baza intocmirii P.A.A.P.-

lui; 
-urmarirea contractelor din anul precedent pe coduri CPV , contracte ce nu sunt incluse  in 

P.A.A.P-ul pe anul in curs; 
- sa permita salvarea automata a datelor si arhivarea lor; 
- sa asigure accesul concurent al utilizatorilor la informatii, cu evitarea blocarilor reciproce. 
 
 
II.2.2.Software contabilitate bugetara 
Functionalitati pe care trebuie sa le ofere produsul: 
 
-evidentierea BVC pentru ordonatorii tertiari si pe total 
-ordonatorii tertiari de credite  sa isi introduca situatiile financiare lunare/trimestriale pentru a 

genera situatiile la nivelul DGASPC in vederea raportarii lor. 
-evidentierea BVC si arectificarilor bugetare pe cele 2 titluri bugetare 
- evidenta angajamentelor bugetare si legale si incadrarea acestora in creditele bugetare 

aprobate  
-generarea situatiilor financiare lunare/trimestriale(bilant,flux trezorerie,rezultat patrimonial) 
-generarea anexelor privind raportarea la FOREXBUG 
-generarea registrelor contabile (Cartea Mare, Registrul inventar, Registrul jurnal, Registrul de 

casa,Registrul nr. de inventar, Registrul stocurilor) 
-generare balanta verificare pe total DGASPC si pe fiecare subunitate. 
-fisele de cont cu posibilitatea afisarii pe articole bugetare 
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-gestiunea pe materiale , obiecte de inventar, mijloace fixe evidentiate separat pe surse de 
provenienta) 

-generarea balantei de stocuri, a listelor de inventar 
-interfata prietenoasa intre aplicatie si utilizator cu privire la culegearea datelor de 

intrare/iesire. 
-introducere preturi,generare NIR,documentelor  de ALOP, a notelor contabile si inregistrarea 

lor in contabilitate 
-introducere bonuri de consum, liste de alimente,bonuri de transfer si de transformare. 
-asigurarea gestionarii bunurilor pe locuri de folosinta 
-necesitatea evidentiarii cheltuielilor la nivelul fiecarui centru; in momentul efectuarii 

operatiunii aceasta sa fie evidentiata la centrul/complexul care a generat-o 
-generarea OP-urilor automat prin configurarea prealabile a tuturor informatiilor pe care sa le 

cuprinda 
-posibilitatea gruparii intr-un singur OP a mai multor facturi  apartinand aceluiasi furnizor 
-posibilitatea afisarii balantei pe fiecare furnizor 
-calculul costului mediu/beneficiar/centru 
-preluarea bazei de date, exportul si importul datelor 
-instruirea personalului cu privire la utilizarea aplicatiei 
-instalarea aplicatiei la punctele de lucru 
-asistenta de specialitate in utilizarea aplicatiei 
-disponibilitatea adaptarii aplicatiei la cerintele specifice institutiei noastre 
-asigurarea interfetei cu aplicatia privind Resursele Umane si Salarizarea 
 
GESTIUNI 
 

-la afisarea stocurilor de alimente/materiale/obiecte de inventar  NU stim care sunt din 

BUGET/DONATIE/PROIECTE, nici care sunt IN FOLOSINTA/IN MAGAZIE. Ar fi bine sa 

putem selecta afisarea stocului total dar si separat pe fiecare din filtrele amintite; 

-sa nu mai fie afisarea pe PAGINI. Oricum programul functioneaza greu, se pierde timpul 

asteptand sa incarce pagina…si daca selectam afisarea a 1000 de produse tot trebuie sa asteptam, 

pentru ca nimanui nu ii trebuie afisarea pe pagina; 

-sa putem bifa mai multe filtre si abia apoi sa dam “selectie” 

-sa avem posibilitatea de a se afisa stocurile zero; de exemplu caut un produs si nu stiu cand s-a 

terminat!..produsul fiind cu stoc zero nu il mai gasesc, sa-i vad fisa de magazie; 



                                                                                                                                                                 
                                                                                                              

CONSILIUL JUDEŢEAN BRAŞOV 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI BRAŞOV 

Braşov, Str. Iuliu Maniu, Nr. 6, Cod poştal 500091, Tel. 0268/417100, Fax 0268/411124 
Email: office@dgaspcbv.ro 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 17827 

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTARE SERVICII SOCIALE 
TEHNIC SI PATRIMONIU  

 

 

-la adaugarea unui document nou, gen  “lista de alimente”, “bon de consum”, etc, sa existe un total 

pe fiecare linie, nu doar totalul general. Asta pentru a vedea in momentul introducerii datelor daca 

e vreo greseala in document; 

-sa nu-si mai calculeze programul singur PRETURI CU 4 ZECIMALE, desi eu am introdus factura 

doar cu 2 zecimale. La listarea stocurilor am multe produse cu aceeasi denumire cu multe preturi 

de genul : 10.5002 ; 10.5079  ; 10.5086….in loc sa am un singur produs cu pretul 10.50 asa cum a 

fost introdus manual de mine! 

-sa ne atentioneze cand nu mai are stoc la un produs, sa nu ma lase sa il mai scad; 

-daca la introducerea facturii am ales un produs, alegand cu atentie exact acela de la materiale sau 

echipament/lenjerie/alte obiecte de inventar, etc….trebuie sa il si repartizez manual pentru ca 

programul imi duce produsul in prima magazie pe care o are la indemana, de exemplu in “magazia 

lemne de foc” sau “alte obiecte de inventar in magazie”; daca am 10 de produse, le sterg pe toate 

din prima magazie in care le duce si le reintroduc in cea corecta; 

-nomenclatorul de produse de la fiecare gestiune (alimente/materiale/obiecte de inventar) contine 

dubluri, tripluri..etc de aceleasi produse; 

-la un bon de transformare NU putem sa transformam doua sau mai multe produse in doua sau mai 

multe alte produse. De exemplu am perdea si rejansa…nu pot transforma in perdea 2m si perdea 

5m; 

 -Magaziile sa fie denumite corect….exista alte obiecte de inventar/echipament/lenjerie in 

magazie …dar exista si “obiecte de inventar in depozit”; 

-la afisarea stocurilor de obiecte de inventar orice gestiune as alege in filtrul de sus (aleg gestiunea 

“oib in folosinta din proiecte”, de exemplu) imi arata aceleasi produse.  
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-daca vizualizez fisa de magazie a unui produs din lista, de exemplu ADIDASI…..in fisa de 

magazie imi spune ca adidasii sunt din gestiunea “oib in folosinta din proiecte”!! asa cum am 

ales eu sus in filtru. 

-daca aleg alt filtru: magazia “lenjerie “, imi da aceleasi produse, aleg din nou ADIDASI si fisa de 

magazine imi spune ca adidasii sunt din magazia “lenjerie”!! 

-sa avem posibilitatea de a modifica nota contabila generata de program;  

-Exista: Gestiune, Magazie, Loc de folosinta…. La Loc de folosinta pot sa aleg gestiunile mele 

(LBALB, LBCOF, etc), ceea ce e bine, dar la Gestiune si Magazie exista aceleasi lucruri pe care le 

pot alege: alte obiecte de inventar in magazie/folosinta buget/donatie/proiecte  

III. Suport Tehnic si Mentenanta:   
 
Suportul tehnic şi mentenanţa sunt asigurate gratuit pentru o perioadă de 6 luni de la licenţiere 

şi se referă la (fără a se limita la acestea): 
-migrarea datelor si instruirea utilizatorilor; 
-remedierea defectiunilor software prin actiuni de aplicare de corectii software;  
-reconfigurare sau alte acţiuni menite să restabilească funcţionalitatea 

produsului/componentelor instalate pe echipamentele Beneficiarului în cel mai scurt timp posibil; 
-asigurarea actualizărilor software : majore (versiuni noi, cu funcţionalităţi suplimentare 

introduse) şi minore ; 
-clarificarea modului de utilizare sau de configurare al produsului/componentelor instalate pe 

echipamentele Beneficiarului; 
-acces nerestricţionat la documentaţia produsului şi la actualizările software realizate de 

producător; 
-acces la suport tehnic telefonic/e-mail , în zilele lucrătoare, interval orar 8-16; 
-dupa 6 luni se asigura , pe baza de contract de servicii de tip abonament mentenanta si suport 

tehnic.  
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IV.Condiţii si termene de instalare  

 

Instalarea şi configurarea softului se va face la sediul  Directiei Generale de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Brasov din Strada Iuliu Maniu, nr.6, Loc.Brasov, jud.Brasov pe staţiile de lucru.  

  În cadrul contractului, instalarea şi configurarea softului trebuie să înceapă cât mai curând 
posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la furnizarea softului şi se va finaliza cu un proces-
verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.  

 În cadrul achiziţiei, furnizorul va pune la dispoziţia achizitorului pe suport optic toate kit-urile 
necesare precum şi documentaţia tehnică pentru instalarea, configurarea, administrarea şi mentenanţa 
software-ului livrat; oferta tehnică trebuie să includă inventarul livrabilelor.  
 
V.Conditii de calitate 

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. 
In acest sens orice oferta care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini , va fi luata 

in considerare , dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel 
calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini. 

 Nu se acceptă oferte, tehnice şi/sau financiare incomplete.  
Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge orice oferta în situaţia în care 

parametrii tehnici ofertaţi nu respecta întocmai toate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.  

  Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. 
 
 
VI. Conditii de receptie  
 

Recepţia se va desfăşura la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Brasov din Strada Iuliu Maniu, nr.6, Loc.Brasov, jud.Brasov şi  va cuprinde recepţia cantitativă şi  

 
calitativă - după livrarea, instalarea si testul de funcţionare corespunzătoare a softurilor de 

către furnizor.  
 
VII.Oferta financiara 
Oferta de pret va fi exprimata in lei /soft , cu maxim 2 zecimale. 
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de 60 zile. 
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VIII.Facturarea si modalitatea de plata 

Facturarea se va face in lei. 
Plata produselor se va efectua, in contul de Trezorerie al furnizorului, după 

furnizarea/instalarea/si prezentarea modului de utilizare , in maxim 30 de zile lucrătoare de la data 
primirii facturii, dar nu mai târziu de 30.12.2017 şi va fi condiţionată de îndeplinirea de către Furnizor 
a tuturor obligaţiilor sale în legătură cu executarea tuturor clauzelor prevăzute in contract.  
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