
 
 
Anexa nr. 1 

 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA 

Directia/Serviciul......................... 
Nr…………………………………… 

ANEXA nr. 1 

 

                                                         

                                                                         

        

REFERAT DE NECESITATE  

și justificare a valorii estimate in conformitate cu Legea 98/2016 

pentru achiziția   

…………….. 

 

1. Necesitatea  achizitiei  de produse / servicii/ lucrari ( evidentierea scopului pentru 
care sunt necesare produsele / serviciile/ 
lucrarile)……………………………………………………….…………. 

2. Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr.213/2008 al comisiei din 28 
noiembrie 2007 – care asigura descrierea cat mai exacta a obiectului 
contractului ………………………………………………………..…… 

3. Cantitatea de produse / servicii / lucrari ce urmeaza a fi achizitionate 
....................................................... 

4. Pozitia din Anexa cuprinzand achizitiile directe la Programul anual al 
achizitiilor publice pentru anul in curs, la care figureaza achizitia 
............................................................................................................. 

5. Data estimata pentru initierea procedurii 
............................................................................................................. 

6. Data estimata pentru atribuirea contractului 
............................................................................................................. 

7. Sursa de finantare cu documentele justificative anexate (copie dupa fila 
din Programul Anual al Achizitiilor publice). 

8. Modalitatea de achizitionare a produselor, serviciilor sau lucrarilor, care 
poate lua forma unui contract de achizitie publica, document fiscal sau a 
unei comenzi; 

9. Valoarea estimata a achizitiei de produse/servicii/lucrari, este de 
…………………….........………… lei fără TVA. 

Valoarea estimata (fara T.V.A.) a contractului/acordului cadru de produse / 
servicii / lucrari a fost determinata potrivit reglementarilor legale prevazute de 
art.9 ÷ art.25 din Legea nr. 98/2016, in urma unei cercetari a pietii, a 

APROBAT, 

PRIMAR, 

  
 L.S.  

……………………….………………………… 



devizului general sau pe baza istorica, utilizand una sau mai multe elemente, 
astfel:  

a) Costurile stabilite prin devizul general necesare realizarii obiectivului de 
investitii, sau 

b) Preturi de catalog utilizand cataloage adresate publicului larg, sau 
c) Preturi de piata. Pretul de piata este un pret curent stabilit in cursul 

obişnuit sau normal de afaceri intre cumparatori şi vanzatori pe piata 
libera. Aceste preturi trebuie sa fie aferente contractelor dintre 
cumparatori şi vanzatori care sunt independenti de ofertant, sau 

d) Oferte anterioare ale ofertantilor potentiali, dar numai in cazul in care 
ofertele anterioare au fost prezentate in conditii de concurenta 
suficienta, sau 

e) Prin comparatie cu valoarea estimata a contractelor / acordurilor cadru 
atribuite de alte autoritati contractante pentru achizitia de 
produse/servicii/lucrari similare, sau 

f) Valori estimate din achizitiile de produse/servicii/lucrari efectuate de 
PMB din anii anteriori şi actualizate cu factorul de inflatie. 

Se va justifica fiecare din punctele alese - 
10. Mentionam faptul ca valoarea estimata a achizitiei se incadreaza in 

pragurile prevazute de art. 7, alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice “(5) Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona 
direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, 
fara TVA, este mai mica decat 132.519 lei respectiv lucrări, în cazul în care 
valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei”   

11. Atasat, se vor prezenta documentele care au stat la baza determinarii 
valorii estimate. 

 

DIRECTIA ............................. 

DIRECTOR .................................. 

(conducatorul directiei  din structura PMC 

care solicita demararea procedurii de achizitie publica)                                                                        

  INTOCMIT, 

                                                                                                                                      

  

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Primaria Municipiului Constanta                                                                         

Directia/Serviciul.........................                                                                            

Nr……………………………………                                                                                             

 

 

 

Specificatii tehnice/caietul de sarcini 

a achizitiei …………….. , in conformitate cu Legea 98/2016  

  

 

Specificatiile tehnice reprezinta cerinte, prescriptii, caracteristici de natura 

tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod 

obiectiv, astfel incat sa corespunda necesitatii autoritatii contractante.  

 

Specificatiile tehnice se intocmesc  in conformitate cu prevederile legale 

prevazute la art.154÷art.159 din Legea nr. 98/2016 .  

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR .................................. 

(conducatorul directiei din structura PMC 

care solicita demararea procedurii) 

                                                                                                                                 

SEFSERVICIU  .............................    

                                                                                                                                    

INTOCMIT .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP 

APROBAT 

PRIMAR, 

  
 L.S.   

……………………….………………………… 



 

 

 

Primaria Municipiului Constanta 
Directia/Serviciul......................... 
Nr…………………………………… 
 

Referat  

privind notificarea operatorului  identificat în catalogul electronic 

pentru achiziționarea directă a ……………………. 
 

 

1. Denumire : 
2. Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr.213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 

2007 – care asigura descrierea cat mai exacta a obiectului contractului: 
3. Valoarea estimata, fara TVA a produselor/serviciilor/lucrarilor (pretul unitar/total 

al necesitatilor): 
4. Cantitate : 
5. Pret de pornire:  
6. Descriere produs / serviciu / lucrare: 
7. Denumire operator ce va fi notificat:  
8. Data limita de raspuns ofertant:  
9. Conditii de livrare: 
10. Conditii de plata: 
11. Modalitatea de achizitionare a produselor, serviciilor sau lucrarilor, care poate lua 

forma unui contract de achizitie publica, document fiscal sau a unei comenzi;  
 
În cazul in care opertatorul economic notificat va accepta conditiile 

prevăzute mai sus se va incheia/accepta achizitia directa cu acesta. 

 

 

DIRECTIA ............................. 

DIRECTOR .................................. 

(conducatorul directiei  din structura PMC 

care solicita demararea procedurii de achizitie publica) 

                                                                                                           

Sef serviciu ............................. 

                                                                                                                                                         

Întocmit ................................... 

 

 

 

APROBAT, 

PRIMAR, 

  
 L.S.   

……………………….………………………… 

 



 

 
 
Primaria Municipiului Constanta                                                                                    
Directia/Serviciul......................... 
Nr…………………………………… 
 
 

 

Referatul final  

privind achizitia directa in conformitate cu Legea 98/2016  

 

1. Necesitatea  achizitiei  de produse / servicii/ lucrari ( evidentierea scopului pentru 
care sunt necesare produsele / serviciile/ 
lucrarile)……………………………………………………….…………. 

2. Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr.213/2008 al comisiei din 28 
noiembrie 2007 – care asigura descrierea cat mai exacta a obiectului 
contractului ………………………………………………………..…… 

3. Descriere/Cantitatea de produse / servicii / lucrari ce urmeaza a fi 
achizitionate ............................. 

4. Valoarea estimata, fara TVA a produselor/serviciilor/lucrarilor (pretul 
unitar/total al necesitatilor)….... 

5. Denumire operator ce a  fost notificat: 
6. Pret acceptat in SEAP: 
7. Conditii de livrare: 
8. Conditii de plata: 
9. Modalitatea de achizitionare a produselor, serviciilor sau lucrarilor, care 

poate lua forma unui contract de achizitie publica, document fiscal sau a 
unei comenzi; 

10. S-a incheiat achizitia directa cu  SC.................................SRL., adresa , 
CF, tel, reprezentant legal................... 

Se va face un istoric al achiziției. 
 

DIRECTIA ............................. 

DIRECTOR .................................. 

(conducatorul directiei  din structura PMC 

care solicita demararea procedurii de achizitie publica) 

                                  

Sef Serviciu ............................ 

Întocmit..................................... 

 

 

 

APROBAT, 
PRIMAR, 

  
 L.S.   
……………………….………………………… 

 

 



Primaria Municipiului Constanta                                                                                          
Directia/Serviciul......................... 
Nr…………………………………… 
                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 

Notă justificativă1  
conform art. 43 din H.G. 395/2016 

Cu privire la achiziția de produs/serviciu/lucrare: 
 
Având în vedere faptul că:  

-fie nu se identifică in catalogul electronic produsul, serviciul sau lucrarea care poate 

satisface necesitatea (se atașează în acest sens extras din SEAP prin care se face dovada că nu 
se identifică în catalogul electronic produsul/serviciul/lucrarea). 

- fie prețul postat de operatorii economici în catalogul electronic este mai mare decât 
preţul pieţei. (se va justifica cu un calcul economic, poziție din catalogul electronic și oferte din 
piata liberă) 

- fie din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic. 
Propunem achiziționarea produsului/serviciului/lucrării să fie realizată din piața liberă  în 

temeiul art. 43 alin. (3) din HG nr. 395/2016 de la următorul operator economic: 
1. Identificare operator economic: 

2. Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr.213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007 – 
care asigura descrierea cat mai exacta a obiectului contractului 

………………………………………………………..…… 

3. Descriere/Cantitatea de produse / servicii / lucrari ce urmeaza a fi achizitionate 
............................. 

4. Valoarea estimata, fara TVA a produselor/serviciilor/lucrarilor (pretul unitar/total al 
necesitatilor)….... 

5. Pret în lei fără TVA: 

6. Conditii de livrare: 
7. Conditii de plata: 

8. Modalitatea de achizitionare a produselor, serviciilor sau lucrarilor, care poate lua forma 
unui contract de achizitie publica, document fiscal sau a unei comenzi; 

 
DIRECTIA ............................. 

DIRECTOR .................................. 

(conducatorul directiei  din structura PMC 

care solicita demararea procedurii de achizitie publica) 

 

Sef Serviciu .............................. 

Întocmit..................................... 

                                                           

1 În cazul în care nu sunt identificate în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi 
poate satisface necesitatea sau constată că preţul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziţiei 
este mai mare decât preţul pieţei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la 
catalogul electronic, atunci autoritatea contractantă poate se realiza achiziţia de la orice operator 
economic, elaborând în baza acestei note justificative. 

APROBAT, 
PRIMAR, 

  
 L.S.   
……………………….………………………… 



 
Primaria Municipiului Constanta                                                                                    
Directia/Serviciul......................... 
Nr…………………………………… 
 

 

Anunț publicitate 

 

Anuntul publicitar trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: 

 

 

DIRECTIA ............................. 

DIRECTOR .................................. 

(conducatorul directiei  din structura PMC 

care solicita demararea procedurii de achizitie publica) 

 

Sef serviciu ............... 

                                                                                                                                           

Întocmit ............ 

 

 

 

 

 

Tip anunt:  

Tip contract:   

Denumirea achizitie:  

CPV:  

Descrierea contractului:  

Valoarea estimata fara TVA:  

Conditii contract:  

Conditii participare:  

Criterii adjudecare:  

Termen limita primire oferte:  

Informatii suplimentare:  



  
Primaria Municipiului Constanta                                                                                          
Directia/Serviciul......................... 
Nr…………………………………… 

                                                                                                                                         
 
 
 
 
 

CONSULTAREA PIEȚEI2  
conform art. 43 din H.G. 395/2016 

Cu privire la achiziția de produs/serviciu/lucrare: 
 

 

Obiect consultare:  

Descriere: (descrierea necesitatilor obiective si constrangerilor de natura tehnica, 

financiara si/sau contractuala ce caracterizeaza nevoia autoritatii contractante in raport 

cu care se organizeaza respectiva consultare):  

Aspecte supuse consultarii:  

Data limita transmitere propuneri:  

Data limita consultare:  

Modalitate desfasurare: 

Se  atașează caietul de sarcini/descrierea produsului/serviciului. 

DIRECTIA ............................. 

DIRECTOR .................................. 

(conducatorul directiei  din structura PMC 

care solicita demararea procedurii de achizitie publica) 

                                                                                                           

Sef serviciu ......................... 

                                                                                                                                           

Întocmit ......................... 

 

                                                           

2 Obiectul și limitele consultării vor fi discutate cu primarul/viceprimarul căruia ii este subordonată 
direcția/serviciul/biroul. Consultarea pieței va fi înaintată către Serviciul Achiziții numai în baza unei 
discuții cu primarul/viceprimarul cu atribuții delegate.  

 L.S. 

APROBAT, 
PRIMAR, 

  
 L.S.   
……………………….………………………… 



 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA 
Directia/Serviciul......................... 
Nr…………………………………… 

ANEXA nr. 1 

 

                                                         

                                                                               

  

REFERAT DE NECESITATE  

Pentru demararea procedurii de atribuire a 
produsului/serviciului/lucrării 

 

1. Necesitatea  achizitiei  de produse / servicii/ lucrari ( evidentierea scopului 
pentru care sunt necesare produsele / serviciile/ 
lucrarile)……………………………………………………….…………. 

2. Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr.213/2008 al comisiei din 28 
noiembrie 2007 – care asigura descrierea cat mai exacta a obiectului 
contractului ………………………………………………………..…… 

3. Cantitatea de produse / servicii / lucrari ce urmeaza a fi achizitionate 
....................................................... 

4. Valoarea estimata, fara TVA a produselor/serviciilor/lucrarilor (pretul 
unitar/total al necesitatilor)….... 

5. Pozitia din Anexa cuprinzand achizitiile directe la   Programul anual al 
achizitiilor publice pentru anul in curs, la care figureaza achizitia 
............................................................................................................. 

6. Data estimata pentru initierea procedurii 
.................................................................................................... 

7. Data estimata pentru atribuirea contractului 
............................................................................................... 

8. Sursa de finantare cu documentele justificative anexate (copie dupa fila 
din Programul Anual al Achizitiilor publice). 

9. Modalitatea de achizitionare a produselor, serviciilor sau lucrarilor, care 
poate lua forma unui contract de achizitie publica, document fiscal sau a 
unei comenzi; 

10. Valoarea estimata3 a achizitiei de produse/servicii/lucrari, este 
de ……………………………… lei fără TVA. 

Valoarea estimata (fara T.V.A.) a contractului/acordului cadru de produse / 
servicii / lucrari a fost determinata potrivit reglementarilor legale prevazute de 

                                                           

3 Atasat, se vor prezenta documentele care au stat la baza determinarii valorii estimate. 

APROBAT, 

PRIMAR, 

  
 L.S.   

……………………….………………………… 



art.9 ÷ art.25 din Legea nr. 98/2016, in urma unei cercetari a pietii, a 
devizului general sau pe baza istorica, utilizand una sau mai multe elemente, 
astfel:  

g) Costurile stabilite prin devizul general necesare realizarii obiectivului de 
investitii, sau 

h) Preturi de catalog utilizand cataloage adresate publicului larg, sau 
i) Preturi de piata. Pretul de piata este un pret curent stabilit in cursul 

obişnuit sau normal de afaceri intre cumparatori şi vanzatori pe piata 
libera. Aceste preturi trebuie sa fie aferente contractelor dintre 
cumparatori şi vanzatori care sunt independenti de ofertant, sau 

j) Oferte anterioare ale ofertantilor potentiali, dar numai in cazul in care 
ofertele anterioare au fost prezentate in conditii de concurenta 
suficienta, sau 

k) Prin comparatie cu valoarea estimata a contractelor / acordurilor cadru 
atribuite de alte autoritati contractante pentru achizitia de 
produse/servicii/lucrari similare, sau 

l) Valori estimate din achizitiile de produse/servicii/lucrari efectuate de PMB 
din anii anteriori şi actualizate cu factorul de inflatie. 

Se va justifica fiecare din punctele alese - 
11. Mentionam faptul ca valoarea estimata a contractului/acordului cadru de 

achizitie publica de produse/servicii/lucrari se incadreaza in pragurile 
prevazute la art.7 alin.1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.  
Având în vedere prevederile legislative menţionate mai sus, se vor 

justifica, daca sunt necesare, următoarele cerinţe: 
 

I. CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE 

Solicitare 
din partea 
directiei 

initiatoare a 
procedurii 

 
Cerinta solicitata de directia initiatoare a 

procedurii 

Justificarea 
cerintei de 

catre directia 
initiatoare a 
procedurii 

 
Cerinta 1. 

 
Atestate/Autorizatii/certificari specifice necesare 
desfasurarii activitatii ce face obiectul contractului / 
acordului cadru de achizitie publica de produse / 
servicii / lucrari ce urmeaza a fi atribuit.  
 

 
Se va justifica 

cerinta 

 

II. SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ 

 



Solicitare 
din partea 
directiei 

initiatoare a 
procedurii 

 
Cerinta solicitata de directia initiatoare a procedurii 

Justificar
ea 

cerintei 
de catre 
directia 

initiatoar
e a 

proceduri
i 

Cerinta 2.  Niveluri ale altor indicatori economico-financiari 
relevanţi, precum nivelul de lichiditate anuală (dacă 
se dorește) 
 

Se va 
justifica 
cerinta 

Cerinta 3. Asigurarea de risc profesional. (dacă este cazul) Se va 
justifica 
cerinta 

 

III. CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ 

 

Solicitare 
din partea 
directiei 

initiatoare a 
procedurii 

 
Cerinta solicitata de directia initiatoare a 

procedurii 

Justificarea 
cerintei de 

catre 
directia 

initiatoare a 
procedurii 

Cerinta 1. Declaraţie privind lista principalelor produse / 
servicii / lucrari, care au fost furnizate / prestate 
/ executate în ultimii 3 ani / 5 ani.  

Se va justifica 
cerinta 

Cerinta 2.  Experienta similara privind furnizarea / 
prestarea / executarea în ultimii 3 ani / 5 ani de 
produse / servicii / lucrari, similare obiectului 
contractului / acordului cadru de achizitie 
publica. 

Se va justifica 
cerinta 

Cerinta 3. Dotarile (utilajele, instalaţiile şi echipamentele 
tehnice) de care dispune operatorul economic 
pentru realizarea contractului / acordului cadru 
de achizitie publica de furnizare produse / 
prestare servicii / executare lucrari. 

Se va justifica 
cerinta 

Cerinta 4. Numărul mediu anual de personal al operatorului 
economic care furnizeaza produse / prestează 
servicii  / executa lucrari şi numărul personalului 
de conducere din ultimii 3 ani; 

Se va justifica 
cerinta 

Cerinta 5. Personalul implicat in contract / acord cadru cu 
precizarea calificărilor educaţionale şi 

Se va justifica 
cerinta 



profesionale ale operatorului economic care 
furnizeaza produse / prestează servicii / executa 
lucrari, sau ale personalului de conducere al 
operatorului economic, dacă acestea nu 
constituie factori de evaluare;  

Cerinta 7. Orice alta cerinta considerata necesara si 
relevanta pentru a indeplini cerintele de 
calificare astfel cum preved art.178 si 179 din 
Legea 98/2016. 

Se va justifica 
cerinta 

 
Avand in vedere dispoziţiie art. 187 – 192 din Legea 98/2016 si 

art.29-31 din HG 395/2016, autoritatea contractantă stabileşte oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire şi a 
factorilor de evaluare prevăzuţi în documentele achiziţiei. 

     Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic în conformitate cu dispoziţiile art.187 alin. (2) din Legea 98/2016, 
autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de 
atribuire: 

    a) preţul cel mai scăzut; 

    b) costul cel mai scăzut; 

    c) cel mai bun raport calitate-preţ; 

    d) cel mai bun raport calitate-cost. 

 Directiile intiatoare vor alege unul din criteriile mentionate la punctele a) , 
b), c) si d) si vor justifica utilizarea criteriului ales avand in vedere 
relevanta si dupa caz, precizarea: 

- aspectelor calitative, 
- aspectelor de mediu si/sau sociale in legatura cu obiectul contractului, 
- considerente de rentabilitate, 
- oportunitatea calcularii costurilor pe ciclul de viata,  
- aspecte cu privire la complexitatea contractului, care au condus la 

alegerea criteriului. 

 Criteriile de la punctele b), c) si d) se determina pe baza unor factori de 
evaluare, astfel: 

- Pentru criteriul de la punctul b) se vor utiliza ca factori de 
evaluare: calcularea costurilor pe ciclul de viata. 
 

- Pentru criteriul de la punctul c), se vor utiliza ca  factori de 
evaluare: 

✓ calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice 
şi funcţionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru 
toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare 
şi comercializarea şi condiţiile acesteia, si / sau 



✓ organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat 
pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea 
personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ 
asupra nivelului calitativ de executare a contractului, si / 
sau 

✓ serviciile postvânzare, asistenţa tehnică şi condiţiile de 
livrare, cum ar fi data livrării, procesul de livrare şi termenul 
de livrare sau de finalizare. 

✓ elemente de preţ. In situaţia în care directia initiatoare 
iniţiază o procedură de atribuire cu buget fix, în care 
elementul de preţ este un preţ fix, factorii de evaluare se 
referă numai la aspecte calitative ale produselor, serviciilor 
sau lucrărilor care fac obiectul achiziţiei. 
 

- Pentru criteriul de la punctul d), se vor utiliza ca factori de 
evaluare: 

✓ calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice 
şi funcţionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru 
toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare 
şi comercializarea şi condiţiile acesteia, si / sau 

✓ organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat 
pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea 
personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ 
asupra nivelului calitativ de executare a contractului, si / 
sau 

✓ serviciile postvânzare, asistenţa tehnică şi condiţiile de 
livrare, cum ar fi data livrării, procesul de livrare şi termenul 
de livrare sau de finalizare, si / sau 

✓ elemente de cost. In situaţia în care autoritatea contractantă 
iniţiază o procedură de atribuire cu buget fix, în care 
elementul de cost este un cost fix, factorii de evaluare se 
referă numai la aspecte calitative ale produselor, serviciilor 
sau lucrărilor care fac obiectul achiziţiei. 

Directiile initiatoare vor enumera factorii de evaluare, cu ponderile 
aferente si vor detalia algoritmul de calcul al punctajului 

Directiile initiatoare vor justifica alegerea fiecarui factor de evaluare 
precizand avantajul  real si evident pe care il pot obtine prin utilizarea fiecarui 
factor. 

DIRECTIA ............................. 
DIRECTOR .................................. 

(conducatorul directiei  din structura PMC 
care solicita demararea procedurii de achizitie publica) 

 
SEF SERVICIU .......................... 

INTOCMIT ............................ 



    
 

Primaria Municipiului Constanta 
Directia/Serviciul......................... 
Nr…………………………………… 

 

 

REFERAT DE NECESITATE  

și justificare a valorii estimative in conformitate cu Legea 98/2016 

pentru includerea în PAAP a achiziției  

…………….. 

 

12. Necesitatea  achizitiei  de produse / servicii/ lucrari ( evidentierea scopului pentru 
care sunt necesare produsele / serviciile/ 
lucrarile)……………………………………………………….…………. 

13. Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr.213/2008 al comisiei din 28 
noiembrie 2007 – care asigura descrierea cat mai exacta a obiectului 
contractului ………………………………………………………..…… 

14. Cantitatea de produse / servicii / lucrari ce urmeaza a fi achizitionate 
....................................................... 

15. Pozitia din Anexa cuprinzand achizitiile directe la   Programul anual al 
achizitiilor publice pentru anul in curs, la care figureaza achizitia 
............................................................................................................. 

16. Data estimata pentru initierea procedurii 
.................................................................................................... 

17. Data estimata pentru atribuirea contractului 
............................................................................................... 

18. Sursa de finantare cu documentele justificative anexate (copie dupa fila 
din Programul Anual al Achizitiilor publice). 

19.  
20. Modalitatea de achizitionare a produselor, serviciilor sau lucrarilor, care 

poate lua forma unui contract de achizitie publica, document fiscal sau a 
unei comenzi; 

21. Valoarea estimata a achizitiei de produse/servicii/lucrari, este de 
……………………………… lei fără TVA. 

Valoarea estimata (fara T.V.A.) a contractului/acordului cadru de produse / 
servicii / lucrari a fost determinata potrivit reglementarilor legale prevazute de 
art.9 ÷ art.25 din Legea nr. 98/2016, in urma unei cercetari a pietii, a 
devizului general sau pe baza istorica, utilizand una sau mai multe elemente, 
astfel:  

m) Costurile stabilite prin devizul general necesare realizarii obiectivului de 
investitii, sau 

n) Preturi de catalog utilizand cataloage adresate publicului larg, sau 

 

 

APROBAT, 

PRIMAR, 

  
 L.S.   

……………………….………………………… 



o) Preturi de piata. Pretul de piata este un pret curent stabilit in cursul 
obişnuit sau normal de afaceri intre cumparatori şi vanzatori pe piata 
libera. Aceste preturi trebuie sa fie aferente contractelor dintre 
cumparatori şi vanzatori care sunt independenti de ofertant, sau 

p) Oferte anterioare ale ofertantilor potentiali, dar numai in cazul in care 
ofertele anterioare au fost prezentate in conditii de concurenta 
suficienta, sau 

q) Prin comparatie cu valoarea estimata a contractelor / acordurilor cadru 
atribuite de alte autoritati contractante pentru achizitia de 
produse/servicii/lucrari similare, sau 

r) Valori estimate din achizitiile de produse/servicii/lucrari efectuate de 
PMB din anii anteriori şi actualizate cu factorul de inflatie. 

Se va justifica fiecare din punctele alese - 
22. Mentionam faptul ca valoarea estimata a achizitiei se incadreaza in 

pragurile prevazute de art. 7, alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice “(5) Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona 
direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, 
fara TVA, este mai mica decat 132.519 lei respectiv lucrări, în cazul în care 
valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei”   

23. Atasat, se vor prezenta documentele care au stat la baza determinarii 
valorii estimate. 

24. Responsabil de procedură din partea Direcției: Nume, prenume, funcția. 
DIRECTIA ............................. 

DIRECTOR .................................. 

(conducatorul directiei  din structura PMC 

care solicita demararea procedurii de achizitie publica)                                                                        

  INTOCMIT, 

Forma documentului: 

Inițială  

Revizuită  

Numărul revizuirii (*referatul pe care-
l modifica) 

Nr. _____/_______ 

 
Elemente privind operațiunea de revizuire a Referatului de necesitate - modificare, 
adăugare, suprimare sau altele asemenea -  în perioada planificării portofoliului de 
procese de achiziție publică sau a procesului de achiziție publică: (dacă referatul de 
necesitate nu implică o revizuire, se va completa - N/A) 

Nr 
rev. 

 
Tipul 

revizuirii  

Data 
realizării 
revizuirii 

Capitolul 
revizuit 

Motivul 
revizuirii 

Persoana  
care 

realizează 
revizuirea  

Persoana  
care aprobă 
revizuirea 

Semnătur
a 

persoanei 
care 

aprobă 
revizuire 

Data 
aprobării 
revizuirii 

         

 

                                                                                                                                   


