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Autoritatea contractantă ………………........... 

 

Departamentul/Compartimentul …………...…… 

 

Nr. ..../Data 

 

 

 

REFERAT DE NECESITATE  

PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE CĂRȚI/CURSURI 

 
 

Compartimentul Achiziții Publice vă solicită achiziționarea în cursul anului 2017 a 

pachetului …. cuprinzând cărți și cursuri în domeniul … 

 

Cod CPV-22100000-1 Cărți, broșuri și pliante tipărite 

 

Sursa de finanțare: Venituri bugetare/Venituri proprii/Venituri din cadrul proiectului ... 

 

Suma disponibilă:_________________lei 

 

Locația exactă de livrare: ---------------------------- 

 

Persoană de contact: ---------------------------- Telefon: ------------------ E-mail: ----------------------- 

 

Necesitatea achiziției:  

Având în vedere noile reglementări de referinţă aplicabile activităţii privind achiziţiile publice 

aprobate în cursul anului 2016, respectiv: 

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice; 

 Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor; 

 O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 

domeniului achiziţiilor publice; 

 H.G. nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 

99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

395/2016;  
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 O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor 

publice; 

 Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al 

Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor 

publice; 

 

Având în vedere volumul mare de informații cuprinse în prevederile legale menționate, precum și 

obligativitatea Compartimentului ACHIZIȚII PUBLICE de a întocmi documentele privind inițierea 

procedurilor de achiziții publice pentru toată instituția, vă rugăm să ne aprobați în perioada TRIM I 

2017 procurarea următoarelor produse: 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire produs Cantitate Preț Observații 

1. Cărți 1 buc.  Pentru ... 

 

 

2. Cursuri 1 buc.  Pentru ... 

 

 

3. Pachet complet CD ... 1 pachet  Pentru ... 

 

 

 

 

 

Certific suma disponibilă și sursa de finanțare                                 

Responsabil economic:                                                                                                                                                        

…………………………………….. 

(Nume, prenume, semnătură) 

 

Certific necesitatea și oportunitatea   

Şef Departament/Compartiment: 

…………………………………….. 

(Nume, prenume, semnătură) 

 

 

 

 

 

Data:                                                                                                      Întocmit:  

  

        (Nume, prenume, semnătura) 


