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CERC 2017-448/20.09.2017 

Aprobat 

DIRECTOR 

Claudiu DRAGOMIR                                            

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția publică a serviciului de gestionare electronică a datelor și formularelor specifice 

Sistemului Național de Raportare Forexebug,  

cod CPV 48613000-8 - Gestionare electronică a datelor  

 

1. Obiectul:  

Obiectul Caietului de sarcini îl constituie ansamblul  cerințelor minime obligatorii pe baza cărora se întocmește 

propunerea tehnică și financiară de către potențialii ofertanți pentru serviciul de gestionare electronică a datelor și 

formularelor specifice Sistemului Național de Raportare Forexebug, cod CPV 48613000-8 - Gestionare electronică 

a datelor.  Cerințele din Caietul de sarcini reprezintă condițiile minimale obligatorii pe baza cărora operatorii 

economici specializați prezintă oferte ce vor conduce la atribuirea Contractului de servicii de gestionare electronică 

a datelor și formularelor specifice Sistemului Național de Raportare Forexebug, cod CPV 48613000-8 - Gestionare 

electronică a datelor  

2.Autoritatea contractantă:  Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a 

Furnizorilor în sectorul Automotive,  str. Paul Morand 15, Parc industrial Freidorf, Timișoara,  jud. Timiș. 

3. Durata contractului 

Durata contractului pentru executarea serviciului  va fi de 10  zile  de la data intrării în vigoare a contractului. 

4. Cerințe specifice : 

-Serviciul  de gestionare electronică  a datelor și formularelor  specifice Sistemului Național de Raportare 

Forexebug, va fi efectuat de către o entitate specializată,  conform legii.  

 

Nr 
crt 

Categoria de servicii 

1 
implementarea specificațiilor de gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea și validarea 
automată în format electronic a formularului “F1101_Balanta De Deschidere” 

2 
implementarea specificațiilor necesare generării și validării automate în format electronic a formularului 
“F1102_Balanta de Verificare” 

3 
implementarea specificațiilor de gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea și validarea 
automată în format electronic a formularului “F1105_Active fixe corporale” 

4 
implementarea specificațiilor de gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea și validarea 
automată în format electronic a formularului “F1107_Active fixe Necorporale” 

5 
implementarea specificațiilor de gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea și validarea 
automată în format electronic a formularului “F1110_Situatia modificarilor in structura activelor ” 



              RROOMMÂÂNNIIAA  

              JJUUDDEEŢŢUULL  TTIIMMIIŞŞ  

              MMUUNNIICCIIPPIIUULL  TTIIMMIIŞŞOOAARRAA  

  

  

  

  

Pagina 2 din 2 
 

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A "CENTRULUI  REGIONAL  DE COMPETENȚE  ȘI  DEZVOLTARE A FURNIZORILOR 

ÎN  SECTORUL  AUTOMOTIVE" - CERC            SSttrr..  PPaauull  MMoorraanndd  1155,,  TTiimmiișșooaarraa,,  330000553388;;      FFaaxx::  ++4400  335566  000077  557788;;    TTeell::  ++4400  335566  000077  554433     

6 
implementarea specificațiilor de gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea și validarea 
automată în format electronic a formularului “F1113_Situatia stocurilor” 

7 
implementarea specificațiilor de gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea și validarea 
automată în format electronic a formularului “F1115_Executie non-trezor” 

8 
implementarea specificațiilor de gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea și validarea 
automată în format electronic a formularului “F1118_Plati restante” 

9 
implementarea specificațiilor de gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea și validarea 
automată în format electronic a formularului “F1125_Situatia activelor si datoriilor financiare” 

10 
implementarea specificațiilor de gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea și validarea 
automată în format electronic a formularului “F1127_ Balanta deschisa_luna_12” 

 

5.Condiţii generale: 

Utilizarea de programe informatice pentru evidenţa contabilă şi calcul salarii este impusă și trebuie să fie 

în concordanță cu  de prevederile, OUG 84/2016, Ordinul nr. 1026/20.07.2017, Legii Contabilităţii 

nr.82/1991 republicată, a legislaţiei financiare  a salarizării şi a legislaţiei fiscale. 

6.Modalităţi de plată: 

Plata se va face în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la recepţia serviciului. 

Documentele care vor sta la baza efectuării plăţii sunt: factura fiscală, procesul verbal de recepţie. 

Oferta va  însoţită obligatoriu de următoarele documente: 

1. Certificat de înregistrare (CUI) emis de ONRC – în copie xerox, semnat şi ştampilat de către 

reprezentantul legal al ofertantului, cu menţiunea „Conform cu originalul”; 

2. Declaraţiile privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind 

achiziţiile publice; 

3. Declaraţia privind evitarea conflictului de interese aşa cum este prevăzut de Legea nr. 98/2016. 

7. Recepția serviciului. 

Recepția constă în predarea serviciului, la finalizarea acestuia, în stare de funcționare, pe bază de proces 

verbal de recepție. 
8. Responsabilitatea prestatorului 

Prestatorul este obligat, prin personalul propriu angajat pentru executarea prezentului contract,  să cunoască și să 

respecte îndatoririle ce-i revin și prevederile legale, fiind direct răspunzător. 
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