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ANUNŢ —ACHIZI Ţ IE DIRECTĂ  

CONTRACT SERVICII FINANCIAR-CONTABILE 

În temeiul prevederilor art. 7, alin (5), din Legea nr. 98/2016 privind 

achizi ţ iile publicei art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi ţ ie 

publică /acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizi ţ iile publice, Liceul Radu 

Petrescu cu sediul în localitatea Prundu Birgaului, nr.513, jud.Bistrita -Nasaud, 

email: gsradupetrescu@vahoo.com  în calitate de autoritate contractant ă , 

realizeaz ă  Achizi ţ ie contract servicii financiar-contabile. 

Modalitatea de atribuire: cump ă rare directa 

Sursa de finan ţare: Bugetul local 2018 

Detalii anun ţ : 

Tip anun ţ  : Achizi ţ ie direct ă  

Tip contract: Servicii 

Denumire achizi ţ ie: Achizi ţ ie servicii de contabilitate 

Cod clasificare : 	CPV: 79211000-6 (Servicii de contabilitate) 

Descrierea contractului: 



Valoarea totala estimata pentru serviciile de contabilitate este de 23.100 lei 

(3.300leix7 luni). 

Durata prezentului contract incepe la data de 01.06.2018 pana in data de 

31.12.2018 cu posibilitate de prelungire pana in 30.04.2019. 

Condi ţ ii de participare: 

Achizi ţ ia se va desfasura astfel: produsul/serviciut/lucrarea nu s-a regasit în 

catalogul electronic, (se ata şeaz ă  Rezultatul c ă ut ă rii din catalogul electronic), prin 

urmare se va achizitiona oferta cu pretul cel mai mic, depusa la sediui institutiei pana 

in date de 27.04.2018, ora 10. 

Ofertele vor fi exprimate în valori cu si fă ră  TVA. 

Condi ţ ii contract: 

1. lnregistrarea in contabilitate a operatiunilor economice aferente pentru 

bugetul local, bugetui de stat si bugetul de venituri proprii. 

2. Elaborare Registu jurnal, Balanta sintetica si Bilant contabil. 

3. lntocmire Raportari pentru Primaria Prundu Birgaului: 

a. Executie venituri Bugetul de venituri proprii-lunar 

b. Executie cheltuieli buget local si buget de venituri proprii-lunar 

c. Bilant-lunar 

d. Elaborare balanta contabila si Bilant - lunar, trimestrial, anual 

e.Elaborare Cont de rezultat patrimonial Buget local,Buget de Stat, 

Bugetul propriu-trimestrial, anual 

f.Elaborare flux de trezorerie conturi bugetare Buget local si Buget de 

Stat -trimestrial,anual 

g.Elaborare Cont de executie cheltuieli Buget local , Buget de Stat, 

Bugetul propriu-trimestrial,anual 

h.Nota explicativa privind Bilantul -trimestrial,anual 

4. lntocmire Raportari pentru ISJ B-N: 

a. Monitorizarea cheltuielilor de personal-lunar 

b. Operare pe platforma www.finantare.org  

c. Transmitere virari de credite bugetare 



d. Elaborare balanta contabila si Bilant — trimestrial, anual 

e.Elaborare Cont de rezultat patrimonial Buget de Stat-trimestrial, anual 

f.Elaborare flux de trezorerie conturi bugetare Buget de Stat - 

trimestrial,anual 

g.Elaborare Cont de executie cheltuieli Buget de Stat, Bugetul propriu-

t r i m e st r i a l , a n u a l 

h.Nota explicativa privind Bilantul -trimestrial,anua 

5. Transmiterea Declaratiei 112 si verificarea concordantei acesteia cu evidenta 

contabila. 

6. lnregistrarea creantelor din contractele de inchiriere 

7. lnregistrarea datoriilor catre furnizori. 

8. Valorificarea rezultatelor inventarierii pe baza dosarului inventarierii anuale a 

patrimoniului, care va cuprinde: 

a) deciziile de numire a comisiei de inventariere; 

b) listele de inventariere - întocmite pe locuri le de depozitare a bunurilor; 

c) extrasele de cont confirmate sau procesele-verbale de punctaj pentru 

inventarierea crean ţelor, a datoriilor ş i a trezoreriei; 

d) listele de inventariere; 

e) procesul-verbal privind rezultatele inventarierii cuprinzând con ţ inutul ş i 

aprobarea; 

f) Registrul-inventar pentru a fi înregistrate rezultatele inventarierii. 

8. Confirmarea concordantei operatiunilor din conturi la Trezoreria Bistrita-

lunar, annual 

9. lntocmire note de corectii in Forexebug (sume incasate de la Casa de 

Sanatate). 

1O.Raportari in sistemul FOREXEBUG: depunere bugete provizorii, initiale si 

rectificate, întocmire angajamente, recep ţ ii si depunere situa ţ ii financiare 

anuale: 



- Cont de execu ţ ie non-trezor, F1115; 

- Balanta deschisa decembrie F1127 

- Balan ţa de verificare decembrie F1102; 

- Pl ăţ i restante si situa ţ ia num ă rului de posturi, F1118; 

- Situa ţ ia pl ăţ ilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferent ă  

cheltuielilor finan ţate din FEN postaderare,, F1114; 

- Situa ţ ia pl ăţ ilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare (titlul 56 si titlul 58), F1122; 

- Situa ţ ia pl ăţ ilor efectuate la Titlul 65 ,,Cheltuieli aferente programelor cu 

finan ţare rambursabil ă , F1123; 

- Situa ţ ia ac ţ iunilor de ţ inute de institu ţ iile publice, în numele statului 

roman, la societa ţ i comerciale, societa ţ i / companii na ţ ionale precum si în capitalul 

unor org. interna ţ ionale si companii straine - (anexa 31)-F 1111; 

- Actiuni/alte participatii detinute direct/indirect de unitatile administrativ-

teritoriale la operatorii economici - (anexa 31b)-F1112; 

- Situa ţ ia activelor fixe corporale (amortizabile si neamortizabile)— (anexa 

35a)-F 1102; 

- Situa ţ ia activelor fixe necorporaie (amortizabile si neamortizabile) — (anexa 

35c- F1107); 

- Situa ţ ia stocurilor— (anexa 37-F1113; 

- Situa ţ ia modificarilor în structura activelor nete/capitaluri proprii— (anexa 

34)- F1110; 

- Situa ţ ia activelor si datoriilor financiare ale institu ţ iilor publice, -F1125 

Plata se va efectua cu OP prin Trezorerie. 

Criterii de adjudecare: pre ţul cel mai sc ă zut 

lnforma ţ ii suplimentare: 



Anuntul este disponibil pe site-ul www.lrp.ro , sec ţ iunea achizitii publice. 
Pentru informa ţ ii suplimentare - persoan ă  de contact Tomoroga Voichita - 
responsabil achizi ţ ii publice, tel./fax 0263/ 265329, email —achizitiilrp@yahoo.com  

Director, Intocmit, 

Prof. N ,c Constanta responsabil achizi ţ ii publice Tomoroga Voichita 

, 

, 


