
 
 

 
 

   

 

 

Conform Art. 3041, aliniatul (3) din OUG 34/2006 “ În măsura în care structura organizatorică a autorităţii 
contractante nu permite înfiinţarea unui compartiment distinct, obligaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) se îndeplineşte pe 
cale de act administrativ al conducătorului autorităţii contractante prin care una sau, după caz, mai multe persoane 
din cadrul respectivei autorităţi contractante sunt însărcinate cu ducerea la îndeplinire a principalelor atribuţii ale 
compartimentului intern specializat, aşa cum sunt prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice.”  
Conform Art. 3, aliniatul (1) din HG 925/2006 "În aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractantă, prin 
compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică, organizat conform art. 304^1 din 
ordonanţa de urgenţă, are următoarele atribuţii principale:  

a) elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale 
autorităţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza 
căruia se planifică procesul de achiziţie;  

b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul 
organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;  

c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de 
urgenţă;  

d) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;  
e) constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice." 

Conform Art. 5 din HG 925/2006  
(1) In conformitate cu principiul asumarii răspunderii, stabilirea circumstanţelor de încadrare prevăzute de 

ordonanţa de urgenta pentru aplicarea fiecărei proceduri sau pentru cumpărarea directa intra în responsabilitatea 
exclusiva a autorităţii contractante.  

(2) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a elabora o nota justificativă în 
toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât una dintre cele prevăzute la 
art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenta sau, în cazul atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din 
ordonanţa de urgenta.  

(3) Nota justificativă se aproba de conducătorul autorităţii contractante, conform atribuţiilor legale ce ii revin, 
cu avizul compartimentului juridic, şi constituie un înscris esenţial al dosarului achiziţiei publice. 

(4) In cazul în care urmează sa fie aplicată procedura cererii de oferte, nota justificativă trebuie sa conţină 
numai explicaţii cu privire la rezultatul estimării, conform regulilor prevăzute în cap. II secţiunea a 2-a din ordonanţa 
de urgenta, valorii contractului de achiziţie publica care urmează sa fie atribuit. 
 

AVIZ juridic APROBAT 
acordat în conformitate cu Art. 5 din HG 925/2006 în  Director parc 

vederea demarării procedurii de achiziţie biol. Cătălina Bogdan 
  

 

Notă Justificativă 
privind alegerea procedurii de atribuire a contractului de furnizarea de produse - echipamente specifice 

de monitorizare a habitatelor şi speciilor, echipamente de prelevare / inventariere, pachete 
determinatoare, în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului 
Natural Munţii Maramureşului prin conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi 

conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226 
 

1. Necesitatea şi oportunitatea viitorului contract:  
 Dotările prevăzute a se achiziționa, în forma propusă, sunt justificate prin utilizarea acestora 
în realizarea monitorizării habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară / naţională, respectiv 
implementarea celor 4 protocoale de monitorizare avizate de MMP.  
 Mai mult, pentru o monitorizare completă a tuturor habitatelor şi speciilor este necesară 
implementarea restului de 22 de protocoale de monitorizare. Implementarea acestora nu se poate 



2/4 

realiza fără dotările aferente descrise mai sus. Aceste dotări sunt necesare în vederea creşterii 
capacităţii instituţionale de gestionare a ariei naturale protejate. 
 Prin dotările propuse se va asigura creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a ariei 
naturale, respectiv menţinerea / îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor / habitatelor prin 
implementarea protocoalelor de monitorizare în cadrul activităţilor din proiect. Mai mult acestea 
vor asigura suportul necesar activităţilor prin care APNMM îşi va îndeplini obligaţiile de raportare 
către UE, privind protecţia naturii, sau către alte entităţi la nivel internaţional. Mai mult decât atât, 
aceste echipamente conduc la o administrare facilă şi performantă a ariei naturale protejate, 
respectiv la conformarea cu acquis-ul comunitar de mediu şi la punerea în aplicare a legislaţiei 
„Natura 2000”. 
 Faţă de cele de mai sus, pentru asigurarea îndeplinirii condiţiilor asumate prin Contractul de 
finanţare nr. 141079 / 17.06.2013 şi în conformitate cu prevederile acestuia, inclusiv cele prevăzute 
în Anexele la sale, precum şi în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului 
Mediului nr. 1415/2008 şi Ministrului Finan ţelor Publice nr. 3399/2008 privind aprobarea listei 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
„Mediu” 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 este necesar şi oportun să se achiziţioneze produse - echipamente specifice de 
monitorizare a habitatelor şi speciilor, echipamente de prelevare / inventariere, pachete 
determinatoare în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzător în cadrul 
Parcului Natural Munţii Maramureşului prin conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, 
informare şi conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226 
 

2. Valoarea estimată a viitorului contract:  
Valoarea  estimată = 61.706,00 LEI fără TVA, echivalent a 13.868,39 Euro fără TVA 
 

3. Sursa de finanţare a viitorului contract:  
Venituri provenite din finanţarea nerambursabilă aferentă Programului Operaţional 

Sectorial “Mediu”, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru 
protecţia naturii, Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de 
management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000, Sesiunea de proiecte nr. V / 
2012, asociată asistenţei comunitare nerambursabile de tip Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională 

 
4. Alegerea procedurii de atribuire a viitorului contr act:  

 Autoritatea Contractantă a organizat în decursul anului 2015 o procedură de atribuire, pe 
loturi, a unor contracte de furnizare produse. 

REFERINŢE ale procedurii organizate: 
� procedura aplicată: CERERE DE OFERTĂ 

� obiectul contractului: furnizare de produse, respectiv:  
- echipamente specifice de monitorizare a habitatelor şi speciilor 
- echipamente de prelevare / inventariere  
- echipamente de logistică 
- îmbrăcăminte de teren (iarnă şi vară) 
- pachete determinatoare  
- mijloace de transport 

în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural 
Munţii Maramureşului prin conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi 
conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226. 
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� COD CPV  -  LOT 1 -  39300000-5 - Diverse echipamente 
� COD CPV -  LOT 2 - 18000000-9 - Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si 

accesorii 

� COD CPV  -  LOT 3 - 34113300-5 - Vehicule de teren 

� COD CPV  -  LOT 4 - 34430000-0 - Biciclete 

� nr. anunţ/invitaţie de participare în SEAP/JOUE/erate: 377630/07.08.2015 
� nr. erata la invitatia de participare: 78491/19.08.2015 

� sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial “Mediu”, Axa Prioritară 4 - 
Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniu major 
de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea 
biodiversităţii şi reţelei Natura 2000, Sesiunea de proiecte nr. V/2012. POS Mediu 90%, 
10% Bugetul de stat.   

� Valoarea estimată a achiziţiei:  343.686,00 Lei fără TVA, echivalent 77.243,22 Euro fără 
TVA, la cursul BNR din 29 iunie 2012 =>> 1 Euro = 4,4494 (conform contract de finantare 
nr. 141079/17.06.2013) după cum urmează :  

� LOT  1 - echipamente specifice de monitorizare a habitatelor şi speciilor / echipamente 
de prelevare-inventariere  

Valoarea  estimată = 61.706,00 LEI fără TVA    echivalent 13.868,39 Euro fără TVA 
� LOT  2 - echipamente de logistică/îmbracaminte de teren 

Valoarea  estimată = 138.000,00 LEI fără TVA    echivalent 31.015,42 Euro fără TVA 
� LOT 3 - vehicule de teren  

Valoarea  estimată = 115.000,00 LEI fără TVA   echivalent 25.846,18 Euro fără TVA 
� LOT  4 - biciclete  

Valoarea  estimată = 28.980,00 LEI fără TVA    echivalent 6.513,24 Euro fără TVA 

 Ca urmare a derulării procedurii de atribuire a contractelor de furnizare, s-au atribuit doar 
3 loturi , respectiv LOT 2, LOT 3 și LOT 4. LOT 1  - echipamente specifice de monitorizare a 
habitatelor şi speciilor / echipamente de prelevare-inventariere a rămas neatribuit  deoarece nu s-a 
depus nici o ofertă. 

 Conform ART. 209, alin (1), lit. b) din OUG 34/2006 cu modificarile și completările 
ulterioare: "Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula aplicarea procedurii pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică în următoarele cazuri: b) dacă nu a fost depusă nicio 
ofertă sau dacă au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din 
cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare;" 

 Astfel că pentru LOT 1- echipamente specifice de monitorizare a habitatelor şi speciilor / 
echipamente de prelevare-inventariere procedura a fost anulată. 

 Conform Adresei nr. 2837/09.09.2015, respectiv nr. 416/UIP/09.09.2015 și a adresei nr. 
2985/29.09.2015, respectiv nr. 482/UIP/29.09.2015, transmise la ANAP (Agenției Naționale 
pentru Achiziții Publice) prin intermediul site-ului oficial www.anrmap.ro și pe fax, s-a primit 
următorul răspuns: "In cadrul unui proiect, estimarea valorii unui contract se analizeaza si se 
realizeaza in functie de scopul atribuirii acelui contract raportat la proiectul in cauza, respectiv in 
functie de necesitatile pe care urmeaza sa le acopere efectuarea achizitiei in cadrul proiectului.  

 Cu alte cuvinte, in cazul in care pentru derularea unui proiect este necesara achizitionarea 
mai multor produse, servicii si/sau lucrari similare a caror furnizare/prestare/executare raspunde 
aceleiasi necesitati rezultate din indeplinirea proiectului, valoarea estimata se va stabili prin 
cumularea valorilor tuturor acelor astfel de produse, servicii si/sau lucrari.  
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 In acelasi timp, in situatia in care produsele, serviciile si/sau lucrarile cuprinse intr-un 
proiect raspund unor necesitati diferite, nu este necesara cumularea valorii acestora, in acest caz 
estimarea urmand a se efectua separat pentru fiecare tip de produse/servicii/lucrari aferente 
proiectului. In acest caz, autoritatea contractanta are dreptul de a stabili mai multe tipuri de 
proceduri pentru achizitionarea de produse/servicii/lucrari, in functie de valoarea estimata, daca 
achizitionarea acestora corespunde unor necesitati obiective diferite.  

 Astfel, referitor la speta data va precizam ca, in situatia in care bunurile ce urmeaza a fi 
achizitionate corespund aceleiasi necesitati, iar procedura de atribuire a fost determinata in 
functie de necesitatea comuna care a generat valoarea estimata totala a celor 4 loturi, prevederile 
art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 nu sunt aplicabile in cazul de fata, chiar si atunci cand valoarea 
estimata a lotului ramas neatribuit se incadreaza sub echivalentul in lei al sumei de 30.000 de euro 
fara T.V.A., autoritatea contractanta avand obligatia de a aplica aceeasi procedura stabilita initial 
pentru cele 4 loturi – respectiv cererea de oferte.  

 In subsidiar, precizam ca, in conformitate cu principiul asumarii raspunderii, stabilirea 
circumstantelor de incadrare prevazute de ordonanta de urgenta pentru aplicarea fiecarei 
proceduri sau pentru cumpararea directa intra in responsabilitatea exclusiva a autoritatii 
contractante, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006." 

 Menționăm faptul că toate serviciile, produsele și lucrările prevăzute a se 
achiziționa/realiza în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzător în cadrul 
Parcului Natural Munţii Maramureşului prin conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, 
informare şi conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226, deservesc, în ansamblul lor, la 
atingerea obiectivului general al acestuia. Dar fiecare produs, serviciu și/sau lucrare sau 
categorie de produse, servicii sau  lucrări cuprinse în cadrul proiectului și grupate pe activități  
răspund unor necesități obiective diferite.  În planul de achiziții aferent proiectului de finanțare, 
toate produsele/serviciile/lucrările au fost grupate conform calendarului de activități, necesitatea 
achiziționării lor in cadrul proiectului fiind diferit ă. 

 Ținând cont de cele menționate mai sus și având în vedere prevederile art. 19 din OUG 
34/2006 “Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în 
care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu 
depăseste echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de produse ori 
servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia se 
realizează pe bază de document justificativ.” , produsele care fac obiectul viitorului contract se 
încadrează în pragul valoric pentru ACHIZI ŢIE DIRECT Ă. 
 De asemenea, pentru asigurarea principiilor: de nediscriminare, tratament egal, 
recunoaştere reciprocă, transparenţă, proporţionalitate, eficienţă în utilizarea fondurilor 
publice, respectiv asumare a răspunderii, se vor publica documentele şi pe site-ul oficial 
http://www.muntiimaramuresului.ro. 
 Faţă de cele de mai sus, supunem spre aprobare prezenta Notă Justificativă privind alegerea 
procedurii de atribuire a contractului de furnizare în cadrul proiectului ”Asigurarea unui 
management corespunzător în cadrul Parcului Natural Munţii Maramureşului prin conservarea 
biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 
43226. 
 
ÎNTOCMIT 
Adriana Ștef -  manager proiect 
 
AVIZAT  
Cristina Pop -  responsabil achiziții publice 


