
 
 

 
 

 

Proiect Co-Finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
 

1/3 

Notă JUSTIFICATIV Ă 
privind determinarea valorii estimate 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. Categoria:  BUNURI  

2. Denumirea contractului: FURNIZARE PRODUSE 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 

3. Cod clasificare CPV:  

• LOT 1 -  39300000-5 - Diverse echipamente 
4. Procedura de achiziţie conform OUG 34/2006:  ACHIZITIE DIRECT Ă 

5. Justificarea achiziţiei: conform Contractul de finanţare nr. 141079/17.06.2013 şi în 
conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, inclusiv cele prevăzute în Anexele la 
Contractul de finanţare, 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, s-a ales ACHIZITIE DIRECT Ă pentru 
achiziţionarea serviciilor mai sus menţionate deoarece: conform art 19 și art. 124 din OUG 
34/2006, valoarea estimată a contractului respectiv este mai MICĂ decât echivalentul în lei a 
30.000 EURO. 

6. Valoarea estimată a achiziţiei:  61.706,00 LEI fără TVA    echivalent 13.868,39 Euro fără 
TVA, la cursul BNR din 29 iunie 2012 =>> 1 Euro = 4,4494 (conform contract de finantare 
nr. 141079/17.06.2013)  

 
Valoarea estimată a 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, s-a calculat în conformitate cu prevederile Contractul de 
finanţare nr. 141079 / 17.06.2013 şi în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare,  
inclusiv cele prevăzute în Anexele la Contractul de finanţare, 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 . 

Nr. 
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. 
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Valoare 
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EUR/Buc. 
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estimat 
RON 
(fara 
TVA) 
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estimat 
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TVA) 

Total 
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RON (cu 
TVA) 

Echipamente specifice de monitorizare a habitatelor şi speciilor, echipamente de prelevare / inventariere, pachete 
determinatoare - COD CPV 39300000-5 - Diverse echipamente 

  Activitatea F2             
echipamente specifice de monitorizare a habitatelor şi speciilor: 

 
pereche cizme înalte de cauciuc şold 1 920,00 206,77 920,00 206,77 1.140,80 

 
set de lanterne 1 1.380,00 310,15 1.380,00 310,15 1.711,20 

 
cască de peşteră cu lanterne 1 460,00 103,38 460,00 103,38 570,40 

 
costum de neopren  1 1.380,00 310,15 1.380,00 310,15 1.711,20 

echipamente de prelevare / inventariere : 

 
ţăruşi de marcat transecte  1.000 5,00 1,12 5.000,00 1.123,75 6.200,00 

 
ţăruşi de marcat pieţe de probă  1.000 5,00 1,12 5.000,00 1.123,75 6.200,00 

 
grilă 1x1m pentru releveu  1 200,00 44,95 200,00 44,95 248,00 

 
lupă pentru determinarea speciilor de 
plante  

1 50,00 11,24 50,00 11,24 62,00 

 
dendrometru şi clupa pentru arbori 1 2.070,00 465,23 2.070,00 465,23 2.566,80 

 
detectoare lilieci  1 9.200,00 2.067,69 9.200,00 2.067,69 11.408,00 

 
soft prelucrare date înregistrate prin 
detectoare de lilieci 

1 2.300,00 516,92 2.300,00 516,92 2.852,00 

 
şubler 1 230,00 51,69 230,00 51,69 285,20 

 
mincioc de peşti  1 230,00 51,69 230,00 51,69 285,20 

 
cântar portabil de înaltă precizie 1 920,00 206,77 920,00 206,77 1.140,80 

 
fileu entomologic  10 150,00 33,71 1.500,00 337,12 1.860,00 

 
set de recipiente de depozitare cu substanţe 
adecvate incluse  

1.000 5,00 1,12 5.000,00 1.123,75 6.200,00 

 
set de capcane pentru amfibieni şi reptile  1 500,00 112,37 500,00 112,37 620,00 

 
set de capcane Barber 1 500,00 112,37 500,00 112,37 620,00 

 
set de capcane luminoase  1 1.150,00 258,46 1.150,00 258,46 1.426,00 

 
set de plicuri de depozitare  1 46,00 10,34 46,00 10,34 57,04 

 
pensetă 1 50,00 11,24 50,00 11,24 62,00 

 
lunetă terestră 85mm 1 2.300,00 516,92 2.300,00 516,92 2.852,00 

 
trepied cu cap pentru lunetă terestră  1 2.070,00 465,23 2.070,00 465,23 2.566,80 

 
binoclu 12x56 + detector de altitudine a 
cuiburilor (telemetru) 

1 4.600,00 1.033,85 4.600,00 1.033,85 5.704,00 

 

reportofon / dispozitiv de înregistrare + 
extensie de microfon sensibil pentru 
înregistrări de sunete ale păsărilor  

1 9.200,00 2.067,69 9.200,00 2.067,69 11.408,00 

 

soft prelucrare date înregistrate prin 
reportofon / dispozitiv de înregistrare 
sunete de păsări  

1 2.300,00 516,92 2.300,00 516,92 2.852,00 

 

pachete determinatoare de specii: plante si 
asociatii vegetale, pasari, mamifere, 
amfibieni si reptile, pesti apa dulce, 
nevertebrate (inclusiv acvatice), fluturi 
Europa 

7 450,00 101,14 3.150,00 707,96 3.906,00 

TOTAL GENERAL 42.671,00 9.590,28 61.706,00 13.868,39 76.515,44 

 

In stablirea prețului fiecărui PRODUSE ce se dorește a se achiziționa s-au luat în considerare 
prețurile medii existente pe web-site-urile societăților comerciale de profil. 



 

 
 
Faţă de cele de mai sus, supunem spre aprobare prezenta notă justificativă privind determinarea 
valorii estimate 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 
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