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Număr: 1539/20.10.2022 

                                                                                          

                                                                                                   Aprobat, 

                   Preşedinte Fundaţia Buckner 

                                                      Moldovan Dragoş-Dacian 

  

 

 

 

 

 

NOTA JUSTIFICATIVĂ 

PRIVIND  ALEGEREA PROCEDURII DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ  

 

 

Referitor la achiziţia: „APARATURA ELECTRONICA SI IT” pentru proiectul “EDUCÂND 

PREZENTUL PREGĂTIM VIITORUL” - COD PN1033    

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

 

1. Achizitor: FUNDATIA BUCKNER 

2. Denumirea contractului de achizitie publica: APARATURA ELECTRONICA SI IT, 

pentru proiectul “EDUCÂND PREZENTUL PREGĂTIM VIITORUL” - COD PN1033, 

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

3. Obiectul contractului de achizitie: APARATURA ELECTRONICA SI IT  

Coduri CPV:  

30232110-8 Imprimante laser (Rev.2)  

38652120  7 Videoproiectoare (Rev.2)  

30195200-4  Table electronice cu posibilitatea de copiere și accesorii (Rev.2) 

30213100-6  Computere portabile (Rev.2) 

30190000-7 Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2) 

38651000-3 Aparate de fotografiat (Rev.2) 

33191000-5 Aparate de sterilizare, de dezinfectare si de igienizare (Rev.2) 

30233132-5 Unitati de hard disk (Rev.2) 

42900000-5 Diverse utilaje de uz general si special (Rev.2) 

30237450-8 Tablete grafice (Rev.2) 

38412000-6 Termometre (Rev.2) 
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4. Linia de finantare:  

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

 

Valoarea estimata a achizitiei: 44.486,54 lei fara TVA 

 

Raportat  la valoarea estimată a achiziţiei care este de 44.486,54 lei fara TVA, sub pragul de 

140.000 lei, fără TVA, în temeiul art. 7 alin. (7) lit c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv completarile din Legea 208/11.07.2022 - 

in cazul in care valoarea estimată a achiziţiei este mai mică sau egala cu 140.000 lei fara TVA, 

autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct pe baza unei singure oferte produse si 

servicii. 

-referitor la achizitia de APARATURA ELECTRONICA SI IT va fi achiziţie directă pe baza 

a unei singure oferte. 

 Aparatura electronica si IT,  in cadrul proiectului “EDUCÂND PREZENTUL PREGĂTIM 

VIITORUL” - COD PN1033, Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 

incluziunii romilor”  finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, sunt necesare pentru 

derularea activitatilor programate prin proiect. 

 

 

 

              Responsabil achiziţii, 

               Păcurar Aurelian 

 

 

 

  


