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                                                                                                   Aprobat, 

                   Preşedinte Fundaţia Buckner 

                                                      Moldovan Dragoş-Dacian 

  

 

 

 

 

 

 

NOTA JUSTIFICATIVĂ 

PRIVIND  ALEGEREA PROCEDURII DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ  

 

 

Referitor la: „Achiziţia de materiale informare şi promovare” 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: Achiziţia de materiale informare şi 

promovare 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: Achiziţia de materiale informare şi promovare  

Cod CPV: 22462000-6 Materiale publicitare (Rev.2) 

4. Linia de finantare: 

 
Estimarea valorii contractului: 17.655,46 lei fara TVA                                                                                                                                    

 

Raportat  la valoarea estimată a achiziţiei care este de 17.655,46 lei, fără TVA, sub pragul de 

135.060 lei, fără TVA, în temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, repectiv prevederile HG 395/2016 art.43 alin (3) lit b) privind 
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normele de aplicare ale Legii 98/2016 - „in cazul in care valoarea estimată a achiziţiei este mai mică 

de 70.000 lei autoritatea contractantă poate achiziţiona direct pe baza unei singure oferte”: 

-referitor la achizitia de materiale informare si promovare, va fi achiziţie directă, prin 

solicitarea unei oferte de preţ. 

 Materialele care vor fi achiziţionate sunt necesare pentru informarea si promovarea 

activităţilor derulate 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. 

 

                                                         

              Responsabil achiziţii, 

               Păcurar Aurelian 

 

 


