
 

 

 

 

Investeşte în oameni!  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară  2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii; Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

 

 
 

Programul de practică pentru studenţi „Protecţia copilului – de la teorie la practică” - PractiPASS 
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Notă justificativ ă privind alegerea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 

publică – Cerere oferta 

 
1.Obiectul achiziţiei: atribuirea contractului de: ,,Elaborarea documentaţiei tehnico-
economice fazele: documentaţie obţinere avize şi acorduri, PT - inclusiv expertiza tehnică a 
structurii de rezistenţă, Studiu geotehnic al naturii terenului, cu identificarea nivelului 
pânzei freatice, Proiect structura de rezistenţă pentru modificările propuse, Audit 
energetic şi stabilirea măsurilor de înbunătăţire a performanţelor energetice -, CS, DDE, 
PAC, documentaţia standard pentru organizarea licitaţiei pentru achiziţia lucrărilor de 
execuţie pentru obiectivul de investiţie – Amenajarea Clădirii C48 din Campus III” 
2.Codul de clasificare C.P.V. 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de 
lucrari publice 
3. Poziţia din Programul Anual al Achiziţiilor Publice: 
a)Produsele/serviciile/lucrările sunt cuprinse în programul anual al achiziţiilor publice : poziţia 
de ,,Elaborarea documentaţiei tehnico-economice fazele: documentaţie obţinere avize şi 
acorduri, PT - inclusiv expertiza tehnică a structurii de rezistenţă, Studiu geotehnic al 
naturii terenului, cu identificarea nivelului pânzei freatice, Proiect structura de rezistenţă 
pentru modificările propuse, Audit energetic şi stabilirea măsurilor de înbunătăţire a 
performanţelor energetice -, CS, DDE, PAC, documentaţia standard pentru organizarea 
licita ţiei pentru achiziţia lucrărilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie – 
Amenajarea Clădirii C48 din Campus III” 
4.Valoarea estimată fără TVA:  43000RON. 
5. Sursele de finanţare prin care se asigură fondurile necesare în vederea îndeplinirii contractului de 
achiziţie publică : Programul de practică pentru studenţi „ Protecţia copilului – de la teorie la practică”Nr. 
Contract: POSDRU/90/2.1/ S/61957 
6.În speţă, sunt îndeplinite condiţiile aplicării procedurii cerere oferta. 
7.Temei de drept: 
- art. 28 alin 3 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;    
Pentru aceste considerent, ne asumăm răspunderea îndeplinirii condiţiilor aplicării procedurii de 
cerere oferta, pentru atribuirea contractului de ,,Elaborarea documentaţiei tehnico-economice 
fazele: documentaţie obţinere avize şi acorduri, PT - inclusiv expertiza tehnică a structurii 
de rezistenţă, Studiu geotehnic al naturii terenului, cu identificarea nivelului pânzei 
freatice, Proiect structura de rezistenţă pentru modificările propuse, Audit energetic şi 
stabilirea măsurilor de înbunătăţire a performanţelor energetice -, CS, DDE, PAC, 
documentaţia standard pentru organizarea licitaţiei pentru achiziţia lucrărilor de execuţie 
pentru obiectivul de investiţie – Amenajarea Clădirii C48 din Campus III” 
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