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Se aprobă, 
Ion Goracel 
Manager Proiect 
 

 

REFERAT  DE  NECESITATE ȘI OPORTUNITATE  

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATE 

 

privind aprobarea achiziției: 

 

1. Denumirea achizitorului INSTITUTUL INTERCULTURAL TIMIȘOARA  

 

 

 

2. Denumirea achiziției: Organizare de evenimente (Achiziție intrarea la spectacole și 
transport copii) 

 

 

 

 

3. Cod CPV 92312000-1 denumire cod servicii artistice  

 

 

4.    Forma de contractare:  

     Contract  x                 Acord-cadru               Comanda                Factura Fiscala  
 

 

 

5.    Sursa de finanțare Și poziția în planul de achiziții proiect    

5.1. Sursa de finanțare    Fondul Social European  
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5.2. Cod SMIS  155395  

 

5.3. Planul de achiziții proiect Poziția nr.9  

 

 

6.  Valoarea estimată a achiziție pe total proiect: 4.500 lei, fără TVA   

      Modul de estimare:  

                                                        

Total = 4500 lei  

Valoare totală a proiectului privind achiziția referitoare la 
achiziționarea serviciilor de organizare evenimente (Achiziție 
intrarea la spectacole și transport copii) (lei fără TVA): 

S 
Servicii de organizare evenimente 
(Achiziție intrarea la spectacole și 
transport copii) 

4.500 

P1 
Servicii de organizare evenimente 
(Achiziție intrarea la spectacole și 
transport copii) 

0 

 TOTAL 4.500 

 

Valoarea estimată a achiziției servicii de organizare de 
evenimente (Achiziție intrarea la spectacole și transport 
copii) realizată de INSTITUTUL INTERCULTURAL 
TIMIȘOARA, pentru o perioada de 6 luni (lei fără TVA): 

 
Denumire 
achiziție 

Buc 
Preț 

unitar 
Valoare 
Totala  
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achiziția de 
bilete pentru 
facilitarea 
intrării la min.3 
evenimente 
culturale și 
artistice pentru 
un grup de 60 
de copii și tineri. 
În funcție de 
eveniment există 
posibilitatea 
participării unui 
grup format din 
20, 30 sau 60 de 
participanți în 
același timp. 

1 4500 4500 

 TOTAL:   4500 
 

TVA-ul este 5% 

Aceasta achiziție este conform Contractului de finanțare: 
13626/30.06.2022. 

Valoarea estimată este conform cu valoarea din cererea de 
finanțare si ofertele care au fost încărcate in MySmis. 

La Nota privind determinarea valorii estimate referitoare la 
servicii pentru evenimente menționată in tabelul de mai sus se 
anexează oferte de preț existente pe piață (obținute din pagini 
web, cataloage, pliante publicitare etc.). 

ANEXA:  

Caiet de sarcini.... nr.627./.28.12.2022 - Cheltuieli servicii 
artistice  
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7.  Specificații tehnice minime:                                                                                            

 

SERVICII 
 

UM 
Nr. 
Crt. 

Cost 
Unitate/lei 

Cost 

Total 

lei 
- Achiziția de bilete pentru 

facilitarea intrării la min.3 
evenimente culturale și 
artistice pentru un grup de 60 
de copii și tineri. În funcție de 
eveniment există posibilitatea 
participării unui grup format 
din 20, 30 sau 60 de 
participanți în același timp. 

- Transportul gratuit, organizat 
și în siguranță cu mijloace de 
transport tip microbuz sau 
autocar cu capacitatea de 
min.de 20 de persoane. 

- Asigurarea pentru fiecare copil 
a unei sticle cu apă de 1/2l și a 
unui sandvici la finalul 
fiecărui eveniment. 

 
 
 
 
 

eveniment 

  

 

 

 

1500 

 

 

 

 

4500 

8.  Tipul procedurii 

ACHIZITIE DIRECTĂ  

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare 

 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica / acordului-cadru 
din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. 

În cazul achiziției directe, autoritatea contractantă:  

a) Are obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziție de SEAP sau de a 
publica un anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP, însoțit 
de descrierea produselor, serviciilor care urmează a fi achiziționate, pentru achizițiile 
a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse și 
servicii; 

b) Are obligația de a consulta minimum 3 operatori economici pentru achizițiile a căror 
valoare estimată este mai mare de 140.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii; 
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dacă în urma consultării autoritatea contractantă primește doar o ofertă valabilă din 
punctul de vedere al cerințelor solicitate, achiziția poate fi realizată;  

c) Are dreptul de a achiziționa pe baza unei singure oferte dacă valoarea estimată a 
achiziției este mai mică sau egală cu 140.000 lei, fără TVA, pentru produse și 
servicii; 

d) Are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă 
a unei oferte, dacă valoarea estimată a achiziției este mai mică de 9.000 lei, fără TVA. 

Valoarea estimata a acestei achiziții este de 4.500,00 lei (fără TVA).  

În vederea atribuirii contractului, vom întreprinde masurile pe care le consideram necesare la 
adoptarea oricărei decizii in vederea asigurării unei bune gestiuni financiare, la “ prețul cel mai 
scăzut”. Analiza ofertelor se va face în conformitate cu principiul tratamentului egal, principiul 
non-discriminării, principiul transparenței, principiul eficientei si eficacității și, nu în ultimul 
rând, cu demonstrarea că ceea ce am achiziționat este in conformitate cu prețul pieței. În 
concluzie, vom desemna câștigătoare oferta care a îndeplinit cerințele tehnice, economice, 
comerciale si prezinta avantaje fata de celelalte oferte primite, la “prețul cel mai scăzut”, prin 
raportarea lor la toate cerințele din specificațiile tehnice. 

 

 

9.  Obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului.  

 

Creșterea integrării sociale a persoanelor defavorizate din comunitățile 
marginalizate de pe teritoriul SDL, prin acțiuni interculturale, artistice, de 
participare civică și dialog intercultural, precum și prin îmbunătățirea imaginii 
publice a acestor comunități 
 
În cadrul proiectului mai sus menționat, este necesară achiziția de servicii 
pentru asigurarea accesului la evenimente culturale pentru 60 de copii din 
zonele marginale ale Municipiului Timișoara și anume Zona Plopi-Kuncz, 
Zona Fabric, Zona Modern, Zona Ciarda Roșie, Zona Ghiroda Nouă, Zona 
Crișan, Zona Soarelui.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului 
OS1. Dezvoltarea de valori, atitudini, abilități și cunoștințe prin activități 
artistice și culturale pentru un număr de 280 de copii și tineri din comunități 
marginalizate ale SDL, pe parcursul a 18 luni. 
OS2. Dezvoltarea competențelor transversale, relevante pentru incluziunea 
socială și pe piața muncii, a 50 de adulți în risc de excluziune socială, pe baza 
sprijinului oferit în cadrul unui serviciul social comunitar și prin susținerea 
implicării civice, pe parcursul a 18 luni. 
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OS3. Dezvoltarea, de competențe pentru identificarea și combaterea 
discriminării, pentru un număr de 20 de tineri prin implicarea în activități de 
jurnalism comunitar, pe parcursul a 18 luni. 
OS4. Îmbunătățirea, imaginii publice a comunităților marginalizate de pe teritoriul 
GAL Timișoara, pe parcursul a 18 luni. 

 

   

 

10.  Justificarea necesitații si oportunității achiziției 

 

Necesitatea si oportunitatea acestei achiziții se refera la buna desfășurare a activităților din 
cadrul proiectului,  respectiv: 

- A 3.2. Participarea unui grup de 60 de copii si tineri la cel puțin 3 evenimente culturale 
profesioniste, selectate în funcție de preferințele acestora. Aceste evenimente pot fi: de 
teatru de păpuși, expoziții muzeale, spectacole de teatru, concerte de muzica Intrarea 
va fi gratuita, la fel si cheltuielile de transport intern, biletele vor fi suportate prin 
proiect. De asemenea aceștia vor primi apa si un sandvici. 

 

In cadrul subactivitatii 3.2. cu sprijinul furnizorului de serviciilor pentru evenimente se va 
organiza participarea la minim 3 evenimente culturale profesioniste, acesta punând la 
dispoziție biletele de intrare, va asigura transportul și va oferi apa, si un sandvici pentru 
fiecare copil/tânăr.  

 

   

 

11.  Cerințe si clauze specifice economice și contractuale 

 

 Tip contract: servicii; 

 Termen de realizare a contractului: iulie 2023; 

 Nu se acceptă depășirea valorii estimate din contractul de finanțare; 

 Nu se accepta oferte alternative; 

 Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: prețul cel mai scăzut, 
cu respectarea specificațiilor tehnice si condițiilor din caietul de sarcini. 
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12. Elementele de calitate ale produsului/serviciului, descrise în specificațiile tehnice care se 
doresc a fi punctate în procesul de evaluare a ofertelor și ponderea procentuală a acestora în 
algoritmul de calcul al punctajului ofertei 

 

Cerințele tehnice din caietul de sarcini sunt minime si obligatorii. Operatorii economici vor 
prezenta informațiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel încât sa permită 
identificarea cu ușurință a corespondentei cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. 
Neîndeplinirea oricărei cerințe din documentația de atribuire constituie motiv pentru 
respingerea ofertei ca neconforma. Propunerea tehnica se va elabora în conformitate cu 
prevederile caietului de sarcini si trebuie prezentata in următoarea structura: 
a) Metodologia pentru realizarea serviciilor; 
b) Planul de lucru - graficul Gantt; 
c) Resursele materiale si umane. 
Atribuirea contractului: oferta cea mai competitiva. 
Orice ofertant poate participa la aceasta procedura competitiva daca îndeplinește condițiile 
minime de acces: 
• Operatorul economic: Min. are cod CPV 79952100-3 Organizare de evenimente culturale 
autorizat; 
• Responsabilul de contract: Min. 1 un an in care a îndeplinit același tip de activități ca cele 
pe care urmează sa le îndeplinească; 
Elementele de calitate ale produsului/serviciului care se doresc a fi punctate în procesul de 
evaluare a ofertelor si algoritmul de calcul al punctajului ofertei sunt descrise în Nota 
justificativa privind justificarea cerințelor privind capacitatea tehnica și profesională.  
 

 

   

 

 
  

 

13.   Alte elemente si informații relevante   

 Nu este cazul      

   

 

Întocmit 

Corina Răceanu 

 




