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Notă de FUNDAMENTARE 

 
Ref: servicii multianuale:  

- organizarea de activităţi, cu copiii, în teren şi în unităţi şcolare, ce au ca scop creşterea 
nivelului general de conştientizare 

- organizarea de activităţi, cu adulţii, per localităţi, ce au ca scop creşterea nivelului general 
de conştientizare şi teme de interes major: conservarea biodiversităţii, beneficiile 
economice şi sociale generate de reţeaua Natura 2000, impactul agriculturii tradiţionale şi 
impactul arhitecturii tradiţionale 

 
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. Necesitate şi oportunitate:  

Situaţie existentă:  
Denumire proiect: “Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural Munţii 
Maramureşului prin conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - 
PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226 
Aplicant proiect: Administraţia Parcului Natural Munţii Maramureşului 
Durată proiect: 30 de luni, începând cu Iulie 2013, până în Decembrie 2015 
Finanţare proiect: Programul Operaţional Sectorial “Mediu”, Axa Prioritară 4 - Implementarea 
sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniu major de intervenţie - 
Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei 
Natura 2000, Sesiunea de proiecte nr. V / 2012. 
Tipul asistenţei comunitare nerambursabile solicitate: Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională 
 
Concluzii:  
 Necunoaşterea şi nediseminarea informaţiilor despre: capitalul natural, dezvoltarea 
durabilă, habitate şi specii de importanţă comunitară / naţională, conservarea biodiversităţii, lipsa 
unor materiale educaţionale şi lipsa unor facilităţi de conştientizare şi informare destinate elevilor / 
tinerilor / profesorilor, conduc la un nivel general de conştientizare scăzut şi la o eficienţă scăzută 
a activităţilor educative pe tema protejării naturii. 
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 Datorită conştientizării insuficiente, elevii / copii / profesorii din şcolile din vecinătatea / 
comunităţile locale, afectează în mod negativ şi involuntar, prin activităţile lor, speciile şi 
habitatele de importanţă comunitară / naţională din cadrul ariei naturale protejate, respectiv starea 
de conservare. 
 
 Faţă de cele de mai sus, pentru asigurarea îndeplinirii condiţiilor asumate prin 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. 1415/20 08 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, 
 este necesar şi oportun să se achiziţioneze servicii de organizare de activităţi, cu copiii, în 
teren şi în unităţi şcolare, ce au ca scop creşterea nivelului general de conştientizare și servicii de 
organizare de activităţi, cu adulţii, per localităţi, ce au ca scop creşterea nivelului general de 
conştientizare şi teme de interes major: conservarea biodiversităţii, beneficiile economice şi sociale 
generate de reţeaua Natura 2000, impactul agriculturii tradiţionale şi impactul arhitecturii 
tradiţionale 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. 
 

2. Date privind aplicarea prevederilor OUG 34/2006, în sensul articolului nr. 8, în 
cazul în care partenerul de proiect este Autoritate Contractantă 

 
Valoarea estimată a contractului:  

Valoarea  estimată = 29.960,00 LEI fără TVA  
COD CPV principal - 79952000-2 (Servicii pentru evenimente) 
Tip contract - servicii 
Durata contractului - maxim 5 luni, începând cu data emiterii ordinului de incepere 
 
Sursa de finanţare:  
Venituri provenite din finanţarea nerambursabilă aferentă Programului Operaţional Sectorial 
“Mediu”, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia 
naturii, Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management 
pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000, Sesiunea de proiecte nr. V / 2012, asociată 
asistenţei comunitare nerambursabile de tip Fondul European pentru Dezvoltare Regională 
(FEDR) 
 
Furnizori identifica ţi:  operatorii economici (furnizori) prin intermediul SEAP (www.e-
licitatie.ro), puși la dispoziţia Autorităţii Contractante 
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Documente anexate:  
• REGULAMENTUL (CE) NR.213/2008 - revizuirea CPV  

• Liniile bugetare din 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, prevăzute în E.5.4 
Buget Excel_revizuit 

• Anexa I.2, la Contractul de finanţare - Planul achiziţiilor publice prevăzute în cadrul Proiectului  
 
 
ÎNTOCMIT 
Adriana Ștef -  manager proiect 
 
AVIZAT  
Cristina Pop -  responsabil achiziții publice 
 
AVIZAT  
Alin Sebastian Birda - Contabil Şef 
 
APROBAT 
biol. Cătălina Bogdan - Director parc 
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