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REFERAT DE NECESITATE 

privind Achiziția de servicii de catering  în cadrul  proiectului ,, C.E.V.A -Comunitate- 

Educatie-Vocatie-Antreprenoriat– Cod SMIS 139992’’, proiect cofinanțat din Programul 

Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

 

Având în vedere planul de achiziții al proiectului ,, C.E.V.A -Comunitate- Educatie-Vocatie-

Antreprenoriat– Cod SMIS 139992’’, bugetul proiectului și contractul de finanțare 

nr.4797/09.08.2017/POCU/18/4/4.1/103385 semnat cu AM POCU, propunem achiziția de „Servicii 

de catering”  necesară pentru buna desfăşurare a activităţilor din cadrul proiectului menționat. 

 Obiectul achiziției publice îl constituie : 

- servicii de coffee-break pentru un  număr de 750 de porții aferente  evenimentului  

(Organizarea anuala a Festivalului diversitaþii si promovarii) în cadrul celor 2 ani de derulare a 

proiectului. 

Serviciile menționate mai sus vor fi prestate in baza contractului de achiziție publica ce se va 

încheia în urma procedurii de achiziție publica, cu începere de la data semnării sale de către părți până 

la data de 09.08.2020, cu posibilitatea prelungirii duratei acestuia, în cazul în care se va prelungi 

perioada de implementare a proiectului. 

Locul unde se va asigura prestarea serviciilor de catering va fi localitatea JIDVEI, in locații 

comunicate de către achizitor prestatorului de serviciu. 

Această achiziție de servicii de coffee-break este necesară în vederea realizării activităţilor 

proiectului și este cuprinsă în programul de achiziții al proiectului sub denumirea de “ Servicii de 

caffe breack  ” la poziția S1. 

 

Aşa cum rezultă din Regulamentul (CE) NR.213/2008 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2007 

achiziţia se încadrează la următorul Cod  CPV – 55520000-1 Servicii de catering 

Valoarea estimată a contractului de „coffee-break” conform bugetului aprobat al proiectului 

este de: 11250,09 lei, fără TVA, după cum urmează: 

 

 

 

1. Cheltuiala cu coffee-break pentru  Organizarea anuala a Festivalului diversitaþii si promovarii 

1/an x 100 persoane/ eveniment și reprezintă achiziția  servicii Coffee-break – avem 270 de 

porti x 15 lei ( valoare fara tva) impartite astfel: 2 evenimente anuale de promovare a 
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incluziunii sociale 100 /eveniment adica 200 porti; 70 porti sunt alocate pe intreaga perioada 

mestesugarilor, interpretilor, moderatori care participa le evenimentele organizate.  

2. Cheltuiala cu coffee-break  participare la activitatea 6.1. - avem 480 de porti x 15 lei ( valoare 

fara tva) impartite astfel: 12 ateliere x 20 = 240 porti; 12 campanii de informare x 20 = 240 

porti. 

La determinarea valorii estimate a achiziției Autoritatea contractantă a ținut cont de 

prevederile art. 9 alin.1 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv autoritatea 

contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziții având în vedere valoarea totală de plată, fără 

TVA, estimată de autoritatea contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de opțiuni și 

prelungiri ale contractului menționate în mod explicit în documentele achiziției. 

Având în vedere cele prezentate, propunem inițierea procedurii de  achiziție pentru                 “ 

coffee-break” în cadrul  proiectului ,, C.E.V.A -Comunitate- Educatie-Vocatie-Antreprenoriat– 

Cod SMIS 139992, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020  în 

conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și  a Hotărârii nr. 395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

 

Data: 21.09.2021 

Întocmit, 

TRIF IULIAN 

 

  

 

 


