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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operalional Capital Uman 2014 -2020
Axa prioritartr 5: ,,Dezvoltare local[ plasatd sub responsabilitatea comunit{ii"
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sgciale, combaterea sIrdciei qi a oricdrei forme de discriminme
Prioritatea de investitii f.ii: Strategii de dezvoltare local[ plasate sub responsabilitatea comunitdtii
Obiectivul specific 5.2: Reducerea numf,rului de persoane aflate in risc de sdricie sau excluziune social[ din comunitdlile
margrnalizate din zona rurald qi ora$e cu o populalie de pdn6 la 20.000 locuitori prin implementaxea de mdsuri/ operaliuni
integrate ln contextul mecanismului de DLRC- Regirrni mai pu{in dezvoltate
Titlul proiectului: ,,Dezvoltare economica si sociala in Comuna CARNA, Judetul DOLJ"
Contract nr. : POCU/3 03 I 5l2l 130386
Beneficiar: Comuna Cama, Judelul Dolj
Parteneri: Pl - $coala Gimnaziala Cama; P2-Asociatia GAL Valea Dunarii; P3- Asociatia Simt Civic

Autoritatea contractant[: Comuna Carna

Departamentu.l/Compartimentul Achizitii
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REF'ERAT DE NECESITATE
PENTRU ACHTZITIONAREA DE

SERVICil DE ORGANIZARE WORKSHOP.URI

CompartimentulAchizilii Publice ve solicitd achizilionarea in cursul anului 2021 a pachetului
Servicii de organizare workshop-uri.

Cod CPV-55120000-7 Servicii de reuniuni qi conferin{e organizate la hotel (Rev.2)

Sursa de finanfare: POCU/303/5121130386, Titlu proiect: ,,Dezvoltare economica si sociala in Comuna
CARllA, Judetul DOLJ", Cod proiect: 130386. (Venituri proprii:27o si Fonduri Europene Structurale
qi de Investilii20l4-20202 98Y.)

Suma disponibili: 240.000.00 lei fara tva.

Locafia exacti de livrare: Regiunea Sud-Vest Oltenia

Necesitatea achizi{iei:
Potrivit celor descrise la subactivitatea A5. 1 . - Workshop-uri/Campanii de informare qi conqti entizaiel acfiuni
specifice in domeniul combaterii discrimin[rii qi promovirii multiculturalismului gi acfiuni de implicare activ6
qi voluntariat al membrilor comunitdlii in solufionarea problemelor cu care se confrunt[ comunitatea, totii
membrii GT vor participa la cel putin un workshop/campanie.
Pentru informarea si constientizarea de catre membrii grupului tinta si opiniei publice privind problemele
sociale ale grupurilor vulnerabile, respectarea principiilor egalitatii de sanse si de gen, nediscriminarii,
promovarii multiculturalismului si dezvoltarii umane durabile vor avea loc in cadrul acestei subactivitati
campanii si workshop-uri.
Serviciile de organizare workshop includ transportul, cazarea si hrana pentru cele 200 de persoane
participanteiworkshop/campanie.

Avdnd in vedere noile reglementiri de referinfI aplicabile activitd]ii privind achiziliile publice aprobate
in cursul anului 2016. respectiv:

o Legea w.9812016 privind achiziliile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
. H.G. nr. 39512016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

roforitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziliile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

o Legea nr. 101/2016 privind remediile gi c[ile de atac in materie de atribuire a conhactelor de
achizifie public6, a contractelor sectoriale gi a contractelor de concesiune de lucrdri qi
concesiune de servicii, precum gi pentru organizarea gi funcfionarea Consiliului Nafional de
Solufionare a Contesta]iilor;
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o O.U.G. ff, 58/2016 pentru modificarea gi completarea unor acte normative cu impact asupra
domeniului achiziliilor publice;
H.G' nr. 86612016 pentru modificarea qi completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr, 99D016
privind achiziliile sectoriale, aprobate prin Hotlrdrea Guvernului nr. 39412016, precum gi
pentru modificarea gi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizilie public5/acordului-cadru din Legea nr. 9812076 privind
achiziliile publice, aprobate prin Hot[r6rea Guvernului nr. 39512016;

O'S.G.G. nr, 40012015 penhu aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitdlilor
publice;

Ordinul nr. 20012016 privind modificarea qi completarea Ordinului secretarului general al
Guvernului nr. 40012015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitafilor
publice;

Av6nd in vedere volumul mare de informafii cuprinse in prevederile legale men{ionate. precum qi
obligativitatea Compartimentului ACHIZITII PUBLICE de a intocmi documentele privind in(ierea
procedurilor de achizilii publice pentru toat[ institu{ia. v[ rug[m s[ ne aproba]i procurarea serviciilor de
organizare workshop-uri.
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