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   Programul anual al achizițiilor publice 2018   
          
          

Nr. 
Crt 

Tipul și obiectul 
contractului de 

achiziție publică / 
acordului - cadru 

COD CPV 

Valoarea 
estimată a 

contractului 
/acordului - 

cadru lei 
fara TVA 

Sursa de 
finanțare 

Procedura 
stabilită 

Data 
(luna) 

estimată 
pentru 

iniţierea 
procedurii 

Data (luna) 
estimată pentru 

atribuirea 
contractului de 

achiziţie 
publică/acordului-

cadru 

Modalitatea 
de derulare 
a procedurii 
de atribuire 

Persoana 
responsabilă 
cu aplicarea 

procedurii de 
atribuire 

1 

Achizitie autoutilitara 
si autoturism 

34136100-0  
Furgonete; 
34113300-5 
Vehicule de teren 

243,000.00 buget Procedura 
Simplificata decembrie decembrie online Ana Maria 

Ivanciu 

          
          

 Compartiment Juridic     Compartiment Economic si Achizitii 

 Matei Bogdan     Ana Maria Ivanciu  
          



 

 Anexă privind achizițiile directe 
       

Nr.Crt 
Obiectul achiziției 

directe COD CPV 

Valoarea 
estimată 
lei fara 

TVA 
Sursa de 
finanțare 

Data 
estimată 
pentru 
inițiere 

Data 
estimată a 
finalizării 
achiziției 

1 
Achizitie produse - 
cablare 32412110-8 Reţea internet       17,820      buget noiembrie decembrie 

2 

Achizitie produse - 
imprimanta, 
multifunctionala 30232110-8 Imprimante laser       37,254      buget noiembrie decembrie 

3 
Achizitie produse - 
computere 

30213300-8 Computer de birou; 
30213100-6 Computere portabile       86,605      buget noiembrie decembrie 

4 Achizitie produse - server 48823000-3 Servere de fisiere       11,000      buget noiembrie decembrie 

5 
Achizitie software creare 
de documente 

48317000-3 Pachete software pentru 
editare de text       25,000      buget noiembrie decembrie 

6 
Achizitie de  produse - 
mobilier 

39112000-0 Scaune; 39120000-9 Mese, 
dulapuri, birouri şi biblioteci       75,897      buget noiembrie decembrie 

7 
Achizitie de produse - 
scule 44510000-8 Scule       44,744      buget noiembrie decembrie 

8 
Achizitie de produse - 
sisteme lumini teatru 31518600-6 Proiectoare orientabile     130,000      buget noiembrie decembrie 

9 Achizitie de produse - tv 32324100-1 Televizoare color       73,305      buget noiembrie decembrie 

10 Achizitie produse - birotica 
42991110-3 Maşini de broşat cărţi; 
38653400-1 Ecrane pentru proiecţii       23,976      buget noiembrie decembrie 

11 
Achizitie produse - statii 
editare grafica 42962300-0 Puncte de executare grafică       83,891      buget noiembrie decembrie 

12 
Achizitie software editare 
grafica 

48322000-1 Pachete software pentru 
grafică        30,000      buget noiembrie decembrie 



13 

Achizitie produse - 
camera video,  aparat 
foto+trepied 

32333200-8  Camere video 38651000-3 
Aparate de fotografiat     120,000      buget noiembrie decembrie 

14 
Achizitie produse - pian 
digital 37311100-2 Piane       40,000      buget noiembrie decembrie 

15 
Achizitie de produse - 
produse curatenie 39831240-0  Produse de curăţenie       16,200      buget noiembrie decembrie 

16 

Achizitie produse - 
electrocasnice 

39713430-6 Aspiratoare; 39711130-9 
Frigidere; 39713210-8 Maşini de spălat şi 
uscat rufe, 39151100-6 Rastele, 
39136000-4 Umerase pentru haine, 
42718200-4  Prese de calcat,  43800000-
1 Echipament de atelier, 42740000-9 
Piese de utilaje pentru productia de textile 
si de imbracaminte 

      24,000      buget noiembrie decembrie 

17 
Achizitie produse - 
papetarie 30192700-8 Papetărie       36,713      buget noiembrie decembrie 

18 
Achizitie servicii 
contabilitate 79211000-6 Servicii de contabilitate         7,500      buget noiembrie decembrie 

19 Achizitie servicii - paza 79713000-5 Servicii de pază       72,900      buget noiembrie decembrie 

20 
Achizitie servicii -  
telefonie mobila 64212000-5 Servicii de telefonie mobila         1,100      buget noiembrie decembrie 

21 
Achizitie servicii - internet 
si televiziune prin cablu 

72400000-4 Servicii de internet, 
92232000-6 Serviciide televiziune prin 
cablu         1,000      buget noiembrie decembrie 

22 
Acizitie servicii - Analiza 
de risc la securitate fizica 

71317000-3 Servicii de consultanta in 
protectia contra riscurilor si in controlul 
riscurilor         1,800      buget noiembrie decembrie 

23 Achizitie servicii curatenie 
90919200-4 Servicii de curăţare a 
birourilor       72,900            

24 Achizitie servicii juridice 
S79111000-5 Servicii de consultanţă 
juridică         6,480      buget noiembrie decembrie 

25 
Achizitie servicii protectia 
muncii SSM 

71317000-3 Servicii de consultanţă în 
protecţia contra riscurilor şi în controlul 
riscurilor.         6,000      buget noiembrie decembrie 



26 
Achizitie servicii - 
consultanta financiara 

66171000-9 Servicii de consultanţă 
financiară       22,500      buget noiembrie decembrie 

27 
Achizitie servicii 
consultanta achizitii 

79418000-7 Servicii de consultanţă în 
domeniul achiziţiilor       30,000      buget noiembrie decembrie 

28 
Achizitie produse software 
contabil 

48443000-5 Pachete software pentru 
contabilitate.       20,500      buget noiembrie decembrie 

29 
Achizitie decoruri proiect 
cultural 

79952100-3 Servicii de organizare de 
evenimente culturale - Anexa 2 Lege 
nr.98/2016       80,000      buget noiembrie decembrie 

30 
Achizitie inchiriere spatiu 
proiect cultural 

70310000-7 Servicii de închiriere sau de 
vânzare de imobile       10,000      buget noiembrie decembrie 

       
 Compartiment Juridic Compartiment Economic si Achizitii  

 Matei Bogdan Ana Maria Ivanciu   
       

 


