MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA

NESECRET

ACHIZIŢII PUBLICE

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2021
I. Biroul Echipament şi Hrănire
a. Alimente
NECESITATE = HRĂNIREA EFECTIVELOR DE ELEVI

Nr.
crt.

Tipul și obiectul contractului
de achiziție publică /
acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

A - Procedura stabilită /
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziţie

B -Data
(luna) estimată
pentru
iniţierea
procedurii

C- Data
(luna)
estimată
pentru
atribuirea
contractului
de achiziție
publică /
acordului cadru

Aprilie
2021

Iulie
2021

lei, fără T.V.A.

ACORD CADRU DE
FURNIZARE - PÂINE:

1.

Lotul 1–pâine albă toast;
Lotul 2–pâine albă
simplă feliată.

15811100-7

267.000,00

Bugetul
de stat

20.03.01

Licitație deschisă în
vederea încheierii
unui acord cadru cu
un singur operator
economic

Modali
tatea de
derulare a
procedurii
de atribuire
online /
offline

Online

Persoana
responsa
bilă cu aplicarea
procedurii de
atribuire

Nr.
crt.

Tipul și obiectul contractului
de achiziție publică /
acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

A - Procedura stabilită /
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziţie

B -Data
(luna) estimată
pentru
iniţierea
procedurii

C- Data
(luna)
estimată
pentru
atribuirea
contractului
de achiziție
publică /
acordului cadru

Aprilie
2021

Iulie
2021

lei, fără T.V.A.

ACORD CADRU DE
FURNIZARE - CARNE

A. Carne de porc:
Lotul 1 – ceafă;
Lotul 2 – cotlet;
Lotul 3 – pulpă porc
spate degresată cu os,
fără rasol;
Lotul 4 – carne de porc
lucru;
Lotul 5- carcasă

2.

B. Carne de vită:
Lotul 6 – pulpă vită cu
os;
Lotul 7 – antricot fără os;
Lotul 8 – vrăbioară fără
os.
C. Carne de pasăre :
Lotul 9 – aripi de pui;
Lotul 10 – pulpe de pui;
Lotul 11– piept de pui.
D. Specialităţi din
carne de porc/pui:
Lotul 12 – bacon;
Lotul 13 – muşchi file;

15113000-3
15111100-0
15112000-6
15131400-9
15131500-0
15131120-2
15131130-5
15131310-1

A=
408.953,00
B=
329.472,00
C=
289.080,00
D=
258.264,00
E=
162.570,00
F=
86.255,00
G=
28.755,00
TOTAL =
1.563.349,00

Bugetul
de stat

20.03.01

Licitație deschisă în
vederea încheierii
unui acord cadru cu
un singur operator
economic

Modali
tatea de
derulare a
procedurii
de atribuire
online /
offline

Online

Persoana
responsa
bilă cu aplicarea
procedurii de
atribuire

Nr.
crt.

Tipul și obiectul contractului
de achiziție publică /
acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru
lei, fără T.V.A.

Lotul 14 – piept afumat
de pui ;
Lotul 15 – ruladă de pui
afumată;
Lotul 16 – ceafă de porc
afumată.
E. Salamuri:
Lotul 17 - salam de vară;
Lotul 18 – salam
Victoria;
Lotul 19 – salam cu
şuncă.
F. Cârnați :
Lotul 20 – cârnați
cabanos;
Lotul 21 – cârnați
oltenești;
Lotul 22 – crenvurști.
G. Pateu de ficat :
Lotul 23 – pateu de ficat
de porc;
Lotul 24 – pateu de ficat
de pasăre.

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

A - Procedura stabilită /
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziţie

B -Data
(luna) estimată
pentru
iniţierea
procedurii

C- Data
(luna)
estimată
pentru
atribuirea
contractului
de achiziție
publică /
acordului cadru

Modali
tatea de
derulare a
procedurii
de atribuire
online /
offline

Persoana
responsa
bilă cu aplicarea
procedurii de
atribuire

Nr.
crt.

Tipul și obiectul contractului
de achiziție publică /
acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Sursa de
finanţare

B -Data
(luna) estimată
pentru
iniţierea
procedurii

C- Data
(luna)
estimată
pentru
atribuirea
contractului
de achiziție
publică /
acordului cadru

20.03.01

Licitație deschisă în
vederea încheierii
unui acord cadru cu
un singur operator
economic

Aprilie
2021

Iulie
2021

Online

20.03.01

Licitație deschisă în
vederea încheierii
unui acord cadru cu
un singur operator
economic

Aprilie
2021

Iulie
2021

Online

Articol
bugetar

A - Procedura stabilită /
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziţie

lei, fără T.V.A.

ACORD CADRU DE
FURNIZARE PRODUSE LACTATE:

3.

4.

lotul 1 – brânză
proaspătă;
lotul 2 – brânză telemea;
lotul 3 – caşcaval tip
Rucăr;
lotul 4 – caşcaval tip
Dalia;
lotul 5 – brânză topită cu
smântână;
lotul 6 – brânză topită cu
şuncă;
lotul 7 – lapte de vacă;
lotul 8 – iaurt;
lotul 9 – smântână;
lotul 10- unt proaspăt
porționat
lotul 11- unt proaspăt
ACORD CADRU
FURNIZARE – PEȘTE
ȘI CONSERVE DE
PEȘTE :

Lotul 1 – crap eviscerat
decapitat;
Lotul 2 – file de macrou;
Lotul 3 – conserve de
pește (macrou în ulei)

15540000-5
15541000-2
15544000-3
15542200-1
15511210-8
15551310-1
15512000-0
15530000-2

15211000-0
15235000-4

773.096,00

361.608,00

Bugetul
de stat

Bugetul
de stat

Modali
tatea de
derulare a
procedurii
de atribuire
online /
offline

Persoana
responsa
bilă cu aplicarea
procedurii de
atribuire

Nr.
crt.

Tipul și obiectul contractului
de achiziție publică /
acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

A - Procedura stabilită /
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziţie

B -Data
(luna) estimată
pentru
iniţierea
procedurii

C- Data
(luna)
estimată
pentru
atribuirea
contractului
de achiziție
publică /
acordului cadru

Aprilie
2021

Iulie
2021

lei, fără T.V.A.

ACORD CADRU
FURNIZARE –
CONSERVE DE
LEGUME, CONSERVE
DE FRUCTE:
A)

5.

Lotul 1 – zarzavat pentru
ciorbă;
Lotul 2 – amestec de
legume congelate;
Lotul 3 – roşii în bulion
Lotul 4 – mazăre boabe;
Lotul 5 – fasole verde
Lotul 6 – pastă de
tomate;
Lotul 7 – murături
(gogonele);
Lotul 8- murături
(gogoșari);
Lotul 9- murături
(castraveți).
B)
Lotul 10 – gem de caise
Lotul 11 – gem de prune
Lotul 12 – gem de
căpșuni
Lotul 13 – gem de prune
la borcan
Lotul 14 – dulceață de
vișine
Lotul 15 – dulceață de

15331400-1
15331500-2
15332250-1
15332290-3

A=
335.885,00
B=
48.756,00
TOTAL =
384.641,00

Bugetul
de stat

20.03.01

Licitație deschisă în
vederea încheierii
unui acord cadru cu
un singur operator
economic

Modali
tatea de
derulare a
procedurii
de atribuire
online /
offline

Online

Persoana
responsa
bilă cu aplicarea
procedurii de
atribuire

Nr.
crt.

Tipul și obiectul contractului
de achiziție publică /
acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Sursa de
finanţare

B -Data
(luna) estimată
pentru
iniţierea
procedurii

C- Data
(luna)
estimată
pentru
atribuirea
contractului
de achiziție
publică /
acordului cadru

20.03.01

Procedură
simplificată într-o
etapă în vederea
încheierii unui acord
cadru cu un singur
operator economic

Mai 2021

Iulie
2021

Online

20.03.01

Licitație deschisă în
vederea încheierii
unui acord cadru cu
un singur operator
economic

Aprilie
2021

Iulie
2021

Online

20.03.01

Licitație deschisă în
vederea încheierii
unui acord cadru cu
un singur operator
economic

Aprilie
2021

Iulie
2021

Online

Articol
bugetar

A - Procedura stabilită /
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziţie

lei, fără T.V.A.

cireșe
ACORD CADRU
FURNIZARE - APĂ:

6.

7.

Lotul 1 – Apă minerală
naturală necarbogazoasă;
Lotul 2 – Apă minerală
carbogazoasă
ACORD CADRU
FURNIZARE:

Lotul 1 – cartofi proaspăt
curățați
Lotul 2 – ouă de găină
ACORD CADRU
FURNIZARE –
PRODUSE
ALIMENTARE
DIVERSE MIC DEJUN:

8.

Lotul 1 –cacao
Lotul 2 - cafea naturală
Lotul 3- ceai de fragi și
căpșuni
Lotul 4 – ceai fructe de
pădure
Lotul 5 – ceai de mentă;
Lotul 6 – cereale
integrale cu cacao;

15981100-9
15981200-0

15312200-0
03142500-3

15841000-5
15861000-5
15863000-5
15613310-4
15842100-3
15831600-8
15821200-1
15321000-4

297.000,00

Bugetul
de stat

372.346,00

Bugetul
de stat

470.156,00

Bugetul
de stat

Modali
tatea de
derulare a
procedurii
de atribuire
online /
offline

Persoana
responsa
bilă cu aplicarea
procedurii de
atribuire

Nr.
crt.

Tipul și obiectul contractului
de achiziție publică /
acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

A - Procedura stabilită /
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziţie

B -Data
(luna) estimată
pentru
iniţierea
procedurii

C- Data
(luna)
estimată
pentru
atribuirea
contractului
de achiziție
publică /
acordului cadru

Mai 2021

Iulie
2021

lei, fără T.V.A.

Lotul 7 – cereale
integrale cu miere și
scorțișoară;
Lotul 8 – cereale
integrale-fulgi de
porumb;
Lotul 9- ciocolată cu
lapte;
Lotul 10 – ciocolată fără
umplutură;
Lotul 11 – ciocolată albă;
Lotul 12 – miere de
albine;
Lotul 13 – biscuiți;
Lotul 14 – suc natural.
ACORD CADRU
FURNIZARE –
PRODUSE
AGROALIMENTARE :

9.

Lotul 1- fasole uscată
boabe;
Lotul 2 – făină de grâu
alba;
Lotul 3 – mălai;
Lotul 4 – griș;
Lotul 5 – măsline negre;
Lotul 6 – orez decorticat;
Lotul 7 – paste făinoase
(macaroane);
Lotul 8 – paste făinoase

03221210-1
15612100-2
15612210-6
15625000-5
03222400-7
15611000-4
15850000-1
15872400-5
15411200-4
15411110-6
15831000-2
15871230-5

313.293,00

Bugetul
de stat

20.03.01

Procedură
simplificată într-o
etapă în vederea
încheierii unui acord
cadru cu un singur
operator economic

Modali
tatea de
derulare a
procedurii
de atribuire
online /
offline

Online

Persoana
responsa
bilă cu aplicarea
procedurii de
atribuire

Nr.
crt.

Tipul și obiectul contractului
de achiziție publică /
acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

A - Procedura stabilită /
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziţie

B -Data
(luna) estimată
pentru
iniţierea
procedurii

C- Data
(luna)
estimată
pentru
atribuirea
contractului
de achiziție
publică /
acordului cadru

Aprilie
2021

Iulie
2021

lei, fără T.V.A.

(spaghete);
Lotul 9 – paste făinoase
(fidea);
Lotul 10 – paste făinoase
(tăiței);
Lotul 11 – sare
comestibilă;
Lotul 12 – ulei de floarea
soarelui;
Lotul 13 – ulei de
măsline;
Lotul 14 – zahăr la
pliculeț;
Lotul 15 – zahăr vrac
Lotul 16- ketchup dulce;
Lotul 17 – ketchup iute
Lotul 18 – sare fină
Lotul 19 – muștar
iute/clasic
Lotul 20 – oțet
Lotul 21 – borș proaspăt
ACORD CADRU
FURNIZARE :
A. CITRICE

Lotul 1 – lămâi;
10. Lotul 2 – portocale;
Lotul 3 – mandarine;
Lotul 4 – clementine;
B. FRUCTE
Lotul 5 – mere;

03222200-5
03222320-2
03222330-5
03222110-7

A=
158.712,00
B=
277.042,00
TOTAL =
435.754,00

Bugetul
de stat

20.03.01

Licitație deschisă în
vederea încheierii
unui acord cadru cu
un singur operator
economic

Modali
tatea de
derulare a
procedurii
de atribuire
online /
offline

Online

Persoana
responsa
bilă cu aplicarea
procedurii de
atribuire

Nr.
crt.

Tipul și obiectul contractului
de achiziție publică /
acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

B -Data
(luna) estimată
pentru
iniţierea
procedurii

C- Data
(luna)
estimată
pentru
atribuirea
contractului
de achiziție
publică /
acordului cadru

Procedură
simplificată în
vederea încheierii
unui acord cadru cu
un singur operator
economic

Mai 2021

Iulie
2021

Online

Achiziție directă

La
solicitarea
biroului

În termen
de 15 zile
de la

Online

A - Procedura stabilită /
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziţie

lei, fără T.V.A.

Lotul 6 – pere;
Lotul 7 – prune de masă;
Lotul 8 – nectarine;
Lotul 9 – struguri;
Lotul 10– piersici;
Lotul 11 – caise.
Lotul 11 – banane.

Modali
tatea de
derulare a
procedurii
de atribuire
online /
offline

ACORD CADRU
FURNIZARELEGUME:

Lotul 1 – ardei iute;
Lotul 2 – ardei gras;
Lotul 3- cartofi;
Lotul 4 – castraveți;
Lotul 5 – ceapă galbenă;
Lotul 6- morcovi;
Lotul 7 – roșii;
11. Lotul 8 - usturoi;
Lotul 9 – varză
proaspătă;
Lotul 10 – verdețuri
frunzoase (leuștean,
țelină, mărar, pătrunjel);
Lotul 11 – rădăcinoase
(leuștean, țelină, mărar,
pătrunjel)
FURNIZARE :
12. CONDIMENTE și
MIRODENII:

03221230-7
03212100-1
03221270-9
03221113-1
03221112-4
03221240-0
03221410-3
03221410-3
03221300-9

15870000-7

202.999,00

Bugetul
de stat

94.986,00

Bugetul
de stat

20.03.01

20.03.01

Persoana
responsa
bilă cu aplicarea
procedurii de
atribuire

Nr.
crt.

Tipul și obiectul contractului
de achiziție publică /
acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

A - Procedura stabilită /
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziţie

B -Data
(luna) estimată
pentru
iniţierea
procedurii

lei, fără T.V.A.

Lotul 1 – amelioratori;
Lotul 2 – arome (zahăr
vanilat);
Lotul 3 - arome (esențe);
Lotul 4 – boia de ardei;
Lotul 5 – borș proaspăt;
Lotul 6 – borș instant;
Lotul 7 – cacao pudră;
Lotul 8 – condimente
(pentru cârnați);
Lotul 9 – condimente
(cimbru);
Lotul 10 – condimente
(scorțișoară);
Lotul 11 – condimente
(tarhon);
Lotul 12 – foi de dafin;
Lotul 13 – ingrediente
(bicarbonat de sodiu);
Lotul 14- piper.

beneficiar în
baza
referatului
de
necesitate

C- Data
(luna)
estimată
pentru
atribuirea
contractului
de achiziție
publică /
acordului cadru

Modali
tatea de
derulare a
procedurii
de atribuire
online /
offline

Persoana
responsa
bilă cu aplicarea
procedurii de
atribuire

primirea
referatului
de
necesitate

TOTAL GENERAL = 5.536.228,00 LEI, FĂRĂ T.V.A.
BAZĂ LEGALĂ:
1. Programul Anual al Achizițiilor publice a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 12 și 14 alin.1 din H.G.R. nr.
395 /20106, cu modificările și completările ulterioare , de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție

publică la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului – cadru din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice și a
Ordinului nr. 281/2016, privind stabilirea formularelor standard ale Programului Anual al Achizițiilor Publice;
2. Procedurile de LICITAȚIE DESCHISĂ au fost selectate în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr.98/2016,
privind achizițiile publice, cu respectarea modului de calcul al valorii estimate prevăzută în cuprinsul art. 9 alin.(1) , respectiv
art. 11 și ale art. 17 alin.(2) și art. 18 din aceeași lege;
3. Procedura simplificată și achiziția directă selectate au întrunit în mod cumulativ condițiile precizate în cuprinsul
prevederilor art.19, lit. a și b din Legea nr.98/2016, sens în care s-a uzitat de prevederile acestuia .
II.
Biroul Echipament şi Hrănire
b. Echipament
NECESITATE = ECHIPAREA EFECTIVELOR DE ELEVI

Nr.
crt.

Tipul și obiectul contractului
de achiziție publică /
acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

A - Procedura
stabilită / instrumente
specifice pentru
derularea procesului
de achiziţie

B -Data (luna)
estimată pentru
iniţierea
procedurii

lei, fără T.V.A.

FURNIZARE –
articole de echipament
elevi - îmbrăcăminte:
1.

2.

Costum (sacou cu un
pantalon lung) pentru
oraș
FURNIZARE –
articole de echipament
elevi - îmbrăcăminte:
Lotul 1 – scurtă
exterioară complet

18222100-2

35811200-4

350.855,03

Bugetul
de stat

1.200.283,19

Bugetul
de stat

20.05.01
(uniforme
și
echipament
elevi)

20.05.01
(uniforme
și
echipament
elevi)

Licitație deschisă

Licitație deschisă

După
aprobarea
bugetului pe
anul 2021,
funcție de
stringența
necesității
biroului
beneficiar
După
aprobarea
bugetului pe
anul 2021,
funcție de
stringența

C- Data (luna)
estimată pentru
atribuirea
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Modali
tatea de
derulare a
procedurii de
atribuire
online /
offline

2 luni de la
primirea
referatului de
necesitate

Online

2 luni de la
primirea
referatului de
necesitate

Online

Persoana
responsabilă
cu aplicarea
procedurii
de atribuire

Nr.
crt.

Tipul și obiectul contractului
de achiziție publică /
acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

A - Procedura
stabilită / instrumente
specifice pentru
derularea procesului
de achiziţie

B -Data (luna)
estimată pentru
iniţierea
procedurii

lei, fără T.V.A.

modular
Lotul 2 – bluzon interior
complet modular
Lotul 3 – bluză
matlasată cu mâneci
detașabile
Lotul 4 – scurtă
îmblănită pentru oraș
Lotul 5 – Impermeabil
pentru ploaie
FURNIZARE –
articole de echipament
elevi - îmbrăcăminte:
3.

4.

Lotul 1 – pantaloni din
tercot pentru vară
Lotul 2 –pantaloni din
tercot cu mesadă
detașabilă pentru iarnă
FURNIZARE –
articole de echipament
elevi - îmbrăcăminte:
Lotul 1 – cămașă
Lotul 2 – cămașă bluză
cu mânecă lungă
Lotul 3 – cămașă bluză
cu mânecă scurtă
Lotul 4 – tricou
Lotul 5 - pulover

C- Data (luna)
estimată pentru
atribuirea
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

necesității
biroului
beneficiar

18234000-8

18332000-5
18331000-8
18235100-6

165.201,68

173.552,42

Bugetul
de stat

Bugetul
de stat

20.05.01
(uniforme
și
echipament
elevi)

20.05.01
(uniforme
și
echipament
elevi)

Modali
tatea de
derulare a
procedurii de
atribuire
online /
offline

Procedură
simplificată într-o
etapă

După
aprobarea
bugetului pe
anul 2021,
funcție de
stringența
necesității
biroului
beneficiar

40 de zile de
la primirea
referatului de
necesitate

Online

Procedură
simplificată într-o
etapă

După
aprobarea
bugetului pe
anul 2021,
funcție de
stringența
necesității
biroului
beneficiar

40 de zile de
la primirea
referatului de
necesitate

Online

Persoana
responsabilă
cu aplicarea
procedurii
de atribuire

Nr.
crt.

Tipul și obiectul contractului
de achiziție publică /
acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

5.

6.

7.

FURNIZARE –
articole de echipament
elevi – articole de
acoperit capul:
Lotul 1 – șepcuță
Lotul 2 – șapcă de oraș
Lotul 3 - căciulă
FURNIZARE –
accesorii de echipament
elevi :
Lotul 1 – șosete
Lotul 2 – ciorapi
Lotul 3 – cravată
Lotul 4 – centură din
piele
Lotul 5 – curea din piele
Lotul 6 - fular
Lotul 7 – mănuși din

18813300-4

18443340-1
18444110-7
18610000-8

18317000-4
18423000-0
18425000-4
18424000-7
35123400-6

482.369,79

206.244,91

133.871,87

Bugetul
de stat

Bugetul
de stat

Bugetul
de stat

20.05.01
(uniforme
și
echipament
elevi)

20.05.01
(uniforme
și
echipament
elevi)

20.05.01
(uniforme
și
echipament
elevi)

Modali
tatea de
derulare a
procedurii de
atribuire

A - Procedura
stabilită / instrumente
specifice pentru
derularea procesului
de achiziţie

B -Data (luna)
estimată pentru
iniţierea
procedurii

Licitație deschisă

După
aprobarea
bugetului pe
anul 2021,
funcție de
stringența
necesității
biroului
beneficiar

2 luni de la
primirea
referatului de
necesitate

Online

Licitație deschisă

După
aprobarea
bugetului pe
anul 2021,
funcție de
stringența
necesității
biroului
beneficiar

2 luni de la
primirea
referatului de
necesitate

Online

Achiziție directă

După
aprobarea
bugetului pe
anul 2021,
funcție de
stringența
necesității
biroului
beneficiar

15 zile de la
primirea
referatului de
necesitate

Online

lei, fără T.V.A.

FURNIZARE –
articole de echipament
elevi - încălțăminte:
Lotul 1 – pantofi din
piele pentru iarnă
Lotul 2 –pantofi din
piele pentru vară
Lotul 3 – ghete din piele
cu șiret pentru iarnă
Lotul 4 – ghete din piele
cu șiret pentru vară

C- Data (luna)
estimată pentru
atribuirea
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

online /
offline

Persoana
responsabilă
cu aplicarea
procedurii
de atribuire

Nr.
crt.

Tipul și obiectul contractului
de achiziție publică /
acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Sursa de
finanţare

lei, fără T.V.A.

lână pentru oraș
Lotul 8 – mănuși din
pânză căptușită
Lotul 9 – însemn an
studiu

Articol
bugetar

A - Procedura
stabilită / instrumente
specifice pentru
derularea procesului
de achiziţie

B -Data (luna)
estimată pentru
iniţierea
procedurii

C- Data (luna)
estimată pentru
atribuirea
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Modali
tatea de
derulare a
procedurii de
atribuire
online /
offline

Persoana
responsabilă
cu aplicarea
procedurii
de atribuire

TOTAL GENERAL = 2.712.378,89 LEI, FĂRĂ T.V.A.
BAZĂ LEGALĂ:
1. Programul Anual al Achizițiilor publice a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 12 și 14 alin.1 din H.G.R.
nr. 395 /20106, cu modificările și completările ulterioare , de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziție publică la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului – cadru din Legea nr.
98/2016, privind achizițiile publice și a Ordinului nr. 281/2016, privind stabilirea formularelor standard ale
Programului Anual al Achizițiilor Publice;
2. Procedurile de LICITAȚIE DESCHISĂ au fost selectate în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr.98/2016,
privind achizițiile publice, cu respectarea modului de calcul al valorii estimate prevăzută în cuprinsul art. 9 alin.(1) ,
respectiv art. 11 și ale art. 17 alin.(2) și art. 18 din aceeași lege;
3. Procedura simplificată și achiziția directă selectate au întrunit în mod cumulativ condițiile precizate în cuprinsul
prevederilor art.19, lit. a și b din Legea nr.98/2016, sens în care s-a uzitat de prevederile acestuia .

NECESITATE = ASIGURAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE CAZARE A EFECTIVELOR DE ELEVI

Nr.
crt.

Tipul și obiectul contractului
de achiziție publică /
acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Sursa de
finanţare

A - Procedura
stabilită / instrumente
specifice pentru
derularea procesului
de achiziţie

B -Data (luna)
estimată pentru
iniţierea
procedurii

20.05.03
(lenjerie)

Procedură
simplificată într-o
etapă

După
aprobarea
bugetului pe
anul 2021,
funcție de
stringența
necesității
biroului
beneficiar

Articol
bugetar

A - Procedura
stabilită /
instrumente
specifice pentru
derularea
procesului de
achiziţie

B -Data (luna)
estimată pentru
iniţierea
procedurii

Procedură
simplificată întro etapă

După
aprobarea
bugetului pe
anul 2021,
funcție de
stringența
necesității
biroului

Articol
bugetar

lei, fără T.V.A.

FURNIZARE –
Lenjerie de pat:
1.

Lotul 1 – cearșaf
Lotul 2 – cearșaf plic
Lotul 3 – pătură/pilotă
Lotul 4- față de pernă

18222100-2

230.728,88

Bugetul
de stat

TOTAL GENERAL = 230.728,88 LEI, FĂRĂ T.V.A.

C- Data (luna)
estimată pentru
atribuirea
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

2 luni de la
primirea
referatului de
necesitate

Modali
tatea de
derulare a
procedurii de
atribuire
online /
offline

Persoana
responsabilă
cu aplicarea
procedurii
de atribuire

Online

NECESITATE = MĂSURI PROTECȚIE COVID 19

Nr.
crt.

Tipul și obiectul
contractului de achiziție
publică / acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Sursa de
finanţare

lei, fără T.V.A.

FURNIZARE – :

1.

Lotul 1 – măști
protecție
Lotul 2 – mănuși latex
Lotul 3 – dezinfectanți
mâini elevi și cadre
Lotul 4- dezinfectanți

33141420-0
24455000-8

375.702,77

Bugetul
de stat

20.14

C- Data (luna)
estimată pentru
atribuirea
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

2 luni de la
primirea
referatului de
necesitate

Modali
tatea de
derulare a
procedurii de
atribuire
online /
offline

Online

Persoana
responsabilă
cu aplicarea
procedurii de
atribuire

Nr.
crt.

Tipul și obiectul
contractului de achiziție
publică / acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

lei, fără T.V.A.

A - Procedura
stabilită /
instrumente
specifice pentru
derularea
procesului de
achiziţie

B -Data (luna)
estimată pentru
iniţierea
procedurii

suprafețe

C- Data (luna)
estimată pentru
atribuirea
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Modali
tatea de
derulare a
procedurii de
atribuire

beneficiar

online /
offline

Persoana
responsabilă
cu aplicarea
procedurii de
atribuire

TOTAL GENERAL = 375.702,77 LEI, FĂRĂ T.V.A.
III.

Compartimentul Tehnic

NECESITATE
1. Transportul elevilor la diferite misiuni/activități organizate la nivelul școlii
2. Buna desfășurare a procesului de învățământ

Nr.
crt.

Tipul și obiectul contractului
de achiziție publică /
acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

A - Procedura
stabilită / instrumente
specifice pentru
derularea procesului
de achiziţie

B -Data (luna)
estimată pentru
iniţierea
procedurii

Procedură
simplificată într-o
etapă

August 2021

lei, fără T.V.A.

1.

FURNIZARE –
Microbuz

34114400-3

210.084,03

Bugetul
de stat

71.01.02
(investiții)

C- Data (luna)
estimată pentru
atribuirea
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Octombrie
2021

Modali
tatea de
derulare a
procedurii de
atribuire
online /
offline

Online

Persoana
responsa
bilă cu
aplicarea
procedurii
de atribuire

Nr.
crt.

Tipul și obiectul contractului
de achiziție publică /
acordului-cadru

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

A - Procedura
stabilită / instrumente
specifice pentru
derularea procesului
de achiziţie

B -Data (luna)
estimată pentru
iniţierea
procedurii

Procedură
simplificată într-o
etapă

August 2021

lei, fără T.V.A.

2.

FURNIZARE –
Simulator pentru trageri

35740000-3

571.428,57

Bugetul
de stat

71.01.03
(investiții)

C- Data (luna)
estimată pentru
atribuirea
contractului de
achiziție
publică /
acordului cadru

Octombrie
2021

Modali
tatea de
derulare a
procedurii de
atribuire
online /
offline

Persoana
responsa
bilă cu
aplicarea
procedurii
de atribuire

Online

TOTAL GENERAL = 781.512,60 LEI, FĂRĂ T.V.A.
BAZĂ LEGALĂ:
1.Programul Anual al Achizițiilor publice a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 12 și 14 alin.1 din H.G.R. nr. 395
/20106, cu modificările și completările ulterioare , de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție
publică la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului – cadru din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice și a
Ordinului nr. 281/2016, privind stabilirea formularelor standard ale Programului Anual al Achizițiilor Publice.

ANEXĂ LA PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2021
ACHIZIȚII DIRECTE
I .Biroul Echipament şi Hrănire
a. Alimente

Nr.
crt.

Obiectul achiziției directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

Articol bugetar

FURNIZARE:
Alimente pentru elevi
(la nevoie)

1.

Baton de cerale
Băuturi răcoritoare
instant
Conserve din carne de
porc în suc propriu
Conserve din carne de
vită în suc propriu
Salam de Sibiu
Bere
Vin
Băuturi răcoritoare
Biscuiți – crackers
(Norma11)
Pateu de ficat de porc
(Norma11)

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

B -Data
estimată pentru
iniţier

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

Modali
tatea de
derular
e

La solicitarea
Biroului
Beneficiar

15 zile de la
primirea
refereatului
de
necesitate

Online

15800000-6
15982000-5
15897200-4

15961000-2
15982000-5
15131310-1

Bugetul
de stat
66.790,00

20.03.01

Achiziție
directă

Persoana
/Persoan
ele

Nr.
crt.

2.

Obiectul achiziției directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

Articol bugetar

FURNIZARE:
Materiale necesare
pentru sălile de mese
elevi.
Bureți pentru vase
Detergent lichid pentru
vase
Hârtie ambalaj
Pungi din material
plastic (Bio)
Saci menajeri (35l)
Scobitori
Șervețele
Praf de curățat vesela
Mănuși de unică
folosință
Perii pae

58.933,00

Bugetul
de stat

20.01.30

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

Achiziție
directă

B -Data
estimată pentru
iniţier

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

Modali
tatea de
derular
e

La solicitarea
Biroului
Beneficiar

15 zile de la
primirea
refereatului
de
necesitate

Online

La solicitarea
Biroului
Beneficiar

15 zile de la
primirea
refereatului
de
necesitate

Online

19520000-7

FURNIZARE:
Materiale necesare
pentru Popotă.

3.

19.736,00
Bureți pentru vase
Detergent lichid pentru
vase
Hârtie ambalaj
FURNIZARE:

19520000-7

Bugetul
de stat

20.01.30

Achiziție
directă

Persoana
/Persoan
ele

Nr.
crt.

4.

Obiectul achiziției directe

Codul C.P.V.

Saci menajeri
Scobitori
Șervețele (pachet.
100buc.)
Soluție curățat plite
Perii pae
Pungi plastic

19520000-7

Sursa de
finanţare

32.335,00

Bugetul
de stat

Articol bugetar

B -Data
estimată pentru
iniţier

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

Modali
tatea de
derular
e

La solicitarea
Biroului
Beneficiar

15 zile de la
primirea
refereatului
de
necesitate

Online

FURNIZARE:
În afara normei
Soluție specială spălare
pentru mașinile de
spălat vase
Soluție specială clătire
pentru mașinile de
spălat vase
Soluție detartrant
pentru mașinile de
spălat vase
Soluție spălare pentru
cuptorul electric
Soluție clătire pentru
cuptorul electric
Furnizare:
Veselă pentru săli mese
elevi.

5.

Valoarea
estimată

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

39831210-1

20.01.30

Achiziție
directă

Persoana
/Persoan
ele

Nr.
crt.

Obiectul achiziției directe

Codul C.P.V.

Boluri ciorbă/supă
Căni din porțelan
pentru ceai
39221110-1
Farfurii porțelan
Tăvi din material plastic
pentru servit la masă
Cuțite inox
Linguri inox
Furculițe inox
Căni din sticlă pentru
apă
Căni din porțelan
pentru cafea
Termos cafea
39221150-3

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

25.500,00

Bugetul
de stat

Articol bugetar

20.05.30

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

Achiziție
directă

B -Data
estimată pentru
iniţier

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

Modali
tatea de
derular
e

La solicitarea
Biroului
Beneficiar

15 zile de la
primirea
refereatului
de
necesitate

Online

15 zile de la
primirea
refereatului
de
necesitate

Online

I.Biroul Echipament şi Hrănire
b. Echipament

1.

Norma 12/II pentru
aprovizionarea cu
material de spalat si
igiena (pentru fiecare
elev din institutiile de
invatamant
Hârtie igenică

33760000-5

16.560,00

Bugetul
de stat

20.01.30

Achiziție
directă

La
Solicitarea
Biroului
Beneficiar

Persoana
/Persoan
ele

Nr.
crt.

2.

Obiectul achiziției directe

4.

Sursa de
finanţare

54.398,93

Bugetul
de stat

Articol bugetar

Norma 12/III pentru
spalat lenjeria(pentru
fiecare elev din
institutiile de
invatamant
Săpun de rufe
Detergent automat
Produs anticalcar

3.

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Norma 12/IV pentru
fiecare pat din
infirmerii si hoteluri
Săpun de rufe
Detergent automat
Produs anticalcar
Săpun de toaletă (100150 g)
Săpun tip turist – buc
Hârtie igenică
Norma 12/V pentru
spălatul echipamentului
specific, de protecție și
de lucru pentru sport,
folosit de polițiști și
personal contractual

39831200-8
33711900-6

39831200-8
33711900-6
33760000-5

5.193,23

Bugetul
de stat

20.01.30

20.01.30

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

B -Data
estimată pentru
iniţier

Achiziție
directă

Achiziție
directă

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

Modali
tatea de
derular
e

La
Solicitarea
Biroului
Beneficiar

15 zile de la
primirea
refereatului
de
necesitate

Online

La
Solicitarea
Biroului
Beneficiar

15 zile de la
primirea
refereatului
de
necesitate

Online

Persoana
/Persoan
ele

Nr.
crt.

Obiectul achiziției directe

Codul C.P.V.

Săpun de rufe

39831200-8
33711900-6

Detergent automat

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

2.512,98

Bugetul
de stat

Articol bugetar

20.01.30

Produs Anticalcar

5.

Achiziție
directă

Norma 12/VI pentru
spălatul fețelor de masă,
ștergarelor de vase și
tacâmuri, prosoapelor
din sălile de mese,
popote și oficii
Săpun de rufe
Detergent automat
Hipoclorit de sodiu

6.

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

Produs Anticalcar
Norma 12/IX pentru
spălat pe mâini la
bucătării, săli de mese,
popote, oficii, depozite,
ateliere, arhive, parcuri
auto.
Săpun semitoaletă (100150 g.)
Săpun de toaletă (100150 g.)
Prosop din hârtie

33711900-6
39831200-8

33711900-6
33760000-5

19.100,84

33.825,49

Bugetul
de stat

Bugetul
de stat

20.01.30

20.01.30

Achiziție
directă

Achiziție
directă

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

Modali
tatea de
derular
e

La
Solicitarea
Biroului
Beneficiar

15 zile de la
primirea
refereatului
de
necesitate

Online

La
Solicitarea
Biroului
Beneficiar

15 zile de la
primirea
refereatului
de
necesitate

B -Data
estimată pentru
iniţier

La
Solicitarea
Biroului
Beneficiar

15 zile de la
primirea
refereatului
de
necesitate

Online

Online

Persoana
/Persoan
ele

Nr.
crt.

7.

Obiectul achiziției directe

Rechizite de birou/
Rechizite pentru
învățământ
Capse 24/6
Dosar șină carton
Dosar încopciat
Plic A4 maro cu burduf
Plic C4 229x324 alb,
siliconat
Plic C5
Plic B4 kraft cu burduf
Plic C6
Plic DL 110x220 mm
alb
Capsator metalic 24/6
Aparat de copertat
Ace gămalie
Agrafe
Agrafe mari
Cerneală albastră
Clipboard dublu
Coperți arhivă
Scotch mic/mare
Creion mecanic 0.7
Rezerve creion mecanic
0.7
Decapsator
Evidentiator diferite
culori
Dosar plastic cu șină
Dosar plic cartonat
Elastice set –zgârci
Etichete autocolante

Codul C.P.V.

30192000-1

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

109.722,94

Bugetul
de stat

Articol bugetar

20.01.01

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

B -Data
estimată pentru
iniţier

Achiziție
directă

La
Solicitarea
Biroului
Beneficiar

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

Modali
tatea de
derular
e

15 zile de la
primirea
refereatului
de
necesitate

Online

Persoana
/Persoan
ele

Nr.
crt.

8.

9.

10.

Obiectul achiziției directe

coala A4
Foarfece
Folie de protecție A4
Hârtie ambalaj albă
Mapă plastic
Marker permanent
Notes autoadeziv
Perforator
Pix cu pastă albastră
Pix albastru cu gel
Pix cu pastă roșu
Corector bandă cu rolă
Plastilină
Radieră
Rezervă cub hârtie albă
Riglă plastic
Sfoară
Caiete student
Caiet practică
Ghidul elevului
Cărți publicații și
materiale documentare

Reparații curente
(utilaje de bucătărie și
spălătorie)

Alte obiecte de inventar

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

22100000-1

27.974,79

50883000-8

6.470,00

Sursa de
finanţare

Bugetul
de stat

Bugetul
de stat

Articol bugetar

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

20.11

Achiziție
directă

20.02

Achiziție
directă

B -Data
estimată pentru
iniţier

La
Solicitarea
Biroului
Beneficiar
La
Solicitarea
Biroului
Beneficiar

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

15 zile de la
primirea
refereatului
de
necesitate
15 zile de la
primirea
refereatului
de
necesitate

Modali
tatea de
derular
e

Online

Online

Persoana
/Persoan
ele

Nr.
crt.

11.

Obiectul achiziției directe

Dispozitiv de
distrugerea
documentelor
Ghilotină A3/A4
Mașină de tuns
Laminator
Aparat îndosariat
Stație de călcat
Echipament Protecția
muncii
Cheltuieli privind
protectia muncii
prevazute de dispozitii
legale.
Materiale de informare
si documentare pentru
protectia muncii
(panouri, brosuri, etc.)
Halate albastre
întreținere
Halate albe
Bonete ospătar
Șorțuri cauciucate
Salopete/combinezoane
Cizme de cauciuc
albe/color
Încălțăminte de
protecție, bucătari,
ospătari, pentru
personal ateliere
Ochelari de protecție
Mănuși de cauciuc
pentru întreținere și
electricieni

Codul C.P.V.

42900000-5

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

9.626,05

Bugetul
de stat

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

B -Data
estimată pentru
iniţier

20.05.30

Achiziție
directă

La
Solicitarea
Biroului
Beneficiar

15 zile de la
primirea
refereatului
de
necesitate

20.14

Achiziție
directă

La
Solicitarea
Biroului
Beneficiar

15 zile de la
primirea
refereatului
de
necesitate

Articol bugetar

39712100-7
42932100-9
42900000-5
42718100-3

18143000-3

11.379,71

Bugetul
de stat

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

Modali
tatea de
derular
e

Online

Online

Persoana
/Persoan
ele

Nr.
crt.

Obiectul achiziției directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

Articol bugetar

Căști
Palmare – tâmplari,
mecanici, sudori
Mască contra prafului

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

B -Data
estimată pentru
iniţier

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

Modali
tatea de
derular
e

Persoana
/Persoan
ele

II. BIROUL ADMINISTRARE PATRIMONIU IMOBILIAR

Nr.crt.

Obiectul achiziției
directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

Lei, fără T.V.A.

1.

2.

FURNIZARE
- Siguranță
automată
- Corp iluminat
- Becuri
halogen/Led
- Tub neon
- Startere
- Becuri economice
FURNIZARE
- Cartuș toner
- Cilindru copiator
- Developer
copiator

31500000-1
31680000-6

30125100-2

11.260,51

1.747,90

Bugetul
de stat

20.01.03
(încălzit,
iluminat și
forță
motrică)

20.01.09
(materiale și
Bugetul
prestări
de stat
servicii cu
caracter
funcțional)

Modali
tate de
derular
e

A–
Modalitatea de
desfășurare a
procesului de
achiziţie
publică

B -Data
estimată
pentru
iniţiere

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Online

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Online

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

online /
offline

Persoana/pers
oanele
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

Nr.crt.

Obiectul achiziției
directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

Lei, fără T.V.A.

3.

FURNIZARE
- coadă lemn
- coș gunoi
- produse pentru
curățat geamuri,
oglinzi
- detergent lichid
- detergent manual
- găleată cu
storcător
- mănuși
- mături
- mop
- odorizant diverse
sortimente
- dezodorizant
(odorcit) ptr.
grupuri sanitare
- perie
- detergent pentru
curățat pardoselile
din parchet
- produse pentru
curățat mobile
- detergent pentru
curățat obiecte
sanitare
- saci menajeri din
plastic
- desfundătoare
pentru lavoare
- ștergător pentru
geam
- produse pentru
dezinfectat

39800000-0
39831240-0

17.235,30

Bugetul 20.01.02(ma
de stat
teriale de
curățenie)

A–
Modalitatea de
desfășurare a
procesului de
achiziţie
publică

B -Data
estimată
pentru
iniţiere

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Modali
tate de
derular
e
online /
offline

Online

Persoana/pers
oanele
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

Obiectul achiziției
directe

Nr.crt.

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

Lei, fără T.V.A.

A–
Modalitatea de
desfășurare a
procesului de
achiziţie
publică

B -Data
estimată
pentru
iniţiere

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

-cloramină

4.

FURNIZARE
disc abraziv
aplică perte
autocut
bujii
broască ușă
butuc ușă
acetilenă
adaptor
adeziv
aerisitor
calorifer
- agregate
- amorsă
- amorsă
bituminoasă
- autocolant
- burghiu
- baghetă
polistiren
- balamale
- brățară
- bridă prindere
- bit
- cânepă
- bandă izolier
- bandă mascare
- bară filetată
-

71.774,00

44100000-1
44411000-0
44170000-2
31680000-6
44115210-4

Bugetul
de stat

20.02
(reparații
curente)

Modali
tate de
derular
e
online /
offline

Online

Persoana/pers
oanele
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

Nr.crt.

Obiectul achiziției
directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată
Lei, fără T.V.A.

- baterii
monocomandă
- bazin complet
echipat
- cap bit
- cablu FY
- capac WC
- capac doză
- carton bituminat
- clopot WC
- clemă prindere
- cartuș baterie
- calorifer oțel
- cherestea
- chit rosturi
- chiuvetă
- ciment
- clorură de var
- colțar aluminiu
- pastă filete
- pastă decapantă
- coliere prindere
- colorant lavabilă
- colțar plintă
- comutator electric
- conductor electric
- conector
- contactori
- coneșpanduri
- butelie gaz
- contactor electric
- copex
- cositor
- coturi cupru-PVC
- cuie

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

A–
Modalitatea de
desfășurare a
procesului de
achiziţie
publică

B -Data
estimată
pentru
iniţiere

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

Modali
tate de
derular
e
online /
offline

Persoana/pers
oanele
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

Nr.crt.

Obiectul achiziției
directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată
Lei, fără T.V.A.

-cutie tablou
- diblu + holșurub
- diluant
- dulie
- disc metal
- diblu polistiren
- electrozi
- elemente legătură
- vopsea în ulei
- glet
-faianță
- flotor WC
- folie parchet
- furtun duș
- garnituri
- sticlă geam
- sifon ghiuvetă
- gresie
- grund
- holșuruburi
- holender
- întrerupător
- ipsos
- izolație pt. tablă
- lac
- lacăt
- lame cutter
- lanț
- lavoar
-malaxor
- mânere+șilduri
- manșetă wc
- mufă
- motor electric
- cablu MYYM

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

A–
Modalitatea de
desfășurare a
procesului de
achiziţie
publică

B -Data
estimată
pentru
iniţiere

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

Modali
tate de
derular
e
online /
offline

Persoana/pers
oanele
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

Nr.crt.

Obiectul achiziției
directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată
Lei, fără T.V.A.

- niplu
-nitrolac
- nisip
-oglindă
- OSB
- oțel beton
- pânză bonfaier
- pară duș
- parchet laminat
- pasta finisare
- pasta decapantă
- țeavă pexal
- perie colectoare
- pexal
- piatră polizor
- polistiren
expandat
-plasă fibră de
sticlă
- piulițe diverse
- platbandă
- plintă parchet
- prelungitor
electric
- priză electrică
- profil de aluminiu
- record flexibil
- ramificație țeavă
- reductie
- rigips
- robineți
- șaibă
- semiholender
- sârmă neagră
- sifon pardoseală

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

A–
Modalitatea de
desfășurare a
procesului de
achiziţie
publică

B -Data
estimată
pentru
iniţiere

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

Modali
tate de
derular
e
online /
offline

Persoana/pers
oanele
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

Nr.crt.

Obiectul achiziției
directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată
Lei, fără T.V.A.

- set wc
- silicon
- șină pvc
- șmirghel
- steker electric
- șurub + piuliță
diverse
- țeavă metal
- teu metal
-tub pvc
- țiglă metalică
- uși vizitare
- ulei amestec
- var hidratat
- vată minerală
- vas wc
- ventil
- vopsea lavabilă
-tencuială
decorativă

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

A–
Modalitatea de
desfășurare a
procesului de
achiziţie
publică

B -Data
estimată
pentru
iniţiere

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

Modali
tate de
derular
e
online /
offline

Persoana/pers
oanele
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

Nr.crt.

Obiectul achiziției
directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

Lei, fără T.V.A.

5.

6.

FURNIZARE
- bidinea
- ciocan
- clește
-foarfece
- polizor unghiular
- bormașină
- mistrie
- patent
- pilă diverse
pentru mâini
- trafalet
-pensulă
-gletieră
- radiator electric
-șpaclu
- mașină tuns iarba

FURNIZARE
- mobilier

44511000-5

39160000-1

7.676,47

25.210,09

Bugetul
de stat

Bugetul
de stat

20.05.30
(alte obiecte
de inventar)

20.05.30
(obiecte de
inventar)

Modali
tate de
derular
e

A–
Modalitatea de
desfășurare a
procesului de
achiziţie
publică

B -Data
estimată
pentru
iniţiere

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Online

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Online

online /
offline

Persoana/pers
oanele
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

Nr.crt.

Obiectul achiziției
directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

Lei, fără T.V.A.

7.

8.

FURNIZARE
- piese de schimb

SERVICII DE
DEZINSECȚIE,
DEZINFECȚIE,
DERATIZARE

1680000-3

90921000-9
90923000-3

1.268,91

25.210,09

Bugetul
de stat

Bugetul
de stat

20.01.06(pie
se de
schimb)

20.01.30
(dezinsecție,
deratizare)

Modali
tate de
derular
e

A–
Modalitatea de
desfășurare a
procesului de
achiziţie
publică

B -Data
estimată
pentru
iniţiere

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Online

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Online

online /
offline

Persoana/pers
oanele
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

Nr.crt.

Obiectul achiziției
directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

Lei, fără T.V.A.

B -Data
estimată
pentru
iniţiere

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Online

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Online

EXECUȚIE
LUCRĂRI:

9.

,, Refacere
instalații de
utilități –
igienizare,
dormitoare/săli
documentare”

45330000-9

168.067,23

Bugetul
de stat

20.02
(reparații
curente)

EXECUȚIE
LUCRĂRI:

10.

,, Refacere
instalații de
utilități – înlocuire
instalații termice
și sanitare
42.10.04, 42.10.06 ,
dormitoare/săli
documentare”

45331100-7
45332400-7

168.067,23

Bugetul
de stat

20.02
(reparații
curente)

Modali
tate de
derular
e

A–
Modalitatea de
desfășurare a
procesului de
achiziţie
publică

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

online /
offline

Persoana/pers
oanele
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

Nr.crt.

Obiectul achiziției
directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

Lei, fără T.V.A.

A–
Modalitatea de
desfășurare a
procesului de
achiziţie
publică

EXECUȚIE
LUCRĂRI:

11.

12.

,, Reabilitare
tronsoane
canalizare
dormitoare/săli
documentare”

EXECUȚIE
LUCRĂRI DE
TENCUIRE

45332000-3

45410000-4

336.134,46

58.823,53

Bugetul
de stat

Bugetul
de stat

20.02
(reparații
curente)

20.02
(reparații
curente)

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

Modali
tate de
derular
e

B -Data
estimată
pentru
iniţiere

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Online

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Online

online /
offline

Persoana/pers
oanele
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

Nr.crt.

Obiectul achiziției
directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

Lei, fără T.V.A.

13.

EXECUȚIE
LUCRĂRI de
,,reparații fațade”
pav. 42-10-18, 4210-33

14.

EXECUȚIE
LUCRĂRI de ,,
hidroizolație
acoperiș pav. 4210-06 și 42-10-50”

45262520-2

45261310-0

12.605,05

42.016,81

Bugetul
de stat

Bugetul
de stat

20.02
(reparații
curente)

20.02
(reparații
curente)

A–
Modalitatea de
desfășurare a
procesului de
achiziţie
publică

Modali
tate de
derular
e

B -Data
estimată
pentru
iniţiere

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Online

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Online

online /
offline

Persoana/pers
oanele
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

Nr.crt.

Obiectul achiziției
directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

Lei, fără T.V.A.

15.

16.

EXECUȚIE
LUCRĂRI de
,, verificare a
rezistenței
paratonierilor și a
prizelor de
pământ”

EXECUȚIE
LUCRĂRI de ,,
igienizare bloc
alimentar”

50711000-2

45453100-8

13.000,00

8.403,37

Bugetul
de stat

Bugetul
de stat

20.02
(reparații
curente)

20.02
(reparații
curente

A–
Modalitatea de
desfășurare a
procesului de
achiziţie
publică

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

Modali
tate de
derular
e

B -Data
estimată
pentru
iniţiere

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Online

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Online

online /
offline

Persoana/pers
oanele
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

Nr.crt.

Obiectul achiziției
directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

Lei, fără T.V.A.

17.

EXECUȚIE
LUCRĂRI de
,, ignifugare”

45343100-4

12.000,00

Bugetul
de stat

20.02
(reparații
curente

A–
Modalitatea de
desfășurare a
procesului de
achiziţie
publică

B -Data
estimată
pentru
iniţiere

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Modali
tate de
derular
e
online /
offline

Persoana/pers
oanele
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

Online

1. Anexa privind achizițiile directe a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.A.P. nr.281/2016, privind
stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice.
2. Compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice va ține evidența achizițiilor directe de produse, servicii
și lucrări, în conformitate cu prevederile art.14 din H.G.R. nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

III. BIROUL COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ

Nr.
crt.

Obiectul achiziției directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

Articol bugetar

lei, fără T.V.A.

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

B -Data
estimată
pentru iniţier

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

Achiziție
directă

La
solicitarea
Biroului
Beneficiar

15 zile de
la primirea
refereatului
de
necesitate

Modali
tatea de
derular
e
online /
offline

FURNIZARE:
Consumabile

Baterie BIOS
Cablul coaxial 75
ohmi
Cablu telefonic 6x2,
4x2, 3x2
1.

Cabluri transmisii
date UTP cat. 6
Cabluri Transmisii
Date UTP Cat 5e
Cabluri USB
Cabluri VGA
Cartus toner
Lexmark MX310 10k
Cartus toner
Lexmark MS310 5k
Cartus toner
Lexmark MS/MX
317DN 2,5k
Cilindru Lexmark
MX/MS 310 DN
DVD Inscriptibil cu
carcasa
Etichete Autocolante

30237100-0
31330000-8
32551500-5

32581100-0

32572000-3
30125100-2

30125100-2

30234400-2
30192800-9

13.999,89

Bugetul
20.01.09
de stat Consumabile

Online

Persoana
/Persoanele

Nr.
crt.

Obiectul achiziției directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

Articol bugetar

lei, fără T.V.A.

Etichete Autocolante
CD-DVD
Lampa videoproiector
Mufă TV
MUFE RG6 cu
compresie
MUFE RJ11+RJ8
MUFE RJ 45
PIGATIL FO
RIBOANE
IMPRIMANTE
Video balun

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

B -Data
estimată
pentru iniţier

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

Modali
tatea de
derular
e
online /
offline

31512000-8
30237410-6
31224000-2
30237300-2
42991500-4

35125100-7

2.

FURNIZARE:
Piese de schimb
Cablu SVGA

32572000-3

Monitor

32323100-4

Mouse
Separator antena 3-4 căi

30237410-6
34999200-8

Switch (diverse mărimi)

48219500-1

Tastatură

30237460-1

Bugetul
de stat

5.990,00

20.01.06
(Piese de
schimb)

Achiziție
directă

La
solicitarea
Biroului
Beneficiar

15 zile de
la primirea
refereatului
de
necesitate

Online

Persoana
/Persoanele

Nr.
crt.

Obiectul achiziției directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

Articol bugetar

lei, fără T.V.A.

HDD Intern de mare
volum

3.

30233132-5

Bugetul
de stat

FURNIZARE:
Obiecte de inventar
Acces point wirles

Computer
DESKTOP cu licență
WINDOWS
FURNIZARE:
Obiecte de inventar
Computer Portabil cu
licență WINDOWS
H.D.D EXTERN
Imprimante LASER
Imprimante LASER
Color
Monitor LCD
Surse Diferite
Camere supraveghere
video
Telefon digital de
birou
Media convertor
10/100/1000
Switch 48 porturi
Switch 24 porturi
Switch 8 porturi

48825000-7
30213300-8

30213300-8
30233132-5
30232110-8
32323100-4
31682530-4
35125300-2
32552110-1
3232200-6
48219500-1

64.200,00

20.05.30
Obiecte de
inventar

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

Achiziție
directă

B -Data
estimată
pentru iniţier

La
solicitarea
Biroului
Beneficiar

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

15 zile de
la primirea
refereatului
de
necesitate

Modali
tatea de
derular
e
online /
offline

Online

Persoana
/Persoanele

Nr.
crt.

Obiectul achiziției directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

Articol bugetar

lei, fără T.V.A.

Router Gigabit cu
management Locatii
3.1
Router wirless cu
porturi Giabit
802.11ac
FURNIZARE:
Obiecte de inventar
Firewall NGFW TIP I
VIDEOPROIECTOR
STORAGE DE
REȚEA (NAS)
4.

SERVICII DE:
Reparații
Reparații echipamente
de rețea

Reparații
imprimante
Reparații rețea
C.A.T.V.
Reparații rețea
informatică
Reparații rețea
telefonie
Reparații sisteme de
pază
Reparații unitcentrale

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

B -Data
estimată
pentru iniţier

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

Modali
tatea de
derular
e
online /
offline

48219500-1

48210000-3
38652120-7
30233140-4

50312320-4
50313000-2

100,00

50341000-7

400,00
200,00

50312000-5

4.000,00

50334100-6

100,00

50600000-1

100,00

50312120-2

100,00

Bugetul
20.02
de stat REPARAȚII

Achiziție
directă

La
solicitarea
Biroului
Beneficiar

15 zile de
la primirea
refereatului
de
necesitate

Online

Persoana
/Persoanele

Nr.
crt.

Obiectul achiziției directe

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată

Sursa de
finanţare

Articol bugetar

lei, fără T.V.A.

5.

SERVICII:

Servicii Internet
Servicii Radio și
Televiziune prin cablu
Servicii V.P.N

\

72400000-4
92230000-2
64227000-3

2.660,00
2.660,00
6.000,00

Bugetul
de stat

20.01.08
Servicii

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

Achiziție
directă

B -Data
estimată
pentru iniţier

La
solicitarea
Biroului
Beneficiar

C- Data
estimată a
finalizării
achiziției

15 zile de
la primirea
refereatului
de
necesitate

Modali
tatea de
derular
e
online /
offline

Online

Persoana
/Persoanele

IV.

Nr.crt.

COMPARTIMENT TEHNIC

Tipul și obiectul
contractului de
achiziție publică

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului
de achiziție
publică
/achiziției

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

lei, fără
T.V.A.

1.

2.

FURNIZARE
- ulei motor
- ulei cutie
- ulei hidraulic
- vaselină
- ulei gresare (spray)
- vaselină/ulei (spray)
- ulei servodirecție
FURNIZARE
- piese auto (diverse)
- baterii auto
autoturism
- baterii
autocamion/autobuz
- anvelope iarnă
- anvelope vară
-antigel concentrate
G12+(long life)

09211100-2

34300000-0

18.000,00

32.550,00

Bugetul de
stat

Bugetul de
stat

20.01.05
(carburanți,
lubrifianți)

20.01.06
(piese de
schimb)

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

B -Data
(luna)
estimată
pentru
iniţierea
achiziției

C- Data
(luna)
estimată
pentru
atribuirea
contractulu
i de
achiziție
publică
/finalizarea
achiziției

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Online

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Online

Modali
tatea de
derulare a
achiziției

online /
offline

Persoana
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

Nr.crt.

Tipul și obiectul
contractului de
achiziție publică

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului
de achiziție
publică
/achiziției

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

lei, fără
T.V.A.

3.

4.

FURNIZARE
- lichid parbriz
vară/iarnă
- lichid frână
- spumă activă
- apă distilată
- disc debitare
- perie lamelară
- sârmă sudare
- vopsea
- chit auto
- baterii și
acumulatori 1,5 V
- cherestea
- mucava
- buline
- curățitor de frâne
(spray)
- degripant (spray)
FURNIZARE
- truse scule pentru
reparații auto
- banc scule mobil
- diagnoze/testere
auto
- echipamente
reparații auto ( prese,
dispozitive de
ridicare, de fixare, de
poziționare, de
reglare)

39831500-1
09211650-2
39831500-1
24316000-2
44100000-1
31400000-0
03419000-0
37823800-1
2496000024960000-1

44510000-8

31.045,00

66.325,00

Bugetul de
stat

Bugetul de
stat

20.01.09
(materiale,
prestări de
servicii)

20.05.30
(obiecte de
inventar)

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

B -Data
(luna)
estimată
pentru
iniţierea
achiziției

C- Data
(luna)
estimată
pentru
atribuirea
contractulu
i de
achiziție
publică
/finalizarea
achiziției

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Online

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

Online

Modali
tatea de
derulare a
achiziției

online /
offline

Persoana
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

Nr.crt.

Tipul și obiectul
contractului de
achiziție publică

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului
de achiziție
publică
/achiziției
lei, fără
T.V.A.

- truse electrician
auto
- truse clești
- truse leviere
- mașină de găurit de
banc
- truse biax
- seturi pile
- truse speciale
(etrieri, articulații
sferice, extractoare)
- menghine de banc
- truse pistol de lipit
- letcon (ciocan de
lipit de mare putere)
- perie de sârmă
- set capete perii de
sârmă
- redresor încărcare
baterii auto
- încărcător
acumulatori 1,5 V
- banc metalic de
lucru
- suport tv fix
- suport tv mobil
- televizor
- aparat de sudură
- lanternă
- prelungitor electric
- cutie portbagaj
- bare transversale

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

B -Data
(luna)
estimată
pentru
iniţierea
achiziției

C- Data
(luna)
estimată
pentru
atribuirea
contractulu
i de
achiziție
publică
/finalizarea
achiziției

Modali
tatea de
derulare a
achiziției

online /
offline

Persoana
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

Nr.crt.

Tipul și obiectul
contractului de
achiziție publică

Codul C.P.V.

Valoarea
estimată a
contractului
de achiziție
publică
/achiziției
lei, fără
T.V.A.

Sursa de
finanţare

Articol
bugetar

A–
Modalitatea
de
desfășurare
a
procesului
de achiziţie
publică

B -Data
(luna)
estimată
pentru
iniţierea
achiziției

C- Data
(luna)
estimată
pentru
atribuirea
contractulu
i de
achiziție
publică
/finalizarea
achiziției

Modali
tatea de
derulare a
achiziției

online /
offline

Persoana
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

Nr.
crt.

Tipul și obiectul
contractului de
achiziție publică

Codul CPV

Valoarea
estimată a
contractului
de achiziție
publică/a
achiziției

Sursa de
finanțare

Articol
bugetar

B – Data
(luna)
estimată
pentru
inițierea
achiziției

C- Data
(luna)
estimată
pentru
atribuirea
contractul
ui de
achiziție
publică/fin
alizarea
achiziției

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

online

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

online

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

online

A.Modalitat
ea de
desfășurare
a procesului
de achiziție
publică

FURNIZARE

5.

- muniție (cartuș
7,65 x 17 mm)
- muniție (cartuș 9
x 19 mm)

35330000-6

114.000,00

Bugetul
de stat

20.15
(muniție,
furnituri)

Bugetul
de stat

20.30.30
(alte
cheltuieli cu
bunuri și
servicii)

FURNIZARE
6.

- diverse bunuri
de resort

1.000,00

SERVICII
7.

- RCA – 26
autovehicule

66516100-1

7.280,00

Bugetul
de stat

20.30.03
(prime
asigurări
non-viață)

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

Modalitat
ea de
derulare a
achiziției

Online/offl
ine

Persoana
responsabilă
cu aplicarea
achiziției

SERVICII
8.

- vulcanizare auto

SERVICII
9.

-Reparații auto
-Diferite reparații

50116500-6

50118400-9
50112120-0

3.500,00

27.500,00

Bugetul
de stat

Bugetul
de stat

20.02
(reparații
curente)

Bugetul
de stat

20.01.30
(alte bunuri
și servicii
pentru
întreținere și
funcționare)

Bugetul
de stat

20.30.30
(alte
cheltuieli cu
bunuri și
servicii)

SERVICII
10.

- RSVTI
- ISCIR

71631100-1

3.000,00

20.01.09
(materiale,
prestări
servicii)

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

online

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

online

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

online

La
solicitarea
biroului
beneficiar

15 zile de
la
primirea
referatului
de
necesitate

online

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

SERVICII
- ITP auto
11.

- Diverse servicii
- Revizii tehnice

71631200-2

6.100,00

ACHIZIȚIE
DIRECTĂ

