
Programul anual al achizițiilor publice 
elaborat în baza prevederilor art. 12, 13 și 15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 

 

Nr. 
crt. 

Tipul şi obiectul 
contractului de 

achiziţie publică/ 
acordului- cadru 

Cod CPV 

Valoarea estimată 
a contractului de 
achiziţie publică/ 
acordului-cadru 

Sursa de 
finanţare 

Procedura stabilită/ 
instrumente 

specifice pentru 
derularea procesului 

de achiziţie 

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 Lei, fără TVA online/offline 

1 

Contract 
subsecvent de 
furnizare carburant 
auto 

09134200-9, 
09132000-3 100.119,00 Bugetul de stat Licitație deschisă 

(atribuită de ANCPI)  ianuarie ianuarie online Adrian BERARU 

2 

Acord cadru de 
furnizare hârtie 
pentru cartografie 

37823700-0 
336.308,00, din care 

pentru 2016: 
47.000,00 Bugetul de stat 

Cerere de ofertă 
(OUG 34/2006)     offline 

Adrian BERARU 

3 

Acord cadru de 
furnizare cartușe 
de toner 30125100-2 

212.080,00, din care 
pentru 2016: 

43.000,00 Bugetul de stat 
Cerere de ofertă 
(OUG 34/2006)     offline 

Adrian BERARU 

4 

Contract 
subsecvent de 
prestări servicii de 
telefonie fixă și 
mobilă 

64210000-1,  
64212000-5 7.300,00 Bugetul de stat 

Licitație deschisă 
(atribuită de ANCPI) 

 ianuarie ianuarie offline 

Adrian BERARU 

5 

Contract de 
furnizare presă de 
tipar digitală 

42636000-3, 
80531200-7 208.333,00 Venituri proprii Procedură simplificată august octombrie online 

Adrian BERARU 

6 

Contract de 
furnizare stații 
grafice 30214000-2 583.333,00 Venituri proprii Procedură simplificată octombrie decembrie online 

Adrian BERARU 

7 

Contract de 
furnizare upgrade 
rețea și servere 48820000-1 208.333,00 Venituri proprii Procedură simplificată octombrie decembrie online 

Adrian BERARU 

8 

Contract de lucrări 
reabilitare cladire, 
sistem incalzire-
centrală termică, 
rețea apă-canal, 
gospodărie de apă 

45453000-7, 
45331100-7, 
45231100-6, 
45216120-1 3.439.161,00 Bugetul de stat 

Cerere de ofertă 
(OUG 34/2006) mai august online Adrian BERARU 

8.1. 
Contract de lucrări 
reabilitare cladire  45453000-7 1.646.351,00             

8.2. 

Contract de lucrări 
sistem incalzire -  
centrală termică 45331100-7 1.368.381,00             

8.3. 
Contract de lucrări 
rețea apă-canal  45231100-6 237.059,00             

8.4. 
Contract de lucrări 
gospodarie de apă 45216120-1 187.370,00             

Elaborat conform Ordinului ANAP 281/2016. 



Anexă privind achiziţiile directe 

Nr. 
crt. Obiectul achiziției directe Cod CPV 

Valoarea estimată 
Sursa de 
finanţare 

Data 
estimată 
pentru 
iniţiere 

Data estimată 
pentru 

finalizare Lei, fără TVA 

1 Prestare servicii de medicina muncii 15981100-9 111.790,00, din care 
pentru 2016: 83.440,00 Bugetul de stat ianuarie ianuarie 

2 Prestare servicii de Internet 72410000-7 29.000,00, din care 
pentru 2016: 21.600,00 Bugetul de stat ianuarie ianuarie 

3 Prestare servicii de întreținere centrală 
telefonică 64212000-5 8.100,00, din care 

pentru 2016: 6.100,00 Bugetul de stat ianuarie ianuarie 

4 Prestare servicii de curățenie 90910000-9 111.790,00, din care 
pentru 2016: 83.440,00 Bugetul de stat ianuarie ianuarie 

5 Prestare servicii de pază și protecție 79713000-5 126.030,00, din care 
pentru 2016: 94.640,00 Bugetul de stat ianuarie ianuarie 

6 
Prestare servicii de întreținere sistem 
de securitate, de alarmă și control 
acces 

50324200-4 36.100,00, din care 
pentru 2016: 32.100,00 Bugetul de stat ianuarie ianuarie 

7 
Prestare servicii de închiriere și 
asistență tehnică pentru sistemul 
informatic integrat 

72268000-1 51.700,00, din care 
pentru 2016: 38.500,00 Bugetul de stat ianuarie ianuarie 

8 Prestare servicii de salubrizare 90511000-2 6.400,00, din care 
pentru 2016: 4.800,00 Bugetul de stat ianuarie ianuarie 

9 Prestare servicii transfer date (mobile) 64212000-5 11.300,00, din care 
pentru 2016: 8.500,00 Bugetul de stat ianuarie ianuarie 

10 Prestare servicii de întreținere și 
reparații parc auto 50112000-3 43.900,00, din care 

pentru 2016: 32.600,00  Bugetul de stat ianuarie ianuarie 

11 Furnizare apă plată 15981100-9 4.530,00, din care 
pentru 2016: 3.355,00 Bugetul de stat ianuarie ianuarie 

12 Prestare servciii de SSM, PSI și PC 79417000-0 15.400,00, din care 
pentru 2016: 11.000,00 Bugetul de stat ianuarie ianuarie 

13 Prestare servicii de instruire ArcGIS 80531200-7 25.000,00 Bugetul de stat ianuarie ianuarie 

14 Studiu de fezabilitate si proiectare 71322000-1 130.183,00, din care 
pentru 2016: 6.400,00 Bugetul de stat ianuarie-

decembrie 
ianuarie-

decembrie 
 


