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Programul anual de achiziţii pentru  derularea proiectului în cadrul sub-măsurii   1199..44  ””SSpprriijjiinn  ppeennttrruu  cchheellttuuiieellii  ddee  ffuunnccțțiioonnaarree  șșii  aanniimmaarree””–  
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Nr.crt Obiectul 

Achizitiei 

Capitol 

Bugetar 

Tip de cheltuială Cod CPV Valoare 

estimata fara 

TVA (lei si 

euro) 

Procedura 

aplicata 

Data 

estimata 

pentru 

inceperea 

procedurii 

Data 

estimata 

pentru 

finalizarea 

procedurii 

1 Cheltuieli 

pentru servicii 

de consultanță 

tehnică și 

financiară, 

expertiză 

legată de 

implementarea 

SDL și audit 

Cap. II Cheltuieli pentru 

servicii 

imbunatatire 

procese 

79411000-8  

Servicii generale 

de consultanta in 

management  

 

33.500 lei 

(7.404,95 

euro) 

Cumparare 

directa 

utilizand 

catalogul 

electronic de 

produse 

(SEAP) 

05.01.2017 

 

 

 

 

 

31.07.2017 

 

2 Cheltuieli 

pentru servicii 

de consultanță 

tehnică și 

financiară, 

expertiză 

legată de 

Cap. II Cheltuieli pentru 

servicii 

contabilitate 

79211000-6 

Servicii de 

expertiză contabilă 

67.860 lei 

(15.000 

euro) 

Cumparare 

directa 

utilizand 

catalogul 

electronic de 

produse 

(SEAP) 

05.01.2017 

 

 

 

 

 

31.03.2017 
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implementarea 

SDL și audit 

3 Cheltuieli 

pentru servicii 

de consultanță 

tehnică și 

financiară, 

expertiză 

legată de 

implementarea 

SDL și audit 

Cap. II Cheltuieli pentru 

servicii audit 

financiar 

 

79212000-3  

Servicii de auditare 
14.850,00 

lei (3.282,49 

euro) 

Cumparare 

directa 

utilizand 

catalogul 

electronic de 

produse 

(SEAP) 

05.01.2017 

 

 

 

 

 

31.07.2017 

 

4 Cheltuieli 

logistice,  

administrative 

și de deplasare 

pentru 

funcționarea 

GAL 

Cap. III Dotarea sediului 

administrativ al 

GAL 

30199000-0  

Articole de 

papetarie si alte 

articole din hartie 

30197000-6 

Articole mărunte 

de birou 

30125100-2 

Cartuşe de toner  

 

2.673,22  lei  

(590,90 

euro) 

Cumparare 

directa 

utilizand 

catalogul 

electronic de 

produse 

(SEAP) 

05.01.2017 

 

 

 

 

31.07.2017 

 

5 Cheltuieli 

logistice,  

administrative 

și de deplasare 

Cap. III Cheltuieli cu 

achiziția unui 

singur mijloc de 

transport  

34110000-1 

Autoturisme 
61.770,70 

lei (13.654 

euro) 

 

Cumparare 

directa 

utilizand 

catalogul 

05.01.2017 

 

 

 

31.03.2017 
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pentru 

funcționarea 

GAL 

 electronic de 

produse 

(SEAP) 

 

 

6 Cheltuieli 

logistice,  

administrative 

și de deplasare 

pentru 

funcționarea 

GAL 

Cap. III Cheltuieli cu  mese 

servite necesar 

pentru organizarea 

întâlnirilor GAL 

(Adunarea 

Generală și 

Consiliul Director –

și pentru 

organizarea 

întâlnirilor 

Comitetului de 

Selecție 

55520000-1 

Servicii de catering 

6.770 lei 

(1.496,46 

euro) 

Cumparare 

directa 

utilizand 

catalogul 

electronic de 

produse 

(SEAP) 

05.01.2017 

 

 

 

 

31.07.2017 

 

7 Cheltuieli 

logistice,  

administrative 

și de deplasare 

pentru 

funcționarea 

GAL 

Cap. III Cheltuieli de 

transport pentru 

personalul GAL 

sau reprezentantul 

legal al GAL, 

pentru 

implementarea 

SDL  

09132100-4 

Benzină fără 

plumb 

 

5.881,20 lei 

(1.300 euro) 

Cumparare 

directa 

utilizand 

catalogul 

electronic de 

produse 

(SEAP) 

05.01.2017 

 

 

 

 

 

31.07.2017 

 

8 Cheltuieli 

pentru 

Cap. V Cheltuieli cu 

materiale de 

39294100-0 

Produse 
12.929,00 

lei (2.857,87 

Cumparare 

directa 

05.01.2017 

 

31.07.2017 
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animare 

 

animare  

GAL 

informative şi de 

promovare 

72413000-8 

Servicii de 

proiectare de site-

uri www, 

72415000-2 

Servicii de 

găzduire pentru 

operarea de site-uri 

www 

79341000-6 

Servicii de 

publicitate 

euro) utilizand 

catalogul 

electronic de 

produse 

(SEAP) 

9 Cheltuieli 

logistice,  

administrative 

și de deplasare 

pentru 

funcționarea 

GAL 

Cap. III Dotarea sediului 

administrativ al 

GAL 

30213100-6  

Multifuncțional 

laser monocolor 

(imprimantă, 

copiator, xerox) 

Laptop + licențe 

SO, pachet Office 

14.000 lei  

(3.094,60 

euro) 

Cumparare 

directa 

utilizand 

catalogul 

electronic de 

produse 

(SEAP) 

05.01.2017 

 

 

 

 

30.09.2017 

 

 

Reprezentant legal de proiect 

Toga Judita 


