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                    Aprob  

Conducatorul autoritatii contractante 

      Presedinte-Talamba Stefan 

 

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 

Nu e cazul-Asociatia GAL VALEA TROTUSULUI BACAU nu realizeaza proceduri de atribuire asa cum sunt acestea definite in Legea 98/2016 art.68 

(licitatie deschisa, licitatie restransa, negociere competitiva, dialogul competitiv, parteneriatul pentru inovare, negocierea fara publicare prealabila, concursul de 

solutii, procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice, procedura simplificata). 
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ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE – ANUL 2018 
 

Nr. 

crt. 
Obiectul achizitei directe Cod CPV 

Valoarea 

estimată  
Sursa de finanţare 

Data estimată 

pentru iniţiere 

Data  estimată 

pentru 

finalizare 
Lei, fără TVA 

1. 

Achizitii servicii de asistenta  

 

si consultanta juridica 

Cap.II 

79111000-5 Servicii de consultanta 

juridica (Rev. 2) 
19,200.00 

PNDR2014-2020, 

Submasura 19.4 

Cap.II  „Cheltuieli 

pentru servicii de 

consultanta tehnica si 

financiara, expertiza 

legata de 

implementarea SDL 

si audit” 

Februarie 2018 Martie 2018 

2. 
Achizitie software 

CAP.III 

48219300-9 

Pachete software de administrare 
5,000.00 

PNDR 2014-2020, 

Submasura 19.4 

Cap.III  „Cheltuieli 

logistice, 

administrative si de 

deplasare pentru 

functionarea GAL” 

Ianuarie 2018 

Decembrie 

2018 

 

3. 

Achizitia de servicii de 

service si intretinere 

echipamente IT 

Cap.III 

50313200-4 Servicii de întreţinere a 

fotocopiatoarelor 50322000-8 Servicii 

de întreţinere a computerelor 

personale 

13,483.00 

PNDR 2014-2020, 

Submasura 19.4 

Cap.III  „Cheltuieli 

logistice, 

administrative si de 

deplasare pentru 

functionarea GAL” 

ianuarie 2018 

ianuarie 

2018 

 



4. 

Achizitie asigurare 

obligatorie si optionala 

mijloc de transport 

Cap.III 

665141100-5 

Servicii de brokeraj si asigurari 
4,500.00 

PNDR 2014-2020, 

Submasura 19.4 

Cap.III  „Cheltuieli 

logistice, 

administrative si de 

deplasare pentru 

functionarea GAL” 

Ianuarie 2018 

Februarie 

2018 

 

5. 

Achizitie servicii de 

intretinere mijloc de 

transport 

Cap.III 

50112100-4 

Servicii de reparare a automobilelor 
7,500.00 

PNDR 2014-2020, 

Submasura 19.4 

Cap.III  „Cheltuieli 

logistice, 

administrative si de 

deplasare pentru 

functionarea GAL” 

 Februarie 2018 Decembrie 2018 

6. 
Achizitie combustibil 

Cap.III 

09100000-0 Combustibili          (Rev. 

2) 
45,000.00 

PNDR 2014-2020, 

Submasura 19.4 

Cap.III  „Cheltuieli 

logistice, 

administrative si de 

deplasare pentru 

functionarea GAL” 

 Ianuarie 2018 Decembrie 2018 

7. 

Achizitii servicii de formare 

profesionala 

Cap.IV 

80530000-8 Servicii de formare 

profesionala       (Rev. 2) 
23,680.00 

PNDR 2014-2020, 

Submasura 19.4 

Cap.IV  „Cheltuieli 

pentru instruirea si 

dezvoltarea de 

competente privind 

implementarea SDL 

Martie 2018 august 2018 

8. 

Achizitie servicii organizare 

sărbători locale, festivaluri 

tematice, târguri de produse 

tradiționale și alte 

79951000-5 Servicii de organizare de 

seminarii (Rev.2) 
76,908.00 

PNDR 2014-2020, 

Submasura 19.4 

Cap.VI  „Cheltuieli 

pentru  sarbatori 

martie  2018  august  2018  



evenimente prin care se 

promovează teritoriul 

acoperit de GAL 

Cap.VI 

locale, festivaluri 

tematice, targuri de 

produse traditionale 

si alte evenimente 

prin care se 

promoveaza teritoriul 

acoperit de GAL  

 

                                                                                                                                                    Reprezentant legal, 

                                                                                                                                                      Talamba Stefan 


