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Programul de Achiziții al Proiectului pentru anul 2017 

* Documentul a fost realizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al 
achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale 

 

NR. 
CRT 

Tipul obiectului 
contractului de achizitie 
publica/acordului cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea estimata 
a contractului de 

achizitie 
publica/acordului 

cadru 

Lei fara tva 

Sursa de 
finantare 

Procedura 
stabilita/ 

Instrumente 
specifice 
pentru 

derularea 
procesului 
de achizitie  

Data 

(luna) 

estimata 
pentru 
initierea 

procedurii 

Data 

(luna) estimata 
pentru atribuirea 
contractelor de 

achizitie 
publica/acordului 

cadru 

Modalitatea 
de derulare 
a procedurii 
de atribuire 

Persoana 
responsabila 
cu aplicarea 
procedurii de 

atribuire 

Nu e cazul – Asociatia Grupul de Actiune Locala Câmpia Găvanu Burdea nu realizeaza proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 68 din Legea 
98/2016, Art. 68 (licitatie deschisa, licitatie restransa, negocierea 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). 

Anexa  

privind achizițiile directe PENTRU ANUL 2017 

NR. 
CRT 

OBIECTUL 
ACHIZIȚIEI 

directe 

 

COD CPV VALOARE 
ESTIMATA 

 

Lei fara tva 

Sursa de finanțare DATA 
ESTIMATĂ 
PENTRU 

INIȚIERE 

DATA 
ESTIMATĂ 
PENTRU 

FINALIZARE 

1. Servicii de contabilitate 

/expertiza contabila 

79200000-6 

Servicii de contabilitate, 
servicii de audit si servicii 

21.600,00 lei 

(4.774,54 euro) 

PNDR 2014-2020, Submasura 19.4, 
Capitolul II – Cheltuieli pentru servicii 
de consultanta tehnica si financiara, 

20.01.2017 31.05.2017 
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fiscale  expertiza legata de implementarea 
SDL, audit și cenzorat 

2. Servicii de audit 79200000-6 

Servicii de contabilitate, 
servicii de audit si servicii 
fiscale 

19.999,98 lei 

(4.420,86 euro) 

PNDR 2014-2020, Submasura 19.4, 
Capitolul II – Cheltuieli pentru servicii 
de consultanta tehnica si financiara, 
expertiza legata de implementarea 
SDL, audit și cenzorat 

20.01.2017 31.05.2017 

3.  Servicii de consultanta 
tehnica legata de 
implementarea strategiei 
GAL 

79400000-8 

Consultanta in afaceri si 
management si servicii 
conexe 

85.000,00 lei 

(18.788,68 
euro) 

PNDR 2014-2020, Submasura 19.4, 
Capitolul II – Cheltuieli pentru servicii 
de consultanta tehnica si financiara, 
expertiza legata de implementarea 
SDL, audit și cenzorat 

20.01.2017 31.05.2017 

4.  Achizitia de echipamente 
IT  

 

30000000-9 
Echipament informatic si 
accesorii de birou, cu 
exceptia mobilierului si a 
pachetelor software 

20.791,00 lei 

(4.595,71 euro) 

 

PNDR 2014-2020, Submasura 19.4, 
Capitolul III – Cheltuieli logistice,  
administrative si de deplasare pentru 
functionarea GAL 

20.01.2017 31.05.2017 

5.  Alte echipamente pentru 
desfășurarea  activității 

30191400-8: Dispozitiv de 
distrugere a documentelor 
32324100-1: Televizoare 
color 
39717200-3 – Aparate de 
aer condiționat 
32330000-5 Aparate audio 
și video de inregistrare și 
redare 
32581200-1 Aparate fax 
32552100-8 Receptoare 

4.234,00 lei 

(935,89 euro) 

 20.01.2017 31.05.2017 

6.  Achizitia de mobilier 
pentru birou 

39000000-2 

Mobila (inclusiv mobila de 

11.029,00 lei PNDR 2014-2020, Submasura 19.4, 
Capitolul III – Cheltuieli logistice,  

20.01.2017 30.06.2017 
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birou), accesorii de mobilier, 
aparate de uz casnic 
(exclusiv dispozitive de 
iluminat) si produse de 
iluminat 

(2437,89 euro) 

 

administrative si de deplasare pentru 
functionarea GAL 

7.  Achizitia de birotica, 
papetarie si tehnica de 
birou şi alte 
echipamente pentru 
desfăşurarea activităţii 

30197000-6 Articole 
marunte de birou 

30125100-2 Cartuse de 
toner  

7.272,00 lei 

(1.607,42 euro) 

 

PNDR 2014-2020, Submasura 19.4, 
Capitolul III – Cheltuieli logistice,  
administrative si de deplasare pentru 
functionarea GAL 

20.01.2017 30.06.2017 

 

 

8.  Achizitia servicii pentru 
service echipamente IT 

50300000-8: Servicii de 
reparare şi de întreţinere şi 
servicii conexe pentru 
computere personale, 
pentru echipament de 
birotică, pentru echipament 
de telecomunicaţii şi pentru 
echipament audio-vizual 

5400,00 lei 

(1.193,63 euro) 

PNDR 2014-2020, Submasura 19.4, 
Capitolul III – Cheltuieli logistice,  
administrative si de deplasare pentru 
functionarea GAL 

 

20.01.2017 30.06.2017 

 

 

 

9.  Realizare identitate 
vizuala GAL 

79822500-7 Servicii de 
proiectare grafica 

5.000,00 lei 

(1.105,21 euro) 

PNDR 2014-2020, Submasura 19.4, 
Capitolul III – Cheltuieli logistice,  
administrative si de deplasare pentru 
functionarea GAL 

20.01.2017 30.06.2017 

 

10. Achiziție servicii catering 
pentru organizarea 
întâlnirilor GAL, 
comitetul de selecție 

55520000-1 - Servicii de 
catering 

5.000,00 lei 

(1.105,21 euro) 

PNDR 2014-2020, Submasura 19.4, 
Capitolul III – Cheltuieli logistice,  
administrative si de deplasare pentru 
functionarea GAL 

20.01.2017 30.06.2017 
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11. 

Achiziție servicii de 
instruire lideri locali 

80510000-2 - Servicii de 
formare specializată 

60.000,00 lei 
(13.262,60) 

euro 

PNDR 2014-2020, Submasura 19.4, 
Capitolul IV - Cheltuieli pentru 
instruirea și dezvoltarea de 
competențe privind implementarea 
SDL 

20.01.2017  

12. Crearea, gazduirea si 
actualizarea unui web 
site pentru GAL 

72413000-8 

Servicii de proiectare de 
site-uri WWW 

(World Wide Web) 

9.000,00 lei 

(1.989,39 euro) 

 

PNDR 2014-2020, Submasura 19.4, 
Capitolul V – Cheltuieli pentru animare 

20.01.2017 31.05.2017 

13. Servicii informare și 
publicitate a proiectului 

79341000-6: Servicii de 
publicitate 

79800000-2: servicii 
tipografice si servicii conexe 

39294100-0: Produse 
informative si de promovare 

79950000-8: Servicii de 
organizare de expozitii, 
targuri si de congrese 

22.668,00 lei 

(5.010,61 euro) 

 

PNDR 2014-2020, Submasura 19.4, 
Capitolul V – Cheltuieli pentru animare 

 

20.01.2017 30.06.2017 

14. Organizarea pe teritoriul 
GAL a evenimentelor de 
animare de tipul 
sărbătorilor locale, 
festivaluri tematice, 
târguri de produse 
tradiționale prin care se 
promovează teritoriul 
acoperit de GAL 

79950000-8 - Servicii de 
organizare de expoziții, de 
târguri și de congrese 

60.000, 00 lei 

(13.263,00 
euro) 

PNDR 2014-2020, Submasura 19.4, 
Capitolul VI – Cheltuieli pentru 
sărbători locale, festivaluri tematice, 
târguri de produse tradiționale și alte 
evenimente prin care se promovează 
teritoriul acoperit de GAL (≤10% din 
suma prevăzută în fiecare Contract de 
finanțare aferentă Sub-măsurii 19.4) 

20.01.2017 30.06.2017 
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Nota:  

- Programul de achizitii a fost realizat pentru proiectul aferent submasurii 19.4 „Sprijin pentru chetuieli de functionare si animare PNDR 2014-2020. 

- S-a folosit cursul BCE 1 euro= 4,5240 mentionat in contractul de finantare incheiat de Asociatia Grupul de Actiune Locala Teleorman Regiunea Vlasca 
pe submasura 19.4, PNDR 2014-2020. 


