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1

Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

1 Materiale pentru curățenie

39831200-8-

Detergenți; 

39224300-1 

Mături, perii si alte 

articole de diverse 

tipuri.

5,042.02 6,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul  2022 

conform buget aprobat prin HCL 43/09.02.2022

Anexa 1 - Achiziții directe

Inițială 

Revizuită

Numărul revizuirii
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

2 Furnituri de birou
39263000-3 

Articole de birou
4,201.68 5,000.00 Buget local Achiziție directă

în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

3 Servicii de dezinsecție

90921000-9 

Servicii de 

dezinfectie și  

dezinsectie.

3,361.34 4,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

4 Cartușe toner
30125100-2 

Cartușe de toner
1,680.67 2,000.00 Buget local Achiziție directă

în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

5 Materiale gospodărești și de construcții.

44100000-1 

Materiale de 

construcții și 

articole conexe; 

44115200-1 

Materiale pentru 

instalații de apă și 

canalizare și 

materiale de 

încălzire; 

44111000-1 

Materiale de 

construcții; 

44316510-6 

Articole de 

feronerie; 

31000000-6 

Masini, 

aparate,echipame

nte și consumabile 

electrice, iluminat

8,403.36 10,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

6

Servicii de reparare și

întreținere a  încălzirii centrale (inclusiv 

panouri solare)

50720000-8 

Servicii de 

reparare și de 

întreținere a 

încălzirii centrale

8,403.36 10,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

7

Extictoare, hidranți și servicii de întreținere, 

reparare echipamente de stingerea incendiilor 

(PSI)

35111300-8 

 Extinctoare; 

42131160-5 

Hidranți;  

50413200-5 

Servicii de 

1,608.68 2,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

8

Diverse servicii de întreținere și de reparații 

(defecțiuni accidentale mașini de spălat, 

aparatură electrocasnică, calibrarea 

alcooltesterului, verificare pentru instalații de 

legare la pământ)

50800000-3 

Diverse servicii de 

întreţinere şi de 

reparare 

4,201.68 5,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

9

Servicii de întreținere și reparare computere și

sistem de supraveghere video

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 

audiovisual

4,201.68 5,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

10 Servicii de pază/buton panică

79713000-5 

Servicii de Pază;   

79711000-1 

Servicii de 

monitorizare și 

intervenție

5,042.01 6,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

11 Mașină de spălat rufe semiprofesionale

39713210-8 

Mașini de spălat și 

uscat rufe

16,806.72 20,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

12 Dezinfectanți
24455000-8 

Dezinfectanți
4,201.68 5,000.00 Buget local Achiziție directă

în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

13 Lucrări de reparații generale și de renovare

45453000-7- 

Lucrări de reparații 

generale și de 

renovare.

100,840.34 120,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

14 Hrană pentru oameni

55500000-5 

Servicii de catering 

și cantină; 

1580000-6 Diverse 

produse 

alimentare.

9,174.31 10,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

15 Diverse materiale sanitare 

33000000-0 - 

echipamente 

medicale, produse 

farmaceutice și 

produse de 

îngrijire personală, 

18143000-3 - 

echipamente de 

protecție, 

24455000-8 – 

dezinfectanți.

4,201.68 5,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

16 Deplasări interne

60100000-9 

Servicii de 

transport

840.34 1,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

17 Pregătire profesională

80000000-4 

Servicii de 

învățământ și 

formare 

profesională

4,201.68 5,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

18 Reclamă și publicitate

22462000-6 

Materiale 

Publicitare

840.34 1,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

19 Servicii de protocol și reprezentare

15800000-6 – 

diverse produse 

alimentare

1,680.67 2,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

20
Pompe hidraulice, vase de expansiune, boilere 

de 1000L

42122130-0 

Pompe de apă 

42161000-5 

Boilere de apă 

caldă   45259300-0 

Piese pentru 

reparație centrală  

39715000-7 

Dispozitive de 

încălzire a apei și 

încălzire centrală

16,806.72 20,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

21 Mașini de spălat și uscat rufe

39713200-5 

Mașini de spălat și 

uscat rufe 

8,403.36 10,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

22
Camere de supraveghere interioare și 

exterioare

35125300-2 

Camere video de 

securitate   

32323500-8 

Sistem video de 

supraveghere

5,042.02 6,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Adăpost de noapte

23
Pregătirea profesională a asistenților 

personali  

79632000-3 

Servicii de formare 

a personalului 

(Rev.2)    

80570000-0 

Servicii de 

perfecţionare 

personală

84,033.61     

16,806.72

100,000.00    

20,000.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva

Serviciul de Protecție 

Specială 
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

24
Pregătirea profesională a asistenților 

sociali

79632000-3 

Servicii de formare 

a personalului 

(Rev.2)    

80570000-0 

Servicii de 

perfecţionare 

personală

50,420,17   

33,613.44

60,000.00   

40,000.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva

Serviciul de Protecție 

Specială 

25 Diverse materiale sanitare 

33141420-0 , 

33140000-3, 

33141623-3 

8,403.36 10,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Serviciul de Protecție 

Specială 

26 Uniforme și  echipament de protecție 18143000-3 1,680.67 2,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Serviciul de Protecție 

Specială 

27 Achiziția de formulare tipizate 22800000–8  15,126.05 18,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Serviciul de Protecție 

Specială 

28 Furnituri de birou

30192121-5, 

30197642-8, 

22852000-7, 

30192125-3, 

22800000-8, 

30192160-0, 

30197210-1, 

30192800-9, 

30199230-1, 

30197220-4, 

30199500-5, 

30199600-6;

5,882.35 7,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Serviciul de Protecție 

Specială 

29 Obiecte de inventar (telefoane, tabletă PC)

32250000-0 

Telefoane mobile 

(Rev.2);   

30213200-7Tablet 

PC (Rev.2)

15,966.38    

8,403.36

19,0000.00   

10,000.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva

Serviciul de Protecție 

Specială 
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

30 Servicii de evaluare psihologică

85147000-1 - 

Servicii de 

medicina muncii  

85121270-6 - 

Servicii de 

psihiatrie sau 

psihologie

12,000.00   

5,000.00

12,000.00   

5,000.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva

Serviciul de Protecție 

Specială 

31 Materiale de curățenie

39831240-0 

Produse de 

curățenie (Rev.2)

8,403.00 10,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Serviciul de Protecție 

Specială 

32 Alte obiecte de inventar

39134100-1 Mese 

pentru computer 

(Rev.2)

2,521.01 3,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Serviciul de Protecție 

Specială 

33
Tonere și cartușe pentru imprimante 

multifuncționale și copiatoare

30125100-2 

Cartuse de toner 

(Rev.2);               

30125110-5Toner 

pentru 

imprimantele 

laser/faxuri 

(Rev.2),                        

30125120-8Toner 

pentru 

fotocopiatoare 

(Rev.2)

15,966.38   

4,201.68

19,000.00     

5,000.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva

Serviciul de Protecție 

Specială 

34 Furnituri de birou

30192700-8 

papetărie      

39263000-3 

articole de birou

8,403.36 10,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

35 Articole sanitare

33000000-0 

echipamente 

medicale, produse 

farmaceutice și 

produse de igienă 

personală

3,361.34 4,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

36 Carburanți 
09100000-0 

Combustibil (rev.2)
12,605.04 15,000.00 Buget local Achiziție directă

în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

37 Dezinfectanți 
24455000-8 

dezinfectanți
4,201.68 5,000.00 Buget local Achiziție directă

în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

38 Echipamente de protecție a muncii

18143000-3 

echipamente de 

protecție

2,521.01 3,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

39
Lucrări de reparații generale și de renovări 

exterioare 

45453000-7  

lucrări de reparații 

generale și de 

renovare

50,420.17 60,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

40 Materiale didactice 

39162100-6 

material 

pedagogic  

39162110-9 

rechizite școlare

3,361.34 4,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

41 Materiale gospodărești 

44111000-1 

materiale pentru 

lucrări de 

construcții  

44316510-6  

feronerie  

44512940-3 truse 

de scule  

44100000-1 

materiale de 

construcții și 

articole conexe

4,201.68 5,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

42 Materiale pentru curățenie

39831240-0 

produse de 

curățenie

4,201.68 5,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

8//23



Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

43 Diverse medicamente

33690000-3 

diverse 

medicamente

1,680.67 2,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

44 Mobilier școlar
39160000-1 

mobilier școlar
8,403.36 10,000.00 Buget local Achiziție directă

în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

45 Piese de schimb auto

34913000-0 

diverse piese de 

schimb

8,403.36 10,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

46
Poșta, telecomunicații, radio, televizor, 

internet

64200000-8 

servicii de 

telecomunicații

4,201.68 5,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

47 Servicii de protocol și reprezentare

15800000-6 

diverse produse 

alimentare

5,882.35 7,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

48 Servicii de reclamă și publicitate

79341000-6 

servicii de 

publicitate (Rev.2)

1,680.57 2,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

49
Servicii de reparare și de întreținere a 

echipamentului video

50343000-1 

servicii de reparare 

și de întreținere a 

echipamentului 

video

2,521.01 3,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

50

Servicii de verificare PRAM (servicii de 

reparare și de întreținere a instalațiilor 

electrice de construcții)

50711000-2 

servicii de reparare 

și de întreținere a 

instalațiilor 

electrice de 

construcții

1,680.67 2,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

51 Servicii de dezinfecție și dezinsecție

90921000-9 

servicii de 

dezinfecție și de 

dezinsecție

840.34 1,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

52 Tonere și cartușe

30125100-2 

cartușe toner 

30125110-5 toner 

pentru imprimante 

laser/faxuri  

30125120-8 toner 

fotocopiatoare

4,201.68 5,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

53
Servicii de reparare și întreținere a 

echipamentului de stingere a incendiilor

50413200-5 

Servicii de 

reparare și 

întreținere a 

echipamentului de 

stingere a 

incendiilor

1,680.67 2,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

54
Servicii de spălare a automobilelor și servicii 

similare

50112300-6 

servicii de spălare 

a automobilelor și 

servicii similare

840.34 1,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

55 Servicii de inspecție tehnică periodică

71631200-3 

Servicii de 

inspecție tehnică 

periodică

3,361.34 4,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

56
Servicii de reparare și întreținere a centralelor 

termice

45259300-0 

Reparare și 

întreținere a 

cetralelor termice

2,521.01 3,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

57
Sevicii de verificare tehnică periodică a 

instalațiilor de prize de pământ și paratrăznet

50532000-3 

Servicii de 

reparare și de 

întreținere tehnică 

periodică a 

instalațiilor de 

prize de pământ și 

paratrăznet

2,521.01 3,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

10//23



Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

58 Servicii de pregătire profesională

79632000-3 

Servicii de formare 

a personalului

4,201.68 5,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

59 Protecția muncii
22820000-4 

formulare
840.34 1,000.00 Buget local Achiziție directă

în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

60 Servicii de reparare și întreținere tahometre

50411400-3 

Servicii de reparae 

și întreținere a 

tahometrelor

840.34 1,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

61 Imprimante și multifuncționale 
30232110-8 

imprimante laser
8,403.36 10,000.00 Buget local Achiziție directă

în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

62
Computere, echipamente și accesorii pentru 

computere

30213300-8 

computer de birou 

30200000-1 

echipamente și 

accesorii pentru 

computer

12,605.04 15,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

63 Viniete pentru autovehicule

22453000-0 

viniete de 

automobile

1,680.67 2,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

64 Servicii de aigurare RCA și CASCO

66516100-1 

servicii de 

asigurare de 

răspundere civilă 

auto    66514110-0 

servicii de 

asigurare a 

autovehiculelor

20,000.00 20,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

65 Diverse servicii de întreținere și reparare

50000000-5 

Servicii de repare 

și întreținere

4,201.68 5,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

66
Servicii de reparare și întreținere a 

automobilelelor

5011200-3 Servicii 

de reparare și 

întreținere a 

automobilelor 

(Rev.2)

12,605.04 15,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

67 Calculatoare

30213300-8 

Computer de birou 

(rev.2)

42,016.81      

0.00

50,000.00      

0.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

68 Cărți, publicații și materiale documentare

22100000-1  Cărți, 

broșuri și pliante 

tipărite

4,201.68 5,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

69 Cheltuieli cu deplasări

60100000-9 

Servicii de 

transport rutier

12.605,24    

2.521,01

15.000,00   

3.000,00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

70 Cititor de coduri de bară

30100000-0 

Maşini, 

echipament şi 

accesorii de birou, 

cu excepţia 

computerelor, a 

imprimantelor şi a 

mobilierului

1,680.67       

0.00

2,000.00       

0.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

71 Dezinfectanți

33631600-8 

Antiseptice şi 

dezinfectante

4,201.68 5,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

72 Etichetator

30100000-0 

Maşini, 

echipament şi 

accesorii de birou, 

cu excepţia 

computerelor, a 

imprimantelor şi a 

mobilierului

840.34   0.00
1,000.00     

0.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

73 Imprimante multifuncţionale
30232110-8  

Imprimante laser

21,008.40       

13,445.38

25,000.00       

16,000.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

74 Licenţe windows server

48422000-2 Suite 

de pachete 

software

12,605.24       

0.00

15,000.00         

0.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

75 Licenţe windows, office

48422000-2 Suite 

de pachete 

software

42,016.81      

0.00

50,000.00       

0.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

76

Mijloace tehnice pentru apărarea 

împotriva incendiilor şi echipamentelor de 

protecţie specifice

24951220-3  

Produse 

extinctoare; 

24951230-6 

Încărcătură pentru 

extinctoare de 

incendii

4,201.68     

1.680.67

5,000.00      

2,000.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

77
Mobilă, inclusiv de birou şi echipamente 

informatice şi accesorii de birou

39000000-2 

Mobilier de birou;   

30213300-8   

Echipamente 

informatice şi 

accesorii de birou

33,613.45           

0.00

40,000.00      

0.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

78 Pad semnătură digitală

30100000-0 

Maşini, 

echipament şi 

accesorii de birou, 

cu excepţia 

computerelor, a 

imprimantelor şi a 

mobilierului

8,403.36        

0.00

10,000.00    

0.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

79
Piese de schimb la echipamentele de calcul, 

calculatoare, copiatoare și imprimante

30237000-9    

Piese şi accesorii 

pentru computere

16,806.72 20,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

80 Programe informatice

72210000-0  

Servicii de 

programare a 

pachetelor de 

produse software; 

72260000-5 

Servicii de 

software

84,033.61      

0.00 

100,000.00        

0.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

81 Reclamă și publicitate

22462000-6  

Materiale 

publicitare; 

79341000-6 

Servicii de 

publicitate

25,210.08       

2,521.01

30,000.00      

3,000.00 
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

82 Server
48820000-2 

Servere

42,016.81      

0.00

50,000.00    

0.00 
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

83
Servicii de consultanță privind gestionarea 

contractelor

85312320-8 

Servicii de 

consultanță 

profesională 

(Rev.2); 79411000-

8 Servicii generale 

de consultanță în 

management 

(Rev.2); 71310000-

4 Servicii de 

consultanță în 

domeniul 

ingineriei și al 

construcțiilor 

(Rev.2); 71356200-

0  Servicii de 

asistență tehnică 

(Rev.2); 79418000-

7 Servicii de 

consultanță în 

domeniul 

achizițiilor (Rev.2)

210,084.03    

42,016.81

250,000.00     

50,000.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

84 Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie

90921000-9  

Servicii de 

dezinfecţie şi de 

dezinsecţie

20,168.07 24,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

85
Servicii de analiză demografică și a serviciilor 

sociale existente în comunitatea locală

79315000-5 

Servicii de 

cercetare socială

84,033.61 100,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

86
Servicii de întreţinere şi revizie tehnică 

centrala telefonica

45453000-7  

Lucrări de reparaţii 

generale şi de 

renovare; 

32500000-8 

Echipament de 

telecomunicaţii

4,201.68 5,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

87
Servicii de întreținere și revizie tehnică a 

echipamentelor de calcul

50322000-8    

Servicii de 

întreţinere a 

computerelor 

personale;  

50323000-5 

Servicii de 

reparare şi de 

întreţinere a 

perifericelor 

informatice;

16,806.72    

0.00

20,000.00       

0.00 
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

88 Servicii de topografie

71351810-4 

Servicii de 

topografie

42,016.81 50,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

89
Tonere şi cartuşe pentru imprimante 

multifuncționale și copiatoare

30125100-2 

Cartuşe de toner

21.008,40      

0,00

25,000.00       

0.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

90 Website

72413000-8 

Servicii de 

proiectare de site-

uri WWW (World 

Wide Web)

16,806.72      

8,403.36

20,000.00    

10,000.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

91
Servicii de întreținere și reparații aer 

condiționat și revizia anuală

50730000-1 – 

Servicii de 

reparare și de 

întreținere a 

grupurilor de 

refrigerare

14.285,71    

4.201.68

17.000,00   

5.000,00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
DIU-112
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

92 Mobilier pentru sala CJCCI
39100000-3 – 

Mobilier 
25.210,08 30.000,00 Buget local Achiziție directă

în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
DIU-112

93
Lucrări de reparații a scărilor exterioare la 

DIU

45453000-7 - 

Lucrări de 

reparaţii generale 

şi de renovare 

D19:D28

25.210,08    

50.420,17

30.000,00   

60.000,00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
DIU-112

94
Servicii de întreținere și revizie tehnică a 

echipamentelor de calcul

50322000-8    

Servicii de 

întreţinere a 

computerelor 

personale     

50323000-5 

Servicii de 

reparare şi de 

întreţinere a 

perifericelor 

informatice

12.605,04 15.000,00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
DIU-112

95
Servicii de întreţinere şi revizie tehnică 

centrala telefonică

79512000-6 - 

Centre de apel 
5.882,35 7.000,00 Buget local Achiziție directă

în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
DIU-112

96
Servicii revizie centrala alarmare și senzori 

anti incendiu

50610000-4 - 

Servicii de 

reparare şi de 

întreţinere a 

echipamentului de 

Securitate

4.201,68 5.000,00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
DIU-112

97 Servicii de întreținere și revizie sistem electric

45310000 – 3 

Lucrări de 

instalații electrice 

(Rev.2)

8.403,36 10.000,00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
DIU-112
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

98 Grup UPS și componente

31154000 - 0 – 

Surse de 

alimentare 

electrică continuă 

(Rev.2)

58.823,53 70,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
DIU-112

99
Tonere şi cartuşe pentru imprimante 

multifuncționale și copiatoare

30125100-2  

Cartuşe de toner

840,34         

0,00

1.000,00       

0.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
DIU-112

100 Materiale de curățenie

39831240-0 

produse de 

curățenie

1.680,67 2.000,00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
DIU-112

101
Servicii revizie camere video TVCI urban + 

clădire DIU

50343000-1  – 

Servicii de 

reparare şi de 

întreţinere a 

echipamentului 

video

16.806,72 20,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
DIU-112

102

Mijloace tehnice pentru apărarea împotriva 

incendiilor şi echipamentelor de protecţie 

specifice

24951220-3 

Produse 

extinctoare   

24951230-6  

Încărcătură pentru 

extinctoare de 

incendii

1,680.67 2.000,00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
DIU-112

103 Formulare tipizate

22800000–8  

Registre, registre 

contabile, 

clasoare, 

formulare și alte 

articole imprimate 

de papetărie din 

hârtie sau din 

carton

8,403.37 10,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Protecție Socială
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

104 Aparate aer condiționat 

39717200 - 3  

Aparate de aer 

condiționat

5,882.35   

6,722.69

7,000.00   

8,000.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
Protecție Socială

105 Jaluzele verticale  
39515440 -1 –  

Jaluzele verticale

2521.01    

840.34

3.000,00   

1.000,00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
Protecție Socială

106
Servicii de asistenţă medicală - medicina 

muncii

85148000-8 

servicii de analize 

medicale.        

85147000-1 

Servicii de 

medicina muncii 

(Rev.2)

80,000.00   

40,000.00

80,000.00   

40,000.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
Protecție Socială

107 Pachet computer de birou

30213300-8 

computer de 

birou; 30231310-3  

ecrane plate; 

30237410-6 

Mouse pentru 

computer (Rev.2),  

30237460-1 

Tastaturi pentru 

computer (Rev.2), 

48422000-2 Suite 

de pachete 

software

13,445.37    

8,403.36

16,000.00   

10,000.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
Protecție Socială
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

108 Furnituri de birou

30192700-8 

papetărie;         

30192121-5 pixuri; 

30197642-8 hârtie 

pentru 

fotocopiatoare și 

xerografică; 

22852000-7 

dosare; 30192125-

3 cariocă 

permanentă; 

22800000-8 

registre, registre 

contabile, 

clasoare, 

formulare și alte 

articole imprimate 

de papetărie din 

hârtie și carton;  

30192160-0 

corectoare; 

30197210-1 

bibliorafturi; 

30192800-9 

etichete 

autocolante; 

30199230-1 

plicuri; 30197220-

4 agrafe birou;                      

30199500-5 

bibliorafturi, mape 

10,924.36 13,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Protecție Socială
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

109 Protecția muncii

71317100-4 

servicii de 

consultanţă în 

protecţia contra 

incendiilor şi a 

exploziilor şi în 

controlul 

incendiilor şi al 

exploziilor; 

7131700-3 servicii 

de consultanţă în 

protecţia contra 

riscurilor şi în 

controlul riscurilor

4,201.68 5,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Protecție Socială

110
Tonere și cartușe pentru imprimante 

multifuncționale și copiatoare

30125100-2 

cartușe toner;                   

30125110-5 toner 

pentru 

imprimante 

laser/faxuri.

8,403.36            

0.00

10,000.00    

0.00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
Protecție Socială

111 Materiale pentru curăţenie  

39831240-0    

Produse de 

curățenie 

8,403.37 10,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Protecție Socială

112
Servicii verificare stingatoare G2, P6 si 

extinctor

50413200-5  - 

servicii de reparare 

și de întreținere a 

echipamentelor de 

stingerea 

incendiilor; 

35111300-8  - 

extinctoare

2,521.00 3,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Protecție Socială
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

113
Servicii de asigurare de răspundere civilă 

auto, Servicii de asigurare auto CASCO

66516100-1 

Servicii de 

asigurare de 

răspundere civilă 

auto                                                                             

6654110-0 Servicii 

de asigurare a 

autovehiculelor

4,201.68 5.000,00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

114
Carburanți pentru autovehiculele din dotarea 

Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș

09100000-0 

Combustibili, 

09132000-3 

Benzină, 09134200-

9 Motorină

4,201.68 5.000,00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

115 Servicii de dezinfecție 

90921000-9 

Servicii de 

dezinfecție și 

dezinsecție

12.605,04    

0,00

15.000,00   

0,00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

116 Servicii poștale și de telecomunicații 

64000000-6 

Servicii poștale și 

de telecomunicații     

64224000-2 

Servicii de 

teleconferință

42,016.81 50,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

117
Servicii de reparare și de întreținere a 

automobilelor

50112000-3 

Servicii de 

reparare și de 

întreținere a 

automobilelor

16,806.72 20,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

118

Servicii de asistență soft pentru 

întreținerea și actualizarea aplicațiilor 

informatice pentru contabilitate bugetară

72261000-2 

Servicii de 

asistență pentru 

software

   30.000,00     

15.126,05

  30.000,00    

18.000,00
Buget local

Achiziție 

directă

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 

2022

online
Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP
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Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului cadru
Codul CPV

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/  acord 

cadru                

Lei, fără TVA 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ acord 

cadru            

Lei, cu TVA 

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice ptr. 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data/luna 

estimată ptr 

inițierea 

procedurii

Data/luna 

estimată ptr. 

finalizarea 

contractului 

de achiziție 

publică/AC

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire   

online/offline

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

119 Servicii de videoconferință

4851500-1 

Pachete software 

pentru 

videoconferințe

8,403.36 10,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

120
Mentenanță echipamente IT, imprimante și 

rețea de date din cadrul DAS Târgu Mureș

72600000-6 

Servicii de 

asistență și de 

consultanță 

informatică

16,806.72 20,000.00 Buget local Achiziție directă
în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

Director adjunct, Director adjunct,

Ec. Maier Mihaela Todoran Carmen Corina

Șef Serviciu FCRUASIP, Întocmit/ red.

Cotruș Crina Veronica Buțiu Maria Minerva
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