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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/offlin

e

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

1 Servicii de cantină și servicii de catering 

55500000-5 servicii 

de cantină și servicii 

de catering,   

55520000-1 Servicii 

de catering

229,357.80 250,000.00 Buget local

procedură 

proprie            

ANEXA 2

în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva

Centrul de zi 

Rozmarin

2 Servicii de cantină socială
55510000-8 Servicii 

de cantină
432,000.00 432,000.00 Buget local

Procedură 

proprie

în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
Protecție Socială

Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul  2022

conform buget aprobat prin HCL 43 din 09.02.2022

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/offlin

e

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

3 Servicii de adăpost pentru victimele violenței

85310000-5  Servicii 

de asistenţă socială; 

85311000-2 Servicii 

de asistenţă socială 

cu cazare

165,000.00 165,000.00 Buget local

procedură 

proprie              

ANEXA 2

în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

4
Servicii de ambulanță socială pentru 

persoane cu dizabilități

85143000-3 Servicii 

de ambulanţă; 

85310000-5 Servicii 

de asistenţă 

socială;

84,033.61    

0.00

100,000.00        

0.00 
Buget local

procedură 

proprie              

ANEXA 2

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

5
Servicii de prevenire și combatere a violenței 

în familie

85310000-5  Servicii 

de asistenţă socială 

(servicii de prevenire 

și combatere a 

violenței în familie)

335,000.00 335,000.00 Buget local

procedură 

proprie            

ANEXA 2

în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

6
Servicii de îngrijire și recuperare - reabilitare a 

copiilor cu nevoi speciale

85310000-5  Servicii 

de asistenţă socială 

(servicii de prevenire 

și combatere a 

violenței în familie); 

85312500-4 Servicii 

de reabilitare

810,000.00 810,000.00 Buget local

procedură 

proprie              

ANEXA 2

în decursul 

anului 2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

7 Servicii tip respiro

85310000-5  Servicii 

de asistenţă 

socială; 85311000-2 

Servicii de asistenţă 

socială cu cazare

218,487.39      

16,806.72

260,000.00      

20,000.00
Buget local

procedură 

proprie               

ANEXA 2

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/offlin

e

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

8
Centru de zi educațional pentru copii 

din Valea Rece

79314000-8 Studiu 

de fezabilitate 

(Rev.2)     66171000-

9 Servicii de 

consultanta 

financiara (Rev.2)  

79418000-7 Servicii 

de consultanta in 

domeniul 

achizitiilor (Rev)  

72224000-1 Servicii 

de consultanta 

privind gestionarea 

proiectelor (Rev.2)

210,084.03   

0.00

250,000.00      

0.00

Fonduri 

europene/ 

buget local

Procedură 

simplificată

în decursul 

anului 

2022

în decursul 

anului 2022
online

Buțiu Maria 

Minerva
FCRUASIP

9

Centru multifuncțional de servicii 

medico- sociale integrate de 

zi/rezidențial pentru persoane care 

necesită recuperare în cazul unor boli 

cronice sau în perioade de 

convalescență

79314000-8 Studiu 

de fezabilitate 

(Rev.2)     66171000-

9 Servicii de 

consultanta 

financiara (Rev.2)  

79418000-7 Servicii 

de consultanta in 

domeniul 

achizitiilor (Rev)  

72224000-1 Servicii 

de consultanta 

privind gestionarea 

proiectelor (Rev.2)

840,336.13    

0.00

1,000,000.00     

0.00

Fonduri 

europene/ 

buget local

Procedură 

simplificată

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/offlin

e

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Denumire birou, 

serviciu, compartiment

10
Centru de zi pentru persoane fără 

adăpost

79314000-8 Studiu 

de fezabilitate 

(Rev.2)     66171000-

9 Servicii de 

consultanta 

financiara (Rev.2)  

79418000-7 Servicii 

de consultanta in 

domeniul 

achizitiilor (Rev)  

72224000-1 Servicii 

de consultanta 

privind gestionarea 

proiectelor (Rev.2)

210,084.03       

0.00

250,000.00        

0.00

Fonduri 

europene/ 

buget local

Procedură 

simplificată

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 consilier achiziții publice

Buțiu Maria Minerva
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