
Curs euro 4.524 lei/euro

Nr. 

Crt
Obiectul contractului Cod CPV

Valoarea estimata a 

contractului de 

achiziție publică fara 

TVA (Lei si Euro)

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie

Data (luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii

Data (luna) 

estimată pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziţie publică

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire 

Online/offline

Persoana 

responsabila cu 

aplicarea 

procedurii de 

atribuire

84,128.30 lei

18,596.00 €

64,128.30 lei

14,175 €

20,000.00 lei

4,421 €

49,210.00 lei

10,877.54 €

30213100-6 - Laptop 23,000.00 lei

30233132-5 - Unitati de hard disk 5,084.00 €

3911200-0 - scaun birou

3912100-6 - birou

711.76 €

30232110-8 - imprimanta laser

30125100-2 - cartus toner

935.01 €

  Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” 
Sediul social: com. Săucesti, str. Orhideelor, nr. 1, jud. Bacău, 607540, telefon: 0744869125,e-mail galcolineletutovei@yahoo.com

Cod de identificare fiscală: 31054744

Banca: GarantiBank, Cont: RO28 UGBI 0000 2120 0936 1RON 

Programul de Achizitii al Proiectului actualizat la data de 22.06.2017

Cap. II Cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară, expertiză legată 

de implementarea SDL și audit

1 Achizitie servicii - audit 79210000-9 - servicii auditare financiară
sub-masura 

19.4
Achizitie directa 2017 2019 Online

Solomon Bogdan 

Ovidiu

2 Achizitie servicii juridice 79100000-5 - servicii juridice
sub-masura 

19.4
Achizitie directa 2017 2019 Online

Solomon Bogdan 

Ovidiu

Cap. III Cheltuieli logistice, administrative și de deplasare pentru funcționarea GAL

1.1
Achizitia si mentenanta 

echipamentelor IT

sub-masura 

19.4
achizitie directa 2017 2017 online

Solomon Bogdan 

Ovidiu

1.2 Achiziția de mobilier pentru birou
3,220.00 lei sub-masura 

19.4
achizitie directa 2017 2017 online

Solomon Bogdan 

Ovidiu
39122100-4 - cuier

1.3

Achiziția și întreținerea de alte 

echipamente pentru desfășurarea 

activității GAL (tocător hârtie, 

telefoane fixe etc.).

4,230.00 lei sub-masura 

19.4
achizitie directa 2017 2017 online

Solomon Bogdan 

Ovidiu
32422000-7 -componente de retea 

Dotarea sediului administrativ

mailto:galcolineletutovei@yahoo.com


30197643-5 - Hârtie pentru fotocopiatoare 

30197110-0  -  Capse

30197220-4  - Agrafe de birou  

22852000-7  -  Dosar

30192000-1 - Accesorii de birou

30197210-1 - Bibliorafturi

30197000-6 - Articole mărunte de birou 

30192700-8 - Papetarie

30192920-6 - Lichid corector 

39263000-3 - Articole de birou 

22816300-6 - Nottes autoadezviv 

30192130-1 - Creioane

30192100-2  - Radiera

30233180-6 - Dispozitive de stocare cu memorie flash 

30234300-1 - Compact-discuri (CD) 

30200000-1  - Echipamente și accesorii pentru computer 

22820000-4 - Formulare

22900000-9 - Diverse imprimate 

22822000-8 - Formulare comerciale 

39541140-9 - Sfoară 

39831400-0 - Produse de curățat pentru ecrane 

30199230-1 - Plicuri 

30192125-3 - Carioca permanenta/Marker

30192130-1 - Creioane

24911200-5 - Adeziv/Lipici

42964000-1 - Echipamente de birotica

30192121-5 - Pix

39717200-3 - aparate de aer conditionat 1,500.00 lei

48310000-4 -  pachete software pentru creare de 

documente

72261000-2 - servicii de asistenta pentru software

48624000-8 - pachete software pentru sisteme de 

operare pentru computere personale
1,326.26 €

39224330-0 - Găleată

39800000-0  - Produse de curățat și de lustruit 

39224350-6  - Farase

39831300-9 - Produse de curățat pentru podele

33761000-2 - Hârtie igienică 

39831240-0 - Produse de curățenie 

24455000-8 - Dezinfectanti

39811100-1 - Odorizante de interior

39514300-1 - Rulouri de servetele

1.4

Achiziția de birotică, papetărie și 

tehnică de birou (calculatoare de 

birou, capsatoare, perforatoare, 

aparat de îndosariere/spiralare etc.);

8,530.00 lei

sub-masura 

19.4
achizitie directa 2017 2019 online

Solomon Bogdan 

Ovidiu

30192132-5 - Mine de rezervă pentru creioane

1,885.50 €

1.5
Achiziția de aparatură foto, video, 

TV, aparat aer condiționat.

sub-masura 

19.4
achizitie directa 2017 2017 online

Solomon Bogdan 

Ovidiu
45331220-4 - lucrari de instalare echipamente de 

aer cond
331.56 €

1.6

Costuri pentru achiziția de aplicații 

informatice standardizate (software 

sistem operare Microsoft Windows, 

software Microsoft Office, software 

antivirus, software contabilitate)

6,000.00 lei

sub-masura 

19.4
achizitie directa 2017 2019 online

Solomon Bogdan 

Ovidiu

1.7
Cheltuieli pentru igiena sediului 

GAL 

2,730.00 lei

sub-masura 

19.4
achizitie directa 2017 2019 online

Solomon Bogdan 

Ovidiu

603.45 €



18424300-0 - Mănuși de unică folosință 

19640000-4 - Saci și pungi din polietilenă pentru deșeuri 

24322500-2 - Alcool/Spirt

39831200-8 - Detergenti

33711900-6 - Săpun

2,505.66 lei

553.86 €

2,505.66 lei

331.56 €

32,561.44 lei

7,197.49 €

22462000-6 - Afis

22150000-6 - Brosura

22140000-3 - Pliant

22462000-6 - Roll-up

79341000-6 - Servicii de publicitate

79800000-2 - Mape personalizate

30192121-5 - Pix personalizat

22816100-4 - Bloc-notes

22819000-4 - Agende

1.7
Cheltuieli pentru igiena sediului 

GAL 

sub-masura 

19.4
achizitie directa 2017 2019 online

Solomon Bogdan 

Ovidiu

603.45 €

Cap. IV Cheltuieli pentru instruirea și dezvoltarea de competențe privind 

implementarea SDL

1

Instruirea liderilor locali din 

teritoriul GAL privind 

implementarea SDL prin seminarii 

și grupuri de lucru

79632000-3
Sub-masura 

19.4
Achizitie directa 2017 Online

Solomon Bogdan 

Ovidiu

Cap. V Cheltuieli pentru animare

1

Cheltuieli cu materiale de animare 

(banner/roll-up/pop-up banner, plic 

poştal, ecuson, legitimaţie,  broșuri, 

pliante, afișe, volante/flyere, spoturi 

audio/ multimedia în mass-media 

care acoperă teritoriul GAL, 

comunicate de presă, anunțuri 

promovate pe rețele de socializare, 

radio, reviste, presă online) – fără a 

fi eligibile materialele prin care se 

prezintă exclusiv sau preponderent 

informații cu caracter general 

despre teritoriul GAL, fără a fi 

legate de implementarea SDL

6,861.44 lei

sub-masura 

19.4
Achizitie directa

2

Cheltuieli cu materiale 

promoţionale (inclusiv 

personalizate) pe care este 

inscripționat numele GAL și după 

caz pagina web/e-mail/date de 

contact a acestuia de dimensiuni și 

costuri reduse: blocnotes-uri, mape, 

genti/serviete/sacoșe textile, agende, 

pixuri, calendare, umbrele, CD-

uri/DVD-uri, memory stick-

uri/obiecte artizanale personalizate, 

de mici dimensiuni, confecționate 

din materiale naturale. Aceste 

articole pot fi distribuite cu titlu 

gratuit și în afara teritoriului GAL 

în cadrul întâlnirilor organizate de 

către RNDR și REDR.

5,250.00 lei

sub-masura 

19.4                            
Achizitie directa

2018

2017 2019 Online
Solomon Bogdan 

Ovidiu

1,516.68 €

1,160.48 €

2017 2019 Online
Solomon Bogdan 

Ovidiu



30199792-8 - Calendare

30237270-2 Genti pentru computere portabile
2,450.00 lei

18235400-9 - Veste
541.56 €

10,500.00 lei

2,320.95 €

7,500.00 lei

1,657.82 €

Reprezentant legal,

Carmen Diana PUIU

2

Cheltuieli cu materiale 

promoţionale (inclusiv 

personalizate) pe care este 

inscripționat numele GAL și după 

caz pagina web/e-mail/date de 

contact a acestuia de dimensiuni și 

costuri reduse: blocnotes-uri, mape, 

genti/serviete/sacoșe textile, agende, 

pixuri, calendare, umbrele, CD-

uri/DVD-uri, memory stick-

uri/obiecte artizanale personalizate, 

de mici dimensiuni, confecționate 

din materiale naturale. Aceste 

articole pot fi distribuite cu titlu 

gratuit și în afara teritoriului GAL 

în cadrul întâlnirilor organizate de 

către RNDR și REDR.

sub-masura 

19.4                            
Achizitie directa

2017

1,160.48 €

Online

2017 2019 Online
Solomon Bogdan 

Ovidiu

3

Cheltuieli cu achiziționarea de 

articole vestimentare inscripționate 

cu sigla GAL, doar pentru angajații 

GAL.

sub-masura 

19.4
Achizitie directa 2017

5

Cheltuieli privind cazarea și 

masa/diurna (numai pentru angajații 

GAL) participanților, 

organizatorilor și angajaților GAL 

în cadrul activităților de animare;

55520000-1 - Servicii de Catering
sub-masura 

19.4
Achizitie directa

Online

4

Cheltuieli pentru asigurarea 

transparenţei alocării fondurilor 

europene acordate României prin 

PNDR: plăcuță informativă 

amplasată la sediul GAL, plăcuță 

informativă generală amplasată pe 

indicatorul rutier al localității la 

intrarea și ieșirea din localitatea în 

care este sediul GAL, panou 

publicitar de prezentare a siglei și a 

denumirii (luminos/iluminat, aplicat 

pe clădire/pe sol/pe stâlp);

30192170-3 - Panouri de afisare
sub-masura 

19.4

2017

Solomon Bogdan 

Ovidiu

2019 Online
Solomon Bogdan 

Ovidiu

Solomon Bogdan 

Ovidiu

Achizitie directa 2017 2017


