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PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2023 
 

1) NECESITATE = HRĂNIREA EFECTIVELOR DE ELEVI 

Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică / acordului-cadru 
Codul /Coduri C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție publică 

/ acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractul

ui de 

achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea 

de 

derular

e a 

proced

urii de 

atribuir

e 

Persoana 

responsa 

bilă cu 

aplicarea 

procedurii 

de atribuire 

lei, fără T.V.A. 
online / 

offline 



Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică / acordului-cadru 
Codul /Coduri C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție publică 

/ acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractul

ui de 

achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea 

de 

derular

e a 

proced

urii de 

atribuir

e 

Persoana 

responsa 

bilă cu 

aplicarea 

procedurii 

de atribuire 

lei, fără T.V.A. 
online / 

offline 

1. 

FURNIZARE: 

 

Lotul 1 –Pâine albă feliată  

Lotul 2 –Pâine alba toast  

  

15811100-7 

 
145.995,00  

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Negociere fără 

publicarea 

prealabilă a unui 

anunț de 

participare 

Decembrie 

2022  
06.01.2023 Offline 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

2. 

FURNIZARE: 

 

Lotul 1 –bacon  

Lotul 2 –mușchi file 

Lotul 3 – ceafă de porc afumată 

Lotul 4 – pulpă de vită cu os 

Lotul 5 – salam Victoria 

Lotul 6 – cârnați cabanos  

15131400-9 

15111100-0 

15131230-6 

15131130-5 

241.671,00 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Negociere fără 

publicarea 

prealabilă a unui 

anunț de 

participare 

Decembrie 

2022 
06.01.2023 Offline 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 



Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică / acordului-cadru 
Codul /Coduri C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție publică 

/ acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractul

ui de 

achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea 

de 

derular

e a 

proced

urii de 

atribuir

e 

Persoana 

responsa 

bilă cu 

aplicarea 

procedurii 

de atribuire 

lei, fără T.V.A. 
online / 

offline 

 

 

3. 

FURNIZARE: 

 

Lotul 1 –brânză proaspătă  

Lotul 2 –cașcaval Rucăr 

Lotul 3 – cașcaval Dalia 

Lotul 4 – lapte de vacă 

 

15542000-9 

15540000-5 

15511210-8 

188.100,00   

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Negociere fără 

publicarea 

prealabilă a unui 

anunț de 

participare 

Decembrie 

2022 
06.01.2023 Offline 

 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

4. 

FURNIZARE: 

 

Lotul 1 –brânză telemea  

Lotul 2 –cârnați oltenești 

Lotul 3 –ouă de găină 

Lotul 4 – smântână 

Lotul 5 – amestec de legume congelate 

 

15541000-2 

 15131130-5 

 03142500-3 

15512000-0 

15331100-8 

72.696,00   

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Negociere fără 

publicarea 

prealabilă a unui 

anunț de 

participare 

Decembrie 

2022 
06.01.2023 Offline 

 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

5. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 2 – pulpe de pui 

Lotul 3 – piept de pui 

Lotul 4-   ruladă de pui 

Lotul 6 – salam de vară 

Lotul 7 – crenvurști de porc 

Lotul 8 – carcasă de porc 

 

15100000-9 177.479,60 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2022 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordurilor 

cadru 

nr.97258/9

Online 

 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 



Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică / acordului-cadru 
Codul /Coduri C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție publică 

/ acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractul

ui de 

achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea 

de 

derular

e a 

proced

urii de 

atribuir

e 

Persoana 

responsa 

bilă cu 

aplicarea 

procedurii 

de atribuire 

lei, fără T.V.A. 
online / 

offline 

7259/9726

0/97261/97

262/97263 

din data de 

02.08.2022 

6. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 13 – salam cu șuncă 

 

15100000-9 

 
10.461,28 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2022 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordului 

cadru 

nr70365 

din data de 

09.08.2022 

Online 

 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

7. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 13 – brânză topită cu șuncă 

 

15500000-3 

 
7.632 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2022 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordului 

cadru 

nr.97268 

din data de 

02.08.2022 

Online 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 



Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică / acordului-cadru 
Codul /Coduri C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție publică 

/ acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractul

ui de 

achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea 

de 

derular

e a 

proced

urii de 

atribuir

e 

Persoana 

responsa 

bilă cu 

aplicarea 

procedurii 

de atribuire 

lei, fără T.V.A. 
online / 

offline 

8. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 23 – pateu de ficat de porc 

Lotul 24 – pateu de ficat de pasăre 

 

15100000-9 

 
16.800 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2022 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordurilor 

cadru 

nr.70375/7

0376 din  

data de 

09.08.2021 

Online 

 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

9. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 3 – cartofi 

Lotul 5 – ceapă 

Lotul 6 – morcovi 

Lotul 9 - varză 

 

03212100-1 

03221113-1 

03221112-4 

03221400-0 

17.693,70 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. I 

2022 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordurilor 

cadru 

nr.95274/9

5276/9527

7/95280 

din  

data de 

05.01.2022 

Online 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

10. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 1 – cacao 

Lotul 3 – ceai, diverse sortimente 

Lotul 5 – ciocolată, diverse sortimente 

 

15841000-5 

15863000-5 

15842100-3 

35299,18 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2021 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordurilor 

Online 

 

 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 



Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică / acordului-cadru 
Codul /Coduri C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție publică 

/ acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractul

ui de 

achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea 

de 

derular

e a 

proced

urii de 

atribuir

e 

Persoana 

responsa 

bilă cu 

aplicarea 

procedurii 

de atribuire 

lei, fără T.V.A. 
online / 

offline 

cadru 

nr.71165/7

1167/7116

9 din  

data de 

16.11.2021 

evaluare a 

ofertelor 

11. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 1 – ardei iute 

Lotul 8 – usturoi 

Lotul 10 – verdețuri frunzoase (leuștean, 

țelină, mărar, patrunjel) 

Lotul 11 – rădăcinoase (țelină, păstârnac, 

pătrunjel) 

 

03221230-7 

03221100-7 

03221300-9 

03221100-7 

7.609,08 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2021 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordurilor 

cadru 

nr.95272/9

5279/9528

1/95282 

din  

data de 

05.01.2022 

Online 

 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

12. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 1 – făină 

Lotul 2 – mălai 

Lotul 5 – ulei de măsline 

Lotul 7 – oțet 

Lotul 8 – griș 

Lotul 9 – ulei de floarea soarelui 

 

15612100-2 

15612210-6 

15411110-6 

15871110-8 

15625000-5 

15411200-4 

42.913,44 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2022 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordurilor 

cadru 

nr.97281/9

7282/9728

5/97287/97

288/97289 

din  

data de 

Online 

 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 



Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică / acordului-cadru 
Codul /Coduri C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție publică 

/ acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractul

ui de 

achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea 

de 

derular

e a 

proced

urii de 

atribuir

e 

Persoana 

responsa 

bilă cu 

aplicarea 

procedurii 

de atribuire 

lei, fără T.V.A. 
online / 

offline 

02.08.2022 

13. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 1 – crap eviscerat decapitat 

Lotul 2 – file de macrou 

 

15211000-0 54.630 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2021 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordurilor 

cadru 

nr.70999/7

1000 din  

data de 

02.11.2021 

Online 

 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

14. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 1 – zarzavat pentru ciorbă 

Lotul 3 – roșii în bullion 

Lotul 5 – pastă de tomate 

Lotul 6 – murături – gogonele 

Lotul 8 – gem de prune la borcan 

 

15300000-0 49.989,72 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2021 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordurilor 

cadru 

nr.95485/9

5487/9548

9/95490/95

492 din  

data de 

14.01.2022 

Online 

 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 



Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică / acordului-cadru 
Codul /Coduri C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție publică 

/ acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractul

ui de 

achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea 

de 

derular

e a 

proced

urii de 

atribuir

e 

Persoana 

responsa 

bilă cu 

aplicarea 

procedurii 

de atribuire 

lei, fără T.V.A. 
online / 

offline 

15. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 3 – cartofi proaspăt curățați 

 

15312200-0 82.130,40 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2022 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordului 

cadru 

nr.71001 

din  

data de 

02.11.2022 

Online 

 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

16. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 2 – cafea naturală 

Lotul 4 – cereale integrale, diverse 

 sortimente; cu cacao, cu miere și scorțișoară 

și fulgi de porumb 

 

15861000-1 

15613310-4 
14.321,84 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2021 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordurilor 

cadru 

nr.71166/7

1168 din  

data de 

16.11.2021 

Online 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

17. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 1 – pulpă de porc, spate degresată  

cu os, fără rasol 

Lotul 17 – ceafă de porc 

Lotul 18 – cotlet de porc 

Lotul 19 – carne de porc de lucru 

Lotul 21 – vrăbioară de vită fără os 

Lotul 22 – antricot de vită fără os 

 

15100000-9 215.232,60 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2021 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordurilor 

cadru 

nr.70353/7

Online 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 



Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică / acordului-cadru 
Codul /Coduri C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție publică 

/ acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractul

ui de 

achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea 

de 

derular

e a 

proced

urii de 

atribuir

e 

Persoana 

responsa 

bilă cu 

aplicarea 

procedurii 

de atribuire 

lei, fără T.V.A. 
online / 

offline 

0369/7037

0/70371/70

373/70374 

din  

data de 

09.08.2021 

18. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 1 – apă minerală necarbogazoasă 2l 

Lotul 2 – apă minerală carbogazoasă 2l 

 

15981200-0 80.332,80 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2021 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordurilor 

cadru 

nr.96205/9

6206 din  

data de 

02.11.2021 

Online 

 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

19. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 5 – brânză topită cu smântână 

 

15500000-3 6.555 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2021 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordului 

cadru 

nr.70473 

din  

data de 

23.08.2021 

Online 

 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 



Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică / acordului-cadru 
Codul /Coduri C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție publică 

/ acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractul

ui de 

achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea 

de 

derular

e a 

proced

urii de 

atribuir

e 

Persoana 

responsa 

bilă cu 

aplicarea 

procedurii 

de atribuire 

lei, fără T.V.A. 
online / 

offline 

20. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 1 – aripi de pui 

 

15100000-9 15.052,74 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2022 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordului 

cadru 

nr.97257 

din  

data de 

02.08.2022 

Online 

 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

21. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 3 – arome (esențe vanilie, rom) 

Lotul 4 – boia de ardei (dulce, iute) 

Lotul 12 – piper (boabe, măcinat) 

 

15870000-7 2.868,40 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Procedură 

simplificată în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2021 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordurilor 

cadru 

nr.95796/9

5797 din  

data de 

08.02.2022 

Online 

 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

22. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 13 – brânză topită cu șuncă 

Lotul 15 – unt ambalat la pachete de 

 10-20 gr 

 

15500000-3 46.571,46 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2022 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordurilor 

cadru 

nr.97270/9

Online 

 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 



Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică / acordului-cadru 
Codul /Coduri C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție publică 

/ acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractul

ui de 

achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea 

de 

derular

e a 

proced

urii de 

atribuir

e 

Persoana 

responsa 

bilă cu 

aplicarea 

procedurii 

de atribuire 

lei, fără T.V.A. 
online / 

offline 

7268 din  

data de 

02.08.2022 

23. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 14 – iaurt 

Lotul 16 – unt proaspăt ambalat  

max.1000gr 

 

15500000-3 28.399,50 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2022 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordurilor 

cadru 

nr.97271/9

7269 din  

data de 

02.08.2022 

Online 

 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

24. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 1 – lămâi 

Lotul 2 – portocale 

Lotul 3 – mandarine 

Lotul 4 – clementine 

Lotul 5 – mere 

Lotul 6 – pere 

Lotul 10 - banane 

 

03222210-8 

03222220-1 

03222200-5 

03222200-5 

03222321-9 

03222322-6 

03222111-4 

78.491,42 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

Sem. II 

2021 

Contractul 

subsecvent 

va fi 

încheiat în 

data de 

06.01.2023

, în baza 

acordurilor 

cadru 

nr.95524/9

5525/9552

6/95527/95

528/95529/ 

95530 din  

data de 

18.01.2022 

Online 

 

Președintele 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 



Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică / acordului-cadru 
Codul /Coduri C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție publică 

/ acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractul

ui de 

achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea 

de 

derular

e a 

proced

urii de 

atribuir

e 

Persoana 

responsa 

bilă cu 

aplicarea 

procedurii 

de atribuire 

lei, fără T.V.A. 
online / 

offline 

25. 

FURNIZARE: 

Lotul 1 – brânză telemea 

Lotul 2 – cârnați oltenești 

Lotul 3 – ouă de găină 

Lotul 4 – smântână 

Lotul 5 – orez decorticat 

Lotul 6 – zahăr la pliculeț 

Lotul 7 – zahăr vrac 

Lotul 8 – biscuiți 

Lotul 9 – amestec legume congelate 

Lotul 10- paste făinoase (fidea) 

Lotul 11- paste făinoase (spaghete) 

Lotul 12 - paste făinoase (tăiței) 

Lotul 13 – ketchup dulce/iute 

Lotul 14 – muștar 

Lotul 15-piept de pui afumat 

 

 

15541000-2 

15131130-5 

03142500-4 

15512000-0 

15611000-4 

15831000-2 

15821200-1 

15331170-9 

15851100-9 

15871230-5 

15871250-1 

15112130-6 

712.457,40 

Bugetul 

de stat 

 

20.03.01 

Licitație deschisă în 

vederea încheierii 

unui acord cadru 

cu mai mulți 

operatori 

economici 

18.11.2022 Februarie Online  

 

 

 

 

 

 

 



 

2) NECESITATE = ECHIPAREA EFECTIVELOR DE ELEVI 

Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / 

acordului-cadru 
Codul C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractul

ui de 

achiziție 

publică / 

acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data (luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractului 

de achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea de 

derulare 

a 

procedur

ii de 

atribuire 

Persoana 

responsabi

lă cu 

aplicarea 

procedurii 

de 

atribuire 
lei, fără 

T.V.A. 

online / 

offline 

1. 

FURNIZARE : 

 

Lotul 1 – șepcuță 

Lotul 2 – căciulă 

Lotul 3 – șapcă oraș/pălărie 

Lotul 4 – fes 

Lotul 5 – beretă 

Lotul 6 – costum pentru instruire (2 perechi pantaloni) 

Lotul 7 – scurtă pentru instruire 

Lotul 8 – bluzon 

Lotul 9 –jachetă 

Lotul 10 – pantaloni de intervenție tactici 

Lotul 11 – pardesiu 

Lotul 12 – pulover 

Lotul 13 – costum (sacou,2pantaloni lungi/fustă) 

Lotul 14 – scurtă pentru oraș 

Lotul 15 – impermeabil pentru ploaie 

Lotul 16 – cămașă 

Lotul 17- tricou mânecă scurtă/lungă 

Lotul 18 – cămașă bluză cu mânecă lungă 

Lotul 19 – cămașă bluză cu mânecă scurtă 

Lotul 20- costum termic 

Lotul 21- ciorapi 

Lotul 22- pijama 

Lotul 23 – pantofi oraș/instrucție 

Lotul 24 – ghete, cizme oraș, ghete instrucție 

Lotul 25 – papuci 

Lotul 26 – cravată 

Lotul 27 – centură din piele 

Lotul 28 – curea din piele pentru panataloni 

Lotul 29 – fular 

Lotul 30 – mănuși din piele 

18443340-1 

18610000-8 

35811200-4 

18234000-8 

18235100-6 

18332000-5 

18331000-8 

35113460-1 

18318300-4 

18813000-4 

18813200-3 

18423000-0 

18425000-4 

18420000-9 

18424000-7 

18422000-3 

35123400-6 

 

 

9.330.523 

 

 

Bugetul 

de stat 

 
20.05.01 

Licitație 

deschisă în 

vederea 

încheierii unui 

acord cadru cu 

un singur 

operator 

economic 

Ianuarie 

2023 
Aprilie 2023 Online 

 

Președintel

e comisiei 

de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei 

de 

evaluare a 

ofertelor 

 



Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / 

acordului-cadru 
Codul C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractul

ui de 

achiziție 

publică / 

acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data (luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractului 

de achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea de 

derulare 

a 

procedur

ii de 

atribuire 

Persoana 

responsabi

lă cu 

aplicarea 

procedurii 

de 

atribuire 
lei, fără 

T.V.A. 

online / 

offline 

Lotul 31 – mănuși pentru instruire 

Lotul 32 – mănuși albe 

Lotul 33 – eșarfă albă 

Lotul 34 – însemn an studiu 

Lotul 35 – ciorapi 

Lotul 36 – ecuson nominal 

 

  

2. NECESITATE = Îmbunătățirea accesului elevilor, cursanților, profesorilor și a altor persoane din afara școlii la spațiile de 

învățământ/cazare/aprovizionare 

Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / 

acordului-cadru 

Codul 

C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractului 

de achiziție 

publică / 

acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data (luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractului 

de achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea de 

derulare 

a 

procedur

ii de 

atribuire 

Persoana 

responsabi

lă cu 

aplicarea 

procedurii 

de 

atribuire lei, fără 

T.V.A. 

online / 

offline 

1. 

EXECUȚIE : 

 

Lucrări de asfaltare la alei din incinta școlii 

 

 

45233222-1 413.000,00 

Bugetul 

de stat 

 

65.01-

20.02 

Procedură 

simplificată 

într-o etapă, în 

vederea 

atribuirii unui 

Acord-cadru de 

lucrări cu un 

singur operator 

economic 

Procedura 

de atribuire 

a fost 

inițiată la 

data de 

03.11.2022 

Decembrie 

2022 cu 

valabilitate 

până la data de 

31.12.2023 

Online 

 

Președintel

e comisiei 

de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei 

de 

evaluare a 

ofertelor 

 

  



3. NECESITATE = Dotarea cu mobilier nou a claselor și cancelariilor din Pavilionul liceu 

Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / 

acordului-cadru 

Codul 

C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractului 

de achiziție 

publică / 

acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data (luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractului 

de achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea de 

derulare 

a 

procedur

ii de 

atribuire 

Persoana 

responsabi

lă cu 

aplicarea 

procedurii 

de 

atribuire lei, fără 

T.V.A. 

online / 

offline 

1. 

FURNIZARE MOBILIER ȘCOLAR : 

Lotul 1 – pupitru (bancă) școlar (ă) 

Lotul 2 – scaun clasă tapițat cu material textil 

Lotul 3 – catedră școlară 

Lotul 4 – scaun directorial rotativ (anulat) 

Lotul 5 – dulap fișet 

Lotul 6 – set canapea cu 2 locuri și două fotolii(anulat) 

 

 

39160000-

1 
636.490,00 

Bugetul 

de stat 

 

65.01-

20.05.30 

Procedură 

simplificată 

într-o etapă, în 

vederea 

atribuirii unui 

Acord-cadru de 

lucrări cu un 

singur operator 

economic 

Procedura 

de atribuire 

a fost 

inițiată la 

data de 

18.11.2022 

Ianuarie 2023  Online 

 

Președintel

e comisiei 

de 

evaluare a 

ofertelor 

Membri 

comisiei 

de 

evaluare a 

ofertelor 

  

4. NECESITATE = Asigurarea serviciilor de comunicații mobile 

Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / 

acordului-cadru 

Codul 

C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractului 

de achiziție 

publică / 

acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data (luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractului 

de achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea de 

derulare 

a 

procedur

ii de 

atribuire 

Persoana 

responsabi

lă cu 

aplicarea 

procedurii 

de 

atribuire lei, fără 

T.V.A. 

online / 

offline 

1. 
Servicii telefonie mobilă 

 
64212000-5 7.200,00 

Bugetul 

de stat 

 
20.01.08 

Licitație 

deschisă în 

vederea 

atribuirii unui 

Acord-cadru de 

servicii cu un 

singur operator 

economic 

Procedura 

de atribuire 

a fost 

inițiată 

decă către 

M.A.I. în 

sem. I 

2020 

În baza 

acordului-

cadru 

nr.598338/25.

08.2020, va fi 

încheiat un 

contract 

subsecvent de 

servicii pentru 

pentru 

perioada 

Online  



Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / 

acordului-cadru 

Codul 

C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractului 

de achiziție 

publică / 

acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data (luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractului 

de achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea de 

derulare 

a 

procedur

ii de 

atribuire 

Persoana 

responsabi

lă cu 

aplicarea 

procedurii 

de 

atribuire lei, fără 

T.V.A. 

online / 

offline 

01.01.2023-

30.04.2023 

 

5. NECESITATE = Asigurarea serviciilor de comunicații fixe 

Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / 

acordului-cadru 

Codul 

C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractului 

de achiziție 

publică / 

acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data (luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractului 

de achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea de 

derulare 

a 

procedur

ii de 

atribuire 

Persoana 

responsabi

lă cu 

aplicarea 

procedurii 

de 

atribuire lei, fără 

T.V.A. 

online / 

offline 

1. 
Servicii telefonie fixă 

 
64210000-1 420,00 

Bugetul 

de stat 

 
20.01.08 

Licitație 

deschisă în 

vederea 

atribuirii unui 

Acord-cadru de 

servicii cu un 

singur operator 

economic 

Procedura 

de atribuire 

a fost 

inițiată 

decă către 

M.A.I. în 

sem. I 

2020 

În baza 

acordului-

cadru 

nr.596041/15.

15.2020, va fi 

încheiat un 

contract 

subsecvent de 

servicii pentru 

pentru 

perioada 

01.01.2023-

30.04.2023 

Online  

 



6. NECESITATE = Buna funcționare a grupurilor sanitare cămine cazare elevi 

Nr.

crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / 

acordului-cadru 

Codul 

C.P.V. 

Valoarea 

estimată a 

contractului 

de achiziție 

publică / 

acordului -

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Articol  

bugetar 

A - Procedura 

stabilită / 

instrumente 

specifice pentru 

derularea 

procesului de 

achiziţie 

B  -Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

C- Data (luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractului 

de achiziție 

publică / 

acordului - 

cadru 

Modali 

tatea de 

derulare 

a 

procedur

ii de 

atribuire 

Persoana 

responsabi

lă cu 

aplicarea 

procedurii 

de 

atribuire lei, fără 

T.V.A. 

online / 

offline 

1. Acord cadru de lucrări de reparații 64210000-1 1.300.000 

Bugetul 

de stat 

 
20.02 

Procedură 

simplificată 

într-o etapă în 

vederea 

atribuirii unui 

Acord-cadru de 

lucrări cu un 

singur operator 

economic 

 Trim. II Trim. III Online  

BAZĂ LEGALĂ: 

1. Programul Anual al Achizițiilor publice a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 12  din H.G.R. nr. 395 /20106, cu 

modificările și completările ulterioare , de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică la 

atribuirea contractului de achiziție publică / acordului – cadru din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice și a Ordinului 

nr. 281/2016, privind stabilirea formularelor standard ale Programului Anual al Achizițiilor Publice; 

2. Procedurile de LICITAȚIE DESCHISĂ au fost selectate în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr.98/2016, 

privind achizițiile publice, cu respectarea modului de calcul al valorii estimate prevăzută în cuprinsul  art. 9 alin.(1) , respectiv 

art. 11 și ale art. 17 alin.(2) și art. 18 din aceeași lege; 

3.  Procedurile simplificate au fost selectate în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) cu respectarea pragurilor valorice 

precizate la alin.(1) din Legea nr.98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

     

 

                                                                                                                                                               ELABORAT, 

      Compartiment specializat 

      în domeniul achizițiilor publice 


