
 
 

                                                    PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2022 
 
 
 

1) NECESITATE = HRĂNIREA EFECTIVELOR DE 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 
procedurii de 

atribuire 

lei, fără T.V.A. online / offline 

1. 

ACORD CADRU DE FURNIZARE – CARNE ȘI 
PRODUSE DIN CARNE: 

 
Lotul 1 –pulpă porc spate degresată cu os, fără rasol  
Lotul 2 – pulpă vită cu os  
Lotul 3 – aripi de pui 
Lotul 4 – pulpe de pui 
Lotul 5 – piept de pui  
Lotul 6 – bacon  
Lotul 7 – ceafă de porc afumată 
Lotul 8 – ruladă de pui  
Lotul 9 – piept pui afumat  
Lotul 10 – mușchi file 
Lotul 11 – salam de vară  
Lotul 12 – salam Victoria  
Lotul 13 – salam cu șuncă 
Lotul 14 – cârnați cabanos 
Lotul 15 – cârnați oltenești 
Lotul 16 – crenvurști  
Lotul 17 – ceafă de porc  
Lotul 18 – cotlet de porc  
Lotul 19 – carne de porc lucru  
Lotul 20 – carcasă de porc  
Lotul 21 – vrăbioară vită fără os 
Lotul 22 – antricot vită fără os  
Lotul 23 – pateu de ficat de porc  
Lotul 24 – pateu de ficat de pasăre  

15100000-9 8.025.373  
Bugetul 
de stat 

 
20.03.01 

Licitație deschisă în 
vederea încheierii 
unui acord cadru 

cu mai mulți 
operatori 
economici 

Procedura 
de 

atribuire a 
fost 

inițiată, 
derulată și 
finalizată  

În anul bugetar 
2022 vor fi 
derulate 2 
contracte 
subsecvente de 
furnizare astfel: 
-un contract 
pentru perioada 
03.01.2022 – 
30.04.2022 
-un contract 
pentru perioada 
01.05.2022-
31.12.2022 

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 
procedurii de 

atribuire 

lei, fără T.V.A. online / offline 

2. 

ACORD CADRU DE FURNIZARE LAPTE ȘI 
PRODUSE LACTATE:  

Lotul 1 – brânză proaspătă 
Lotul 2 – brânză telemea 
Lotul 3 – cașcaval tip Rucăr  
Lotul 4 – cașcaval tip Dalia  
Lotul 5 – brânză topită cu smântână 
Lotul 6 – brânză topită cu șuncă  
Lotul 7 – lapte de vacă  
Lotul 8 – iaurt  
Lotul 9 – smântână  
Lotul 10 – unt proaspăt porționat  
Lotul 11 – unt proaspăt 

 
 

15500000-3 3.945.265    
Bugetul 
de stat 

 
20.03.01 

Licitație deschisă în 
vederea încheierii 
unui acord cadru 

cu mai mulți 
operatori 
economici 

Procedura 
de 

atribuire a 
fost 

inițiată, 
derulată și 
finalizată 

În anul bugetar 
2022 vor fi 
derulate 2 
contracte 
subsecvente de 
furnizare astfel: 
-un contract 
pentru perioada 
03.01.2022 – 
30.04.2022 
-un contract 
pentru perioada 
01.05.2022-
31.12.2022 

Online 

3. 

ACORD CADRU DE FURNIZARE:  
Lotul 1 – conserve de legume  
(mazăre boabe) 
Lotul 2 – griș 
Lotul 3 – ulei de floarea soarelui 
Lotul  4 – sare fină 
Lotul  5 – suc natural de mere 
Lotul 6 – suc natural de portocale 
Lotul 7 – suc natural de vișine 

 

15321000-4 951.735,00   
Bugetul 
de stat 

 
20.03.01 

Licitație deschisă în 
vederea încheierii 
unui acord cadru 

cu mai mulți 
operatori 
economici 

Procedura 
de 

atribuire a 
fost 

inițiată, 
derulată și 
finalizată 

În anul bugetar 
2022 vor fi 
derulate 2 
contracte 
subsecvente de 
furnizare astfel: 
-un contract 
pentru perioada 
03.01.2022 – 
30.04.2022 
-un contract 
pentru perioada 
01.05.2022-
31.12.2022 

Online 

4. 
ACORD CADRU DE FURNIZARE PÂINE :  

Lotul 1 – pâine albă feliată 
Lotul 2 – pâine albă toast  

15811100-7 
 1.163.814,50   

Bugetul 
de stat 

 
20.03.01 

Licitație deschisă în 
vederea încheierii 
unui acord cadru 

cu mai mulți 
operatori 
economici 

Procedura 
de 

atribuire a 
fost 

inițiată, 
derulată și 
finalizată 

În anul bugetar 
2022 vor fi 
derulate 2 
contracte 
subsecvente de 
furnizare astfel: 
-un contract 
pentru perioada 
03.01.2022 – 
30.04.2022 
-un contract 

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 
procedurii de 

atribuire 

lei, fără T.V.A. online / offline 
pentru perioada 
01.05.2022-
31.12.2022 

5. 

ACORD CADRU DE FURNIZARE: 
 

Lotul 1 –crap eviscerat decapitat 
Lotul 2 – file de macrou,  
Lotul 3 – cartofi proaspăt curățați,  
Lotul 4 – ouă de găină 

15211000-0 
15312200-0 

  03142500-3 
2.823.590,50   

Bugetul 
de stat 

 
20.03.01 

Licitație deschisă în 
vederea încheierii 
unui acord cadru 

cu mai mulți 
operatori 
economici 

Procedura 
de 

atribuire a 
fost 

inițiată, 
derulată și 
finalizată 

În anul bugetar 
2022 vor fi 
derulate 2 
contracte 
subsecvente de 
furnizare astfel: 
-un contract 
pentru perioada 
03.01.2022 – 
30.04.2022 
-un contract 
pentru perioada 
01.05.2022-
31.12.2022 

Online 

6. 

ACORD CADRU DE FURNIZARE ALIMENTE 
MIC DEJUN: 

Lotul 1 –cacao 
Lotul 2 – cafea naturală 
Lotul 3 – ceai, diverse sortimente:  
fragi și căpșuni ,fructe de pădure  
Lotul 4 – cereale integrale,  
diverse sortimente: cu cacao , cu miere și scorțișoară 
și fulgi de porumb   
Lotul 5 – ciocolată, diverse sortimente: cu lapte, fără 
umplutură și albă   
Lotul 6 – miere de albine 
Lotul 7 – biscuiți 

 

15841000-5 
15861000-1 
15863000-5 
15613310-4 
15842100-3 
15831600-8 
15821200-1 

1.289.706   
Bugetul 
de stat 

 
20.03.01 

Licitație deschisă în 
vederea încheierii 
unui acord cadru 

cu mai mulți 
operatori 
economici 

Procedura 
de 

atribuire a 
fost 

inițiată, 
derulată și 
finalizată 

În anul bugetar 
2022 vor fi 
derulate 2 
contracte 
subsecvente de 
furnizare astfel: 
-un contract 
pentru perioada 
03.01.2022 – 
30.04.2022 
-un contract 
pentru perioada 
01.05.2022-
31.12.2022 

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 
procedurii de 

atribuire 

lei, fără T.V.A. online / offline 

7. 

ACORD CADRU DE FURNIZARE PRODUSE 
AGROALIMENTARE: 

Lotul 1- fasole uscată boabe 
Lotul 2 –făină de grâu albă 
Lotul 3 – mălai 
Lotul 4 – măsline negre 
Lotul 5 – orez decorticat 
Lotul 6 – paste făinoase (macaroane)  
Lotul 7 – paste făinoase (spaghete) 
Lotul 8 – paste făinoase (fidea) 
Lotul 9 – paste făinoase (tăiței) 
Lotul 10 – sare comestibilă 
Lotul 11 – ulei de măsline 
Lotul 12 – zahăr la pliculeț 
Lotul 13 – zahăr vrac 
Lotul 14 – ketchup dulce și iute  
Lotul 15 – muștar clasic  și iute  
Lotul 16 – oțet  

03221210-1 
15612100-2 
15612210-6 
03222400-7 
15611000-4 
15850000-1 
15872400-5 
15411110-6 
15831000-2 
15871230-5 
15871250-1 
15871110-8 

1.055.908,50   Bugetul 
de stat 20.03.01 

Licitație deschisă în 
vederea încheierii 
unui acord cadru 

cu mai mulți 
operatori 
economici 

Procedura 
de 

atribuire a 
fost inițiată 
și se află în 

derulare 

Acordurile 
cadru vor fi 
încheiate în luna 
ianuarie 2022 
În anul bugetar 
2022 vor fi 
derulate 2 
contracte 
subsecvente de 
furnizare astfel: 
-un contract 
pentru perioada 
după semnarea 
Acordului cadru 
– 30.04.2022 
-un contract 
pentru perioada 
01.05.2022-
31.12.2022 

Online 

8. 

ACORD CADRU DE FURNIZARE 
CONSERVE DE LEGUME/FRUCTE: 

Lotul 1 –zarzavat pentru ciorbă 
Lotul 2 – amestec de legume congelate 
Lotul 3 – roșii în bullion 
Lotul 4 – fasole păstăi 
Lotul 5 – pastă de tomate 
Lotul 6 – murături ( gogonele , castraveți și  – 
gogonele  
 Lotul 7 – gem (caise, prune , căpșuni)  
 Lotul 8  - gem de prune la borcan 
 Lotul 9 – dulceață (vișine, cireșe)  

15330000-0 1.245.131    Bugetul 
de stat 20.03.01 

Licitație deschisă în 
vederea încheierii 
unui acord cadru 

cu mai mulți 
operatori 
economici 

Procedura 
de 

atribuire a 
fost inițiată 
și se află în 

derulare 

 
Acordurile 
cadru vor fi 
încheiate în luna 
ianuarie 2022 
În anul bugetar 
2022 vor fi 
derulate 2 
contracte 
subsecvente de 
furnizare astfel: 
-un contract 
pentru perioada 
după semnarea 
Acordului cadru 
– 30.04.2022 
-un contract 
pentru perioada 
01.05.2022-
31.12.2022 

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 
procedurii de 

atribuire 

lei, fără T.V.A. online / offline 

9. 

ACORD CADRU DE FURNIZARE  LEGUME: 
Lotul 1- ardei iute 
Lotul 2 – ardei gras 
Lotul 3 – cartofi   
Lotul 4 – castraveți  
Lotul 5- ceapă galbenă   
Lotul 6 – morcovi   
Lotul 7 – roșii 
Lotul 8 – usturoi 
Lotul 9 – varză proaspătă 
Lotul 10 – verdețuri frunzoase (leuștean, 

țelină,mărar, pătrunjel)  
Lotul 11 – rădăcinoase (țelină, mărar, pătrunjel)  

 
 

03221230-7 
03212100-1 
03221270-9 
03221113-1 
03221112-4 
03221240-0 
03221100-7 
03221410-3 
03221300-9 
03221100-7 
 

558.296,00 Bugetul 
de stat 20.03.01 

Licitație deschisă în 
vederea încheierii 
unui acord cadru 

cu mai mulți 
operatori 
economici 

Procedura 
de 

atribuire a 
fost inițiată 
și se află în 

derulare 

Acordurile 
cadru vor fi 
încheiate în luna 
ianuarie 2022 
În anul bugetar 
2022 vor fi 
derulate 2 
contracte 
subsecvente de 
furnizare astfel: 
-un contract 
pentru perioada 
după semnarea 
Acordului cadru 
– 30.04.2022 
-un contract 
pentru perioada 
01.05.2022-
31.12.2022 

Online 

10. 

ACORD CADRU DE FURNIZARE  FRUCTE: 
Lotul 1 – lămâi 
Lotul 2 – portocale 
Lotul 3 – mandarine 
Lotul 4 – clementine 
Lotul  5 – mere 
Lotul 6 – pere 
Lotul 7– prune de masă 
Lotul 8 – nectarine  
Lotul 9 – piersici 
Lotul 10 – banane  
 

03222210-8 
03222220-1 
03222200-5 
03222321-9 
03222322-6 
03222334-3 
03222332-9 
03222111-4 

1.814.425   Bugetul 
de stat 20.03.01 

Licitație deschisă în 
vederea încheierii 
unui acord cadru 

cu mai mulți 
operatori 
economici 

Procedura 
de 

atribuire a 
fost inițiată 
și se află în 

derulare 

Acordurile 
cadru vor fi 
încheiate în luna 
ianuarie 2022 
În anul bugetar 
2022 vor fi 
derulate 2 
contracte 
subsecvente de 
furnizare astfel: 
-un contract 
pentru perioada 
după semnarea 
Acordului cadru 
– 30.04.2022 
-un contract 
pentru perioada 
01.05.2022-
31.12.2022 

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 
procedurii de 

atribuire 

lei, fără T.V.A. online / offline 

11. 

ACORD CADRU DE FURNIZARE  APĂ: 
Lotul 1 – apă minerală plată 1,5 litri  
Lotul 2 – apă minerală carbogazoasă 1,5 litri  
Lotul 3 – apă minerală plată 0,5 litri   

  Lotul 4 – apă minerală carbogazoasă 0,5 litri  

15981100-9 
15981200-0 
15981100-9 
15981200-0 
 

2.229.400 Bugetul 
de stat 20.03.01 

Licitație deschisă în 
vederea încheierii 
unui acord cadru 

cu mai mulți 
operatori 
economici 

Procedura 
de 

atribuire a 
fost inițiată 
și se află în 

derulare 

Acordurile 
cadru vor fi 
încheiate în luna 
ianuarie 2022 
În anul bugetar 
2022 vor fi 
derulate 2 
contracte 
subsecvente de 
furnizare astfel: 
-un contract 
pentru perioada 
după semnarea 
Acordului cadru 
– 30.04.2022 
-un contract 
pentru perioada 
01.05.2022-
31.12.2022 

Online 

12. 

ACORD CADRU DE FURNIZARE  
CONDIMENTE ȘI MIRODENII: 

 
Lotul 1 – amelioratori 
Lotul 2 – arome (zahăr vanilat) 
Lotul 3 – arome (esențe vanilie/rom) 
Lotul 4 – boia de ardei (dulce/iute) 
Lotul 5 – borș instant 
Lotul 6 – condimente cârnați 
Lotul  7 – condimente-cimbru 
Lotul  8 – condimente – tarhon 
Lotul 9 – condimente-scorțișoară 
Lotul 10 – foi de dafin 
Lotul 11 – ingrediente (bicarbonat de sodiu) 
Lotul 12 – piper (măcinat/boabe) 

 

15870000-7 307.668,00 Bugetul 
de stat 20.03.01 

Procedură 
simplificată într-o 
etapă,  în vederea 

încheierii unui 
acord cadru cu mai 

mulți operatori 
economici 

Procedura 
de 

atribuire a 
fost inițiată 
și se află în 

derulare 

Acordurile 
cadru vor fi 
încheiate în luna 
ianuarie 2022 
În anul bugetar 
2022 vor fi 
derulate 2 
contracte 
subsecvente de 
furnizare astfel: 
-un contract 
pentru perioada 
după semnarea 
Acordului cadru 
– 30.04.2022 
-un contract 
pentru perioada 
01.05.2022-
31.12.2022 

Online 

TOTAL GENERAL = 25.410.312,50 LEI, FĂRĂ T.V.A. 



 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.  Procedura simplificată selectată a întrunit în mod cumulativ condițiile precizate în cuprinsul prevederilor art.19, lit. a și b 
din Legea nr.98/2016, sens în care s-a uzitat de prevederile acestuia .      

 

2. NECESITATE = ASIGURAREA UTILAJELOR PENTRU PREPARAREA HRANEI ȘI SPĂLATUL VESELEI ÎN CADRUL POPOTEI CADRE 
ȘI 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 
derular

e a 
proced
urii de 
atribuir

e 

lei, fără T.V.A. online / 
offline 

1. 

FURNIZARE UTILAJE BUCĂTĂRIE: 
 

Lotul 1 –mașină spălat vase tip tunel cu conveyor  
Lotul 2 – cuptor electric mixt  
Lotul 3 – robot tăiat legume 
 

39221000-7 235.500,00 
Bugetul 
de stat 

 
71.01.02 

Procedură 
simplificată într-o 

etapă 

Octombrie 
2022 Decembrie 2022  Online 

 
 
 



3. NECESITATE = ECHIPAREA EFECTIVELOR DE 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 

lei, fără 
T.V.A. 

online / 
offline 

1. 

ACORD-CADRU DE FURNIZARE ARTICOLE DE 
ECHIPAMENT: 
 
Lotul 1 – șepcuță  
Lotul 2 – căciulă 
Lotul 3 – bluzon interior – complet modular 
(femei/bărbați  
Lotul 4 – bluză matlasată cu mâneci detașabile 
(femei/bărbați) 
Lotul 5 – pantaloni din tercot cu mesadă detașabilă 
pentru iarnă (femei/bărbați)  
Lotul 6 – pulover  
Lotul 7 – tricou cu mânecă scurtă,  
Lotul 8 – cămașă bluză cu mânecă lungă (femei/bărbați) 
Lotul 9 – cămașă bluză cu mânecă 
scurtă(femei/bărbați), Lotul 10 – pantofi din piele 
pentru iarnă, (femei/bărbați)  
Lotul 11 – ghete cu șiret pentru iarnă, (femei/bărbați)  
Lotul 12 – centură din piele 
Lotul 13 – curea din piele pentru pantaloni   
Lotul 14 – cravata 
Lotul 15 – însemn an de studiu  

18443340-1 
18610000-8 
35811200-4 
18234000-8 
18235100-6 
18331000-8 
18332000-5 
18813300-4  
18425000-4 
 
18423000-0 
35123400-6 
 

 

4.789.200   Bugetul 
de stat 20.05.01 

Licitație 
deschisă în 

vederea 
încheierii unui 
acord cadru cu 

un singur 
operator 
economic 

Procedura 
de atribuire 

a fost 
inițiată, 

derulată și 
finalizată 

 
 
 
Acordurile 
cadru au fost 
încheiate în 
luna 
decembrie 
2021 
 
În anul 
bugetar 2022 
vor fi derulate 
2 contracte 
subsecvente 
de furnizare 
astfel: 
-un contract 
pentru 
perioada 
ianuarie 2022 
– aprilie.2022 
-un contract 
pentru 
perioada mai 
2022 – 
decembrie.202
2 
 

 

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 

lei, fără 
T.V.A. 

online / 
offline 

2. 

ACORD-CADRU DE FURNIZARE ARTICOLE DE 
ECHIPAMENT: 
 
Lotul 1 – șapcă de oraș  
Lotul 2 – fes 
Lotul 3 – basc 
Lotul 4 – costum pentru instruire 
Lotul 5 – scurtă exterioară complet modular/scurtă 
pentru instruire 
Lotul 6 – panataloni tercot vara/pantaloni 
Lotul 7 – costum (sacou cu un pantalon lung) 
Lotul 8 –scurtă pentru oraș 
Lotul 9 –impermeabil pentru ploaie/pardesiu 
Lotul 10 – cămașă 
Lotul 11- costum termic 
Lotul 12- ciorapi 
Lotul 13-pijama 
Lotul 14- papuci 
Lotul 15 – centură din piele 
Lotul 16 – curea din piele pentru pantaloni 
Lotul 17 – fular 
Lotul 18 – mănuși din piele 
Lotul 19 – mănuși pentru instruire 
Lotul 20 – mănuși albe 
Lotul 21 – esarfe albe 
Lotul 22 – prosop 
Lotul 23 – însemn an studio 
Lotul 24 – ecuson pentru mânecă/ecuson drapel 
national 
Lotul 25 – ecuson nominal  
 

 

18443340-1 
18443300-9 
18410000-6 
18200000-1 
18234000-8 
18222100-2 
18230000-0 
18221000-4 
18332000-5 
18315000-0 
18318300-4 
18813200-3 
18425000-4 
19212510-3 
18422000-3 
18424000-7 
39514100-9 
39561131-9 
39561132-6 

 
 

7.181.410,18 Bugetul 
de stat 20.05.01 

Licitație 
deschisă în 

vederea 
încheierii unui 
acord cadru cu 

un singur 
operator 
economic 

Iulie 2022 Septembrie 
2022 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 

lei, fără 
T.V.A. 

online / 
offline 

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 
online / 
offline lei, fără 

T.V.A. 

1. 

ACORD-CADRU DE FURNIZARE LENJERII ȘI 
ACCESORII PAT: 
Lotul 1 – cearșaf  
Lotul 2 – cearșaf plic 
Lotul 3 – pătură/pilotă 
Lotul 4 – saltea 
Lotul 5 - pernă 
 

 

39512100-5 
39511000-7 
39522510-5 
39516120-9 

 

541.354 Bugetul 
de stat 20.05.03 

Procedură 
simplificată 

într-o etapă în 
vederea 

încheierii unui 
acord cadru cu 

un singur 
operator 
economic 

Martie 
2022 Mai 2022 Online  

1. 

ACORD-CADRU DE FURNIZARE: 
Lotul 1 – mască de protecție 
Lotul 2 – mănuși latex 
Lotul 3- dezinfectant mâini 
Lotul 4 – dezinfectant suprafețe 

18143000-3 
33141420-0 
18424300-0 
33741300-9 

1.017.900 Bugetul 
de stat 20.14 

Licitație 
deschisă în 

vederea 
încheierii unui 
acord cadru cu 

un singur 
operator 
economic 

Mai 2022 Iulie 2022 Online 

  

 

 

 



4. NECESITATE = ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE BUNEI FUNCȚIONĂRI A ȘCOLII 

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 
procedurii de 

atribuire 

lei, fără T.V.A. online / 
offline 

1. 
ACORD-CADRU DE 

SERVICII ,, preparare 
agent termic (apă caldă și 
abur tehnologic) 

65000000-3 4.050.000 Bugetul 
de stat 

65.01-
20.01.03 

Licitație deschisă în 
vederea încheierii 

unui acord cadru cu 
un singur operator 

economic 

Procedura de 
atribuire a fost 

inițiată, derulată 
și finalizată 

În anul bugetar 
2022 se 
intenționează a 
fi derulate 4 
contracte 
subsecvente de 
servicii astfel: 
-un contract 
pentru perioada 
03.01.2022 – 
31.01.2022 

-un contract 
pentru perioada 

01.02.2022 
28.02.2022 
-un contract 

pentru perioada 
01.03.2022 
31.05.2022 
-un contract 

pentru perioada 
01.06.2022 
31.12.2022 

Online 

5. NECESITATE = ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE BUNEI FUNCȚIONĂRI A ȘCOLII 

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 
procedurii de 

atribuire 

lei, fără T.V.A. online / 
offline 



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 
procedurii de 

atribuire 

lei, fără T.V.A. online / 
offline 

1. 

Lucrări de înlocuire 
instalație termică și 
alimentare cu apă rece/caldă 
la pavalioanele dormitoare A 
și C  

45333000-0 
45332000-3 500.000 Bugetul 

de stat 20.02 Procedură simplificată 
într-o etapă Mai 2022 Iulie 2022 Online 

 

 

                                                                          


