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Cod
Tipui şi obiectul contractului de achiziţie pubiică / 

acorduiui - cadru
Cod CPV

Vaioarea estimată a 
contractului 

/acordului - cadru
LEI fără TVA

Procedura
stabilită

Data (luna) 
estimată
pentru

iniţierea
procedurii

Data (luna) 
estimată 
pentru

atribuirea
contractului 
de achiziţie 

publică/acor 
dului-cadru

Modalitatea
de derulare a 
procedurii de 

atribuire 
oniine/offiine

Persoana 
responsabilă cu 

aplicarea 
procedurii de 

atribuire

.

LOl

Secţiunea 1

Sistem de colectare selectiva a deşeurilor - Lot
1; lucrări - etapa 1 (987 platforme)

HV«ni4.l I II i^C LUWil\rtr%i

45262420-1 Lucrări de asamblare a 
structurilor metalice pentru structuri; 
45223821-7 Elemente prefabricate;

52.544.000 lei
licitaţie

deschisă
(acord-cadru)

iun.22 sept.22 Online Diana Pauliuc

Secţiunea II ACHIZIŢII DE SERVICII

SOI
Sistem de colectare selectiva a deşeurilor 
management proiect şi dirigenţie de şantier: 
etapa 1 (987 platforme)

71247000-1 Supraveghere a lucrărilor de 
construcţii

1.363.000 lei
licitaţie

deschisă
(acord-cadru]

iun.22 sept.22 Online Carmen Bogdan



Cod
Tipul şi obiectul contractului de achiziţie publică / 

acordului - cadru
Cod CPV

Valoarea estimată a
contractului 

/acordului - cadru
LEI fără TVA

Procedura
stabilită

Data (luna) 
estimată 
pentru 

iniţierea 
procedurii

Data (luna) 
estimată
pentru

atribuirea
contractului 
de achiziţie 
publică/acor 
dului-cadru

Modalitatea
de derulare a 
procedurii de 

atribuire 
oniine/offiine

Persoana 
responsabilă cu 

aplicarea 
procedurii de 

atribuire

S02
Staţie de sortare deşeuri menajere - studiu de 
fezabilitate, studii şi documentaţii conexe; 
proiect

71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii 
de consultanţă, analize

630.250 lei
procedură
simplificată

iul.22 dec.22 Online carmen Bogdan

SOS
Puncte de colectare selectivă a deşeurilor prin 
aport voluntar - studii de fezabilitate, studii şi 
documentaţii conexe, proiecte

71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii 
de consultanţă, analize

403.000 lei
procedură

simplificată
iul.22 dec.22 Online Carmen Bogdan

S04
Consultanţă şi asistenţă tehnică pentru 
implementarea obiectiv „Staţie de sortare 
deşeuri menajere"

90713000-8 Servicii de consultanţă în 
probleme de mediu

399.000 lei
procedură
simplificată

iun.22 aug.22 Online Carmen Bogdan

Secţiunea III ACHIZIŢII DE PRODUSE

POl

Sistem de colectare selectiva a deşeurilor - 
Furnizare şi montaj dotări pentru platforme 
(containere, panouri fotovoltaice, sistem de 
supraveghere video şi sistem electronic integrat 
(software şi hardware)

44613800-8 - Containere pentru deşeuri; 
48780000-9 - Pachete software pentru 
managementul sistemelor, al stocării şi al 
conţinutului;
35123000-2 Echipament de identificare a 
unui amplasament;
48820000-2 Servere;
30213000-5 Computere personale

25.483.342 lei

licitaţie
deschisă

(acord-cadru,
loturi)

iun.22. sept.22 Online Carmen Bogdan

P02
Unităţi individuale de compostare 
(compostoare) - Lot 1 (2000 buc.)

39234000-1 Cutii de compost 333.616 lei
procedură

simplificată
(acord-cadru)

iun.22 aug.22 Online Carmen Bogdan

TOTAL valoare estimată = 81.156.208 lei

SERVICIUL MANAGEMENT ACHIZIŢII PUBLICE
Şef Serviciu,
Diana Beatrice PAULIUC

NT ACHIZIŢII PUBLICE

Birou Planificare Achiziţii Publice 
Şef Birou,
Carmen Mihaela BOGDAN 
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Anexa la Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2021 
Sursa de finanţare (capitol bugetar) 74.02.05.01

rifr. Obiectul 
achiziţiei directe

Cod CPV
Valoarea estimată 

fără TVA
Data estimată 
pentru iniţiere

Data estimată 
a finalizării 
achiziţiei

Secţiunea 1 ACHIZIŢII DE LUCRĂRI

Secţiunea II ACHIZIŢII DE SERVICII

SOI
Servicii de acces utiiizare sistem informatic integrat financiar 
contabii şi sistem informatic saiarizare, mentenanţă şi 
asistentă tehnică

72261000-2 - Servicii de asistenţă 
pentru software

36.700 lei apr.22 mai.22

S02
Servicii de acces utilizare aplicaţie software pentru 
mamagement documente, mentenanţă şi asistenţă tehnică

72261000-2 - Servicii de asistenţă 
pentru software

16.416 lei apr.22 mai.22

S03 Servicii acces platformă legislativă
72540000-2 Servicii de actualizare
informatica

9.446 lei apr.22 mai.22

S04
Servicii de administrare reţea şi întreţinere echipamente 
informatice

50312000-5 Repararea si întreţinerea
echipamentului informatic

46.080 lei apr.22 mai.22

sos Servicii curăţenie şi igienizare 90910000-9 Servicii de curăţenie 53.580 lei apr.22 mai.22

506 Mentenanţă şi găzduire site WEB
72600000-6 Servicii de asistenta si de 
consultanta informatica

2.600 lei iun.22 iul.22

S07
Servicii integrate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţie civilă

79417000-0 Servicii de consultanţă în 
domeniul securităţii

5.400 lei apr.22 mai.22

SOS
Servicii furnizare apa potabilă îmbuteliată {8 dozatoare; 24 
hidoane/lunăî

15981100-9 Apă minerală plată 5.400 lei apr.22 mai.22

S09 Servicii prestate de Responsabilul cu protecţia datelor (DPO)
79417000-0 Servicii de consultanta in 
domeniul securităţii

11.600 lei apr.22 mai.22

SIO Servicii de dezinfecţie prin nebulizare a sediului DUPSPMSl
90921000 9 Servicii de dezinfecţie şi 
dezinsecţie

17.600 lei mai.22 dec.22

Sil
Servicii de efectuare măsurători rezistenţă priză de pământ
ÎPRAMÎ

71630000-3 Servicii de inspecţie si
testare tehnica

3.000 lei mai.22 iun.22

S12 Servicii publicare raport activitate in Monitorul Oficial
79823000-9 - Servicii de tipărire şi
livrare

1.500 lei apr.22 mai.22

S13 Servicii emitere vouchere vacanţă pe suport electronic
79823000-9 Servicii de tipărire si de 
livrare

1 lei iun.22 iul.22

S14
Servicii de reînnoire/reemitere certificate semnătură 79132100-9 Servicii de certificare a

semnăturii electronice
1.300 lei ian.22 dec.22

S15

Servicii de tipărire materiale informative în scopul creşterii 
gradului de informare şi conştientizare a locuitorilor 
Sectorului 1 În domeniul protecţiei mediului

79823000-9 Servicii de tipărire si de 
livrare

36.000 lei mar.22 dec.22

64120000-3 Servicii de curierat 20.800 lei apr.22 mai.22

517 Telefonie mobilă 64212000-5 Servicii de telefonie mobilă 3.600 lei mai.22 mai.22

SIS Service copiatoare
50313200-4 Servicii de intretinere a
fotocopiatoarelor

8.000 lei mai.22 dec.22

519 Servicii de formare profesională - curs perfecţionare
80511000-9 Servicii de formare a 
angajaţilor

1

50.300 lei mai.22 dec.22



Nr.
Crt.

Obiectul 
achiziţiei directe Cod CPV

Valoarea estimată 
fără TVA

Data estimată 
pentru iniţiere

Data estimată
a finalizării 
achiziţiei

S20 Servicii de medicina muncii (nu sunt purtătoare de TVA) 85147000-1 Servicii de medicina muncii 0 lei

S21 Dezvoltare site WEB DUPSPMSl
72212224-5 Servicii de dezvoltare de 
software pentru editare de pagini web

8.400 lei mai.22 dec.22

Secţiunea III ACHIZIŢII DE PRODUSE

POl Licenţă anuaia Microsoft Office
48310000-4 Pachete software pentru
creare de documente

23.300 lei sept.22 oct.22

P02 Licenţă anuaiă program antivirus pentru calcuiator personal 48761000-0 Pachete software antivirus 1.900 lei sept.22 oct.22

P03 Licenţă anuală program antivirus pentru server fizic 48761000-0 Pachete software antivirus 200 lei sept.22 oct.22

P04 Licenţă anuală program antivirus pentru server virtual 48761000-0 Pachete software antivirus 400 lei sept.22 oct.22

P05 Licenţă anuaiă Fortigate
48220000-6 Pachete software pentru 
internet si intranet

1.500 lei feb.22 mar.22

P06 Licenţă perpetuă GStarCAD
48321000-4 Pachete software de 
proiectare asistată de calculator (CAD)

2.200 lei mai.22 mai.22

s7 Furnituri de birou 30192700-8 Papetărie 14.000 lei mai.22 dec.22

P08 Materiale pentru curăţenie 39831240-0 Produse de curăţenie 19.000 lei mai.22 dec.22

P09 Carburanţi şi iubrifianţi 09132000-3 Benzină 10.000 lei mai.22 dec.22

PIO Tonere
30125120-8 - Toner pentru 
fotocopiatoare

16.000 lei mai.22 dec.22

Pil Consumabiie copiatoare - unităţi de imagine, waste toner

30124100-5 Cuptoare (fuser); 30124130- 
4 Lămpi pentru cuptor (fuser); 
30125000-1 Piese si accesorii pentru 
fotocopiatoare

10.000 lei mai.22 • dec.22

P12
Memorie USB SANDISK Ultra SDCZ48-032G-U46, 32GB, USB
3.0

30234600-4 Memorie flash 1.000 lei mai.22 dec.22

P13
Memorie USB SANDISK Ultra SDCZ48-016G-U46, 16GB, USB
3.0

30234600-4 Memorie flash 1.000 lei mai.22 dec.22

P14
Materiale, instrumente şi scule pentru mici reparaţii (rafturi, 
scule de mână, suporturi, cuie, şuruburi, etc)

39152000-2 Rafturi mobile, 44511000-5 
Scule de mână , 44512940-3 Truse de 
scule, 44531000-1 Dispozitive de fixare 
cu filet; 44192000-2 Alte materiale de 
construcţii diverse

2.000 lei mai.22 dec.22

P15
Materiale electrice (prize, prelungitoare,baterii AAA si AA, 
becuri)

31224810-3 Cabluri prelungitoare; 
31224100-3 - Fişe şi prize; 31531000-7 
Becuri

1.000 lei mai.22 dec.22

P16 Surse de alimentare electrica continua (UPS)
31154000-0 Surse de alimentare
electrica continua

32.000 lei iul.22 dec.22

P17 Ştampile 30192153-8 Ştampile cu text 1.000 lei mai.22 dec.21

PIS Kit semnătură electronică
79132100-9 Servicii de certificare a
semnăturii electronice

1.500 lei ian.22 dec.22

P19 Laminator 42932100-9 Maşini de laminare 700 lei mai.22 dec.22

Valorile estimate sunt rotunjite la sute lei
TOTAL valoare estimată = 476.423 lei

SERVICIUL MANAGEMENT ACHIZIŢII PUBLICE
Şef Serviciu,
Diana Beatrice PAULIUC

Birou Planificare Achiziţii Pubiice 
Şef Birou, , 
Carmen Mihaeia BOGDAN




