
 

 

ACHIZIŢII IN CADRUL PROIECTULUI  PRECONIZATE 

DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE  
 

ACHIZIȚII PUBLICE – conform modificărilor survenite prin ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 

ACHIZIŢII IN CADRUL PROIECTULUI  PRECONIZATE 
DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE  

 

Nr. 
crt. 

Obiectul 
achiziției 

 

Valoarea estimată 
(Lei) 

(exclusiv TVA) 

Capitole bugetare / linii 
bugetare 

Procedura 
aplicată/ 

cumpărare 
directă 

Luna 
estimată 
pentru 

demarare
a 

proceduri
i/cumpăr

ării 
directe 

Luna 
estimat

ă 
pentru 
finaliza

rea 
proced
urii/cu
mpărăr

ii 
directe 

ACHIZIȚII EFECTUATE DE SOLICITANT (SGG) 

       

2. Servicii de 
auditare 

financiară - 
79212100-4 
(Solicitant) 

 
119999,04 lei 

 

Categoria 1 - Cheltuieli 
pentru consultanta si 
expertiza – aferente 
managementului de 

proiect  

Achiziție 
directă 

1 7 

3. Pachete 
software 

analitice sau 
științifice 

pentru 
(Solicitant) 

18000,00 lei 
 

Categoria 1 - Cheltuieli 
pentru consultanta si 

expertiza 

Achiziție 
directă 

7 12 

4. Cazare internă 
și în UE 

(Solicitant) - 
aferente 

rezultatului 1 

20984,85 lei Categoria 4 – Cheltuieli 
cu deplasarea aferente 

rezultatului 1 

Achiziție 
directă 

1 8 

5. Bilete avion 
Buc-tara UE-Buc 
și Buc-Cluj/Iași-

Buc 
_Solicitant_pen
tru vizitele de 

studiu și 
workshopurile 
metodologice 
de la Clj și Iași 

21794,45 lei 
 

Categoria 4 – Cheltuieli 
cu deplasarea aferente 

rezultatului 1 

Achiziție 
directă 

1 9 

6. Transport 
persoane 

Solicitant - 
deplasari 
interne si 
externe 
aferente 

rezultatului 1 

767.90 lei 
 

Categoria 4 – Cheltuieli 
cu deplasarea aferente 

rezultatului 1 

Achiziție 
directă 

1 8 

7. Asigurări de 
călătorie 

(Solicitant) – 
călătorii 
externe 

901.00 lei 
 

Categoria 4 – Cheltuieli 
cu deplasarea aferente 

rezultatului 1 

Achiziție 
directă 

1 8 



 

 

aferente 
rezultatului 1 

8. Echipamente IT 
– (Solicitant) – 

pentru 
management   

34.596 lei 
(management) 

 

Categoria 6 - Cheltuieli 
de tip FEDR aferente 

cheltuielilor de 
management 

Achiziție 
directă 

1 7 

9. Servicii de 
arhivare  

 (Solicitant)  
 

 
42997,12 lei 

 

Categoria 7 – cheltuieli 
generale de 

administrație Cheltuieli 
cu arhivarea si 

securizarea 
documentelor aferente 

cheltuielilor generale de 
administrație 

 

Achiziție 
directă 

2 36 

10. Pachete licențe 
IT operare 
laptopuri 

(Solicitant) 

4000,00 lei  
 

Categoria 8 - Alte 
cheltuieli necesare 

implementării 
proiectului – aferente 

activității de 
management de proiect 

Achiziție 
directă 

2 7 

11. Materiale 
consumabile și 

papetărie 
(Solicitant).  

36000,00 lei Categoria 8-  Cheltuieli 
cu materiale 

consumabile necesare 
desfășurării activității 
proiectului – aferente 
managementului de 

proiect 

Achiziție 
directă 

1 36 

12. Hard-disk-uri 
externe - min 2 
TB (Solicitant) 

700,00 lei 
 

Categoria 8 - Alte 
cheltuieli necesare 

implementării 
proiectului – aferente 

activității de 
management de proiect 

Achiziție 
directă 

2 7 

13. Memory-stick-
uri pentru 
stocare și 
transfer 

documente 
proiect 

(Solicitant) 

2000,00 lei 
 

Categoria 8 - Alte 
cheltuieli necesare 

implementării 
proiectului – aferente 

activității de 
management de proiect 

Achiziție 
directă 

2 12 

14. Materiale 
publicitare 
 (Solicitant) 

156200,00 lei 
 

Categoria 9 - Cheltuieli 
pentru informare și 

publicitate  

Procedură 
simplificată 

2 14 

16. Tipărire 
pachete 

materiale 
(mapa + 
continut) 
pentru 

workshop-ul 
demo 

(Solicitant) 

1500,00 lei (mape 
workshop demo) 

 Categoria 10 - 
Cheltuieli cu 
organizarea și 
participarea la 

evenimente aferente 
rezultatului 2 

Achiziție 
directă 

15 22 

17. Catering pentru 
participantii la 

workshop-ul 
demo 

(Solicitant) 

3000,00 lei   Categoria 10 - 
Cheltuieli cu 
organizarea și 
participarea la 

evenimente aferente 
rezultatului 2 

Achiziție 
directă 

15 22 

18. Machetare și 
tipărire volum 

conferință 

12000,00 lei  Categoria 10 - 
Cheltuieli cu 
organizarea și 

Achiziție 
directă 

10 14 



 

 

internațională 
pentru 

rezultatul 2 
(Solicitant) 

participarea la 
evenimente aferente 

rezultatului 2 

19. Onorarii pentru 
lectorii 

internationali 
care vor susține 

sesiunile de 
formare 

(Solicitant) 

60000,00 lei  Categoria 10 - 
Cheltuieli cu 
organizarea și 
participarea la 

evenimente aferente 
rezultatului 2 

Achiziție 
directă 

14 18 

20. Pachet 
organizare 
conferinta 

internationala 
de lansare a 

agregatorului, 
cu minim 200 

de participanti 
(chirie sala, 

catering, 
transport si 

cazare 
participanti 
nationali si 

internationali, 
onorarii 

vorbitori, 
traducere 

simultana etc.) 
(Solicitant) 

220000,00  lei 
 

Categoria 10 - Cheltuieli 
pentru organizarea si 

participarea la 
evenimente  

Procedură 
simplificată – 

conform 
Ordinului nr. 
752/04.08.20

16 privind 
aprobarea 
procedurii 

simplificate 
proprii a 

serviciilor din 
categoria 

celor incluse 
in anexa 2 la 

Legea nr. 
98/2016 
privind 

achizitiile 
publice.    

12 18 

21 Pachet 
organizare 
conferinta 

nationala de 
prezentare a 
rezultatelor 
intermediare 

ale proiectului - 
cu minim 100 

de participanti 
(chirie sala, 

catering, 
transport si 

cazare 
participanti 

etc.) Solicitant 

90000,00 lei 
 

Categoria 10 - Cheltuieli 
pentru organizarea si 

participarea la 
evenimente (pachete 

organizarea unei 
conferințe naționale și a 

2 conferințe 
internaționale, pachet 

organizate sesiuni 
formare din rezultatul 2 
și pachet organizare 
schimb de experiență 

internațional din 
rezultatul 2) 

Procedură 
simplificată – 

conform 
Ordinului nr. 
752/04.08.20

16 privind 
aprobarea 
procedurii 

simplificate 
proprii a 

serviciilor din 
categoria 

celor incluse 
in anexa 2 la 

Legea nr. 
98/2016 
privind 

achizitiile 
publice.    

18 24 

22 Pachet 
organizare 
conferinta 

internationala 
de finalizare a  
proiectului cu 
minim 150 de 
participanti 
(chirie sala, 

catering, 
transport si 

cazare 

220000,00 lei 
 

Categoria 10 - Cheltuieli 
pentru organizarea si 

participarea la 
evenimente  

Procedură 
simplificată – 

conform 
Ordinului nr. 
752/04.08.20

16 privind 
aprobarea 
procedurii 

simplificate 
proprii a 

serviciilor din 
categoria 

26 32 



 

 

participanti 
nationali si si 
internationali, 

onorarii 
vorbitori, 
traducere 

simultana etc.) 
Solicitant 

celor incluse 
in anexa 2 la 

Legea nr. 
98/2016 
privind 

achizitiile 
publice.    

23 Pachet 
organizare 
sesiuni de 
formare - 

Cazare, masa si 
transport 

pentru 45 de 
participanti la 
sesiunile de 
formare (45 
pers x 5 zile 
cazare) + 2 

experti 
insotitori + 2 

lectori 
internationali 

 

100000,00 lei 
 

Categoria 10 - Cheltuieli 
pentru organizarea si 

participarea la 
evenimente  

Procedură 
simplificată – 

conform 
Ordinului nr. 
752/04.08.20

16 privind 
aprobarea 
procedurii 

simplificate 
proprii a 

serviciilor din 
categoria 

celor incluse 
in anexa 2 la 

Legea nr. 
98/2016 
privind 

achizitiile 
publice.    

16 21 

24 Pache 
organizare 
schimb de 

experiență - 
Cheltuieli 

pentru cazare, 
masa si 

transport pt 
schimbul de 
experienta 

transnational 
de 5 zile - 20 de 

persoane + 2 
experti 

insotitori 

140000,00 lei 
 

Categoria 10 - Cheltuieli 
pentru organizarea si 

participarea la 
evenimente  

Procedură 
simplificată – 

conform 
Ordinului nr. 
752/04.08.20

16 privind 
aprobarea 
procedurii 

simplificate 
proprii a 

serviciilor din 
categoria 

celor incluse 
in anexa 2 la 

Legea nr. 
98/2016 
privind 

achizitiile 
publice.    

20 25 

25. Servicii pentru 
organizarea 
conferinței 

naționale din 
etapa 2 – design 
metodologic și 

realizarea 
sistemului de 

indicatori 
 (Solicitant) 

38.649,00 lei Categoria 10 - Cheltuieli 
pentru organizarea 

conferinței naționale din 
etapa 2  - design 

metodologic.  

Procedură 
simplificată – 

conform 
Ordinului nr. 
752/04.08.20

16 privind 
aprobarea 
procedurii 

simplificate 
proprii a 

serviciilor din 
categoria 

celor incluse 
in anexa 2 la 

Legea nr. 
98/2016 

6 8 



 

 

privind 
achizitiile 
publice.    

 

ACHIZIŢII EFECTUATE DE PARTENER 

1. Pachete software 
analitice sau 

ştiinţifice pentru 
Partener 

 

32612,00 lei Categoria 1 – cheltuieli 
aferente rezultatului 3 - 

licenţe de cercetare  

Procedura 
simplificata* 

2 7 

2. Cazare internă  în 
UE (Partener) 

19135,42 lei 
 
 

Categoria 4 – cheltuieli 
cu deplasarea aferente 

rezultatului 1 

Achiziţie 
directă  

2 9 

3. Bilete avion Buc-
tara UE-Buc și Buc-

Cluj/Iași-Buc 
_Partener_pentru 
vizitele de studiu 
și workshopurile 

metodologice de la 
Cluj și Iași 

29245,00 lei 
 

Categoria 4 – Cheltuieli 
cu deplasarea aferente 

rezultatului 1 

Acord cadru 
existent 
SNSPA 

2 9 

4. Transport persoane 
Partener - 

deplasari interne si 
externe, inclusiv 
decontare pentru 

participanţi la 
workshop-urile 
metodologice 
organizate de 

partener pentru 
rezultatul 1 

2227,09 lei 
 

Categoria 4 – Cheltuieli 
cu deplasarea aferente 

rezultatului 1 

Achiziţie 
directă 

2 8 

5. Asigurări de 
călătorie 

(Partener) – 
deplasări externe 

pentru rezultatul 1 

480,00 lei 
 

Categoria 4 – Cheltuieli 
cu deplasarea aferente 

rezultatului 1 

Achiziţie 
directă 

1 8 

6. Cazare internă 
(Partener) – 
rezultatul 2 

42000,00 lei 
 

Categoria 4 – Cheltuieli 
cu deplasarea aferente 
rezultatului 2 (sesiunile 
de formare la locul de 
muncă – cazare pentru 

lectori) 

Achiziţie 
directă  

12 24 

7. Cheltuieli 
transport intern 

(Partener) – 
rezultatul 2 

20000,00 lei Categoria 4 – Cheltuieli 
cu deplasarea aferente 
rezultatului 2 (sesiunile 
de formare la locul de 

muncă – transport 
pentru lectori) 

Achiziţie 
directă 

12 24 

8. Echipamente IT  – 
Partener  

101166,00 lei 
 
 

Categoria 6 – cheltuieli 
tip FEDR – aferente 

activităţi de 
management, precum şi 

rezultatului nr. 2 – 
agregatorul de date 

Starea Naţiunii  

Procedura 
simplificata* 

2 10 



 

 

9. Decont utilităţi –  
 (Partener)  

 

36000,00 lei Categoria 7 – cheltuieli 
generale de 

administraţie Cheltuieli 
cu utilităţile aferente 

spaţiilor destinate 
proiectului. 

 

 Contracte 
existente la 

nivel de 
SNSPA 

2 36 

10. Servicii poştale şi 
de curierat 
(Partener) 

7200,00 lei Categoria 7 – cheltuieli 
generale de 

administraţie.  
 

Achiziţie 
directă 

2 36 

11. Decont 
abonamente de 

voce şi date 
(Partener) 

72000,00 lei Categoria 7 – cheltuieli 
generale de 

administraţie – pentru 
membrii echipei de 

management.  

Contracte 
existente la 

nivel de 
SNSPA 

2 36 

12. Materiale 
consumabile – 

papetărie 
30192700-8 
(Partener) 

36000,00 lei Categoria 8- Cheltuieli 
cu materiale 

consumabile necesare 
desfăşurării activităţii 
proiectului – aferente 
managementului de 

proiect 

Achizitie 
directa 

1 35 

13. Hard-disk-uri 
externe - min 2 TB 

(Partener) 

1050,00 lei 
 

Categoria 8 - Alte 
cheltuieli necesare 

implementării 
proiectului – aferente 

activităţii de 
management de proiect 

Procedura 
simplificata* 

2 12 

14. Pachete software - 
Partener 

15068,00 lei 
 

Categoria 8 – Alte 
cheltuieli aferente 
rezultatului nr. 2.  

Procedura 
simplificata* 

2 10 

15. Pachete licenţe 
operare pentru 

laptopurile 
achiziţionate 

(Partener) 

6768,00 lei 
 

Categoria 8 - Alte 
cheltuieli necesare 

implementării 
proiectului – aferente 

activităţii de 
management de proiect 

Procedura 
simplificata* 

2 10 

16. Echipamente 
electronice şi 

reţelistică 
necesare pentru 

rezultatul 2 
(Partener) 

13950,00 lei  
 

Categoria 8 - Alte 
cheltuieli necesare 

implementării 
proiectului – aferente 

rezultatului 2 

Procedura 
simplificata* 

2 12 

18. Chirie sala si 
echipamente 
workshop-uri 

metodologice la 
Iasi şi Cluj 
(Partener) 

600,00 lei 
 

Categoria 10 - Cheltuieli 
pentru organizarea si 

participarea la 
evenimente aferente 

rezultatului 1  

Achiziţie 
directă 

3 10 

19. Servicii de catering 
pentru cele 3 
workshop-uri 

metodologice la 
Buc, Cluj si Iasi 

(Partener) 

5.422,94 lei 
 

Categoria 10 - Cheltuieli 
pentru organizarea si 

participarea la 
evenimente aferente 

rezultatului 1  

Achiziţie 
directă 

3 10 

20. Editare si tiparire 
volum conferinta 
internationala de 
final (Partener) 

23000,00 lei Categoria 10 - Cheltuieli 
pentru organizarea si 

participarea la 
evenimente aferente 

informării şi publicităţii 

Achiziţie 
directă 

31 34 



 

 

21. Servicii aferente 
software 

specializat pentru 
efectuarea 

apelurilor necesare 
barometrelor de 
opinie (servicii 

abonament lunar x 
30 de luni) 

60000,00 lei Categoria 1 – cheltuieli 
pentru consultanță și 

expertiză 

Procedură 
simplificată 

7 35 

 


