
4,5190

1

Achizitie : 

- materiale intretinere sediu  

GAL;

-consumabile 

(hartie,toner,birotica,etc)

furnizare

Componenta a – Cap II. 

Cheltuieli pentru derularea 

activitatii GAL

39831240-0

 Produse de curatenie 

(Rev.2)

30192700-8 Papetarie 

(Rev.2)

15000 3319
achizitie

directa
aprilie 2013 decembrie 2013

2
achiziție  echipamente de birotică – 

xerox 
furnizare

Componenta a – Cap II. 

Cheltuieli pentru derularea 

activitatii GAL

30121100-4

 Fotocopiatoare 

(Rev.2)

3697 818,10
achizitie

directa
martie 2013 martie 2013

3
achiziție  echipamente de birotică  

– aparat foto
furnizare

Componenta a – Cap II. 

Cheltuieli pentru derularea 

activitatii GAL

38651000-3 

Aparate de fotografiat 

(Rev.2)

904 200
achizitie

directa
octombrie 2013 decembrie  2013

4
achiziție  echipamente de birotică  : 

calculatoare/laptopuri/licente,etc
furnizare

Componenta a – Cap II. 

Cheltuieli pentru derularea 

activitatii GAL

30213000-5 

Computere portabile 

(Rev.2)

20000 4426
achizitie

directa
octombrie 2013 decembrie  2013

procedura 

aplicata

data estimata 

pentru inceperea 

procedurii

data estimata 

pentru finalizarea 

proceduriilei euro

nr.

crt
Obiectul achizitiei

Tipul  

contractuli

capitol bugetar

 conform contract de finantare
cod CPV

valoarea 

estimata a achizitiei 

(fara TVA)

Asociatia Grupul de Actiun e Locala Drumul Carelor 

Topoloveni, strada Calea Bucuresti nr.50-52, Judetul Arges, CP 115500

telefon/fax : 0248666280; e-mail : galdrumulcarelor@yahoo.com

nr.416 din 30.08.2013

Planul Anual al Achizitiilor Publice 2013 - Grupul de Actiune Locala Drumul Carelor -actualizat

curs lei/euro



7

Achizitie servicii de : urmarire 

perioadica a sistemului de munca 

din punct de vedere al respectarii 

securitatii muncii si SU -

PSI,intocmire documentatie de 

SSM si SU,cercetare accidente de 

munca

prestare 

Componenta a 

– Cap III. Cheltuieli pentru 

servicii externalizate

73000000-2 Servicii 

de consiliere pe linie 

SSM/PSI/SU

1000 221
achizitie

directa
aprilie 2013 aprilie 2013

6
Achizitie servicii 

contabilitate 
prestare 

Componenta a – Cap III. 

Cheltuieli pentru servicii 

externalizate

79211000-6 

Servicii de 

contabilitate (Rev.2)

18000 3983
achizitie

directa
februarie 2013 februarie 2013

7 Achizitie servicii de audit prestare 

Componenta a 

– Cap III. Cheltuieli pentru 

servicii externalizate

79212100-4 Servicii 

de auditare financiara 

(Rev.2)

25800 5709,2
achizitie

directa
martie 2013 martie 2013

8

Achizitie servicii instruire personal 

GAL,lideri locali, comitet de 

selectie

prestare 

Componenta b – Cap.I. 

Cheltuieli pentru

 instruire – angajati GAL si 

lideri locali 

80530000-8 

Servicii de formare 

profesionala (Rev.2)
28850 6384,16

achizitie

directa
aprilie 2013 august 2013

9
Servicii de realizare materiale de 

promovare 
prestare 

Componenta b – Cap.III. 

Cheltuieli pentru evenimente 

de promovare

79800000- Servicii 

tipografice şi servicii 

conexe

20336 4500
achizitie

directa

martie 2013
decembrie 2013

10
Achizitie servicii :creare  

actualizare sit,mentenanta
prestare 

Componenta b – Cap.IV. 

Cheltuieli pentru furnizarea 

informatiei cu privire la 

strategia de dezvoltare locala

72413000-8 Servicii  

de proiectare sit-uri

 WWW (World Wide 

Web) (Rev.2)

9038 2000
achizitie

directa
martie 2013 aprilie 2013



11

Servicii de informare 

( materiale de informare 

,conferinta de presa )

prestare 

Componenta b – Cap.IV. 

Cheltuieli pentru furnizarea 

informatiei cu privire la 

strategia de dezvoltare locala

39294100-0 Produse 

informative si de 

promovare (Rev.2)

79341000-6 Servicii 

de publicitate (Rev.2)

15139 3350
achizitie

directa
mai 2013 decembrie 2013

12

Servicii de evaluare tehnică și 

financiară a proiectelor depuse în 

cadrul Planului de Dezvoltare 

Locală a Asociației Grupul de 

Acțiune Locală Drumul Carelor

prestare 

Componenta a – Cap.III 

Cheltuieli pentru servicii 

externalizate

79419000-4 Servicii 

de consultant în 

domeniul evaluării

36152 8000
achizitie

directa
octombrie 2013 noiembrie 2013

13
Servicii de inchiriere sediu GAL 

Drumul Carelor
prestare 

Componenta a – Cap.II 

Cheltuieli pentru derularea 

activitatii GAL

70310000-7 Servicii 

de inchiriere sau de 

vanzare de imobile

27548 6096
achizitie

directa
octombrie 2013 octombrie 2013

total - contracte furnizare x x x 39601 8763,22 x x x

total - contracte servicii x x x 181863 40244,08 x x x

total general x x x 221464 49007,3 x x x


