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Planul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020, Anexă la Bugetul de venituri şi cheltuieli 

al Asociaţiei pentru anul 2020 

 

Denumire Valoare estimată 

 – Lei cu TVA 

A. Achiziția de bunuri şi produse (carburanţi, materiale consumabile, 

materiale de natura obiectelor de inventar, materiale nestocate) din 

veniturile din cotizațiile membrilor în anul 2020: 

60.000,00 

1.   Carburanți  22.000,00 

2.  Alte materiale consumabile (birotică / papetărie / rechizite / materiale 

curăţenie): hârtie, bibliorafturi, mape, dosare, separatori carton, folii 

protectoare, plicuri, post – it –uri, pixuri, creioane, caiete, agende, tipizate, 

agrafe, capse, coli etichete autoadezive, scotch, cutter-e, rigle, calculatoare 

de birou, evidenţiatoare, markere, mape de şedinţă, soluţie corectoare, tuş, 

soluţii / materiale curăţenie, saci menaj, alte materiale consumabile                                                                                                           

6.500,00                                                                               

3. Materiale de natura obiectelor de inventar: televizor, mobilier, trusă de 

prim ajutor, stingătoare incendiu, laminator A4, monitoare PC, trusă rotring 

desen tehnic, alte materiale de natura obiectelor de inventar (eventual 

înlocuirea celor existente numai în cazul scoaterii din evidenţa contabilă ca 

urmare a gradului avansat de uzură fizică sau morală: obiecte de mobilier, 

capsator profesional, perforator profesional, dispozitiv criptografic, cooler-e 

laptop-uri, hard disk extern back-up de rezervă, stabilizator tensiune, surse 

de tensiune, ştampile, telefoane cordless, aparat fax, altele) 

25.000,00 

4.   Materiale nestocate: cabluri, mufe, prize, prelungitoare, becuri, cd-uri, 

dvd-uri, tonnere, consumabile auto, memory stick-uri, mouse pc, switch-uri, 

router-e, modem-uri, alte materiale nestocate 

6.500,00 

B. Achiziția de servicii și lucrări din veniturile din cotizaţiile membrilor 

în anul 2020: 
164.566,29        

1. Lucrări / Servicii de întreţinere, revizii şi reparaţii autoturisme, 

imprimantă multifuncţională, aparat fax, computere / laptop-uri  
30.000,00 

2. Prime de asigurare RCA şi Casco autoturisme  8.000,00 

3. Programe de instruire şi perfecţionare angajaţi 25.000,00 

4. Servicii notariale de autentificare, legalizare, împuternicire  2.000,00 

5. Servicii de publicitate şi de protocol  10.000,00 

6. Servicii de cazare, de alimentaţie publică, diurna legală  45.000,00 

7. Servicii poştale, de telefonie fixă şi mobilă, internet  3.500,00 

8. Servicii bancare  3.000,00 

9. Servicii de consultanţă privind revizuirea Contractului de Delegare, 

Servicii ale unui expert independent specializat în recrutarea de resurse 

umane -  manageri privaţi la Operatorul Regional – întreprindere publică SC 

Compania de Apă Oltenia SA conform OUG 109/2011, Servicii găzduire 

site Asociaţie, Servicii de asistenţă tehnică programe contabilitate şi salarii, 

Asistenţă tehnică program legislaţie românească, Reînnoire certificat digital 

calificat semnătură electronică ANAF şi ANAP (SEAP - SICAP), Servicii 

medicale de medicină a muncii, Servicii specializate privind sănătatea şi 

38.066,29 
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securitatea în muncă şi situaţii de urgenţă, Contribuţii aferente participărilor 

la conferinţe / forumuri / seminarii / workshop – uri de specialitate, 

Expertize tehnice / rapoarte de specialitate efectuate de către terţi, Utilităţi 

(energie electrică, apă, gaze, salubritate), Servicii de spălătorie auto, Servicii 

de cenzorat și de auditare statutară, Servicii decontări şi tranzacţii tichete 

electronice, alte servicii executate de terţi 

TOTAL 224.566,29 

 

 

Consiliul Director, 

 

Ion PRIOTEASA – Preşedinte 

 

Marin VINTILĂ – Membru 

 

Nicolae TUTUNARU - Membru 

 


