
Aprob 

  Conducătorul autorității contractante, 

               STANCIU MARIAN GABRIEL 

 

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2020 – V3 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
 A - Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție 
 B - Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii 
 C - Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
 

Nr. 
Crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție 
publică / acordului - cadru 

 
Cod CPV 

Valoarea estimată a 
contractului 

/acordului – cadru Sursa de 
finanțare 

A B C 
Modalitate

a 
de derulare 

a 
procedurii 

de atribuire 

Persoana 
responsabilă cu 

aplicarea 
procedurii de 

atribuire    
LEI, fără TVA online/offli

ne 

1 Modernizare drumuri de interes local, strada 
Poștei 45233140-2 993.019,41   Buget Local Procedura 

simplificata Martie Aprilie Online Trifan Marian 
Andrei 

2 Servicii de catering pachete alimentare 55524000-9 1.269.000 Buget de Stat 
Procedura 

simplificata 
proprie 

Aprilie Mai Offline Trifan Marian 
Andrei 

3 Furnizare Energie Electrică 09310000-5 392.052,40 Buget Local Bursa Romana 
De Mărfuri Martie Aprilie Offline Trifan Marian 

Andrei 

4 

Stație de epurare, proiect integrat ,,Înființare 
Gospodărie de apa si rețea de apa potabila, 
Înființare rețea de canalizare menajera și 

bazin vidanjabil, jud. Călărași 

45252100-9 1.049.320,00 Buget de Stat 
 

Procedura 
simplificata 

Iulie Iulie Online Trifan Marian 
Andrei 

 



Anexă privind achizițiile directe 

Nr. 
crt. 

 
Obiectul achiziției directe 

 
Cod CPV 

 
Valoarea 
estimata  
LEI, fără 

TVA 

Sursa de 
 

finanțare 

 
Data 

estimata  
pentru 
inițiere 

Data estimata a 
finalizării 
achiziții 

1 
Studii geotehnice pentru infrastructura stradală în comuna Dragalina în vederea 

obținerii autorizației de construire pentru investiția „Reabilitarea si modernizarea 
străzilor din sat  Dragalina” 

71332000-4 – Servicii de inginerie 
geotehnica 15.000 Buget 

Local   

2 
Studii topografice pentru infrastructura stradala in comuna Dragalina, in vederea 
obținerii autorizației de construire pentru investiția „Reabilitarea si modernizarea 

străzilor din sat  Dragalina” 
71351810-4 – Servicii de topografie 22.500 Buget 

Local   

3 Servicii de măsurători cadastrale ale străzilor din satul Dragalina pentru înscrierea 
in cartea funciara 71354300-7 - Servicii de cadastru 50.000 Buget 

Local   

4 Studiu de fezabilitate pentru extindere rețea de distribuție gaze naturale pentru 
satele Dragalina si Drajna Nouă 79314000-8 Studiu de fezabilitate 50.000 Buget 

Local   

5 Servicii de actualizare documentații tehnice pentru lucrări de modernizare strada 
Poștei, Dragalina 

71322500-6 - Servicii de proiectare 
tehnica pentru infrastructura de 

transport 
7.000 Buget 

Local   

6 Studii de fezabilitate pentru infrastructura stradală în comuna Dragalina pentru 
investiția „Reabilitarea si modernizarea străzilor din sat  Dragalina” 

71322500-6 – Servicii de proiectare 
tehnica pentru infrastructura de 

transport 
60.000 Buget 

Local   

7 Reparații si anvelopare termică la căminul cultural din sat Drajna Noua 45453100-8 - Lucrări de renovare 60.000 Buget 
Local   

8 Mentenanță a sistemului de captare, a stației de pompare și a rețelei de distribuției 
a apei potabile în sat Dragalina, Comuna Dragalina 

50510000-3 - Servicii de reparare si 
de întreținere a pompelor, a vanelor, 

a robinetelor si a containerelor de 
metal 

55.000 Buget 
Local   

9 Materiale birotica, papetărie, tonere 30192700-8 - Papetărie 30.000 Buget 
Local   

10 Servicii dezinfecție si dezinsecție 90921000-9 - Servicii de dezinfecție 
si de dezinsecție 60.000 Buget 

Local   

11 Întreținere si igienizat spatii interioare clădiri administrate de UAT Dragalina 90900000-6 - Servicii de curățenie si 
igienizare 50.000 Buget 

Local   



12 Produse chimice pentru tratarea apei 24962000-5 - Produse chimice 
pentru tratarea apei 15.000 Buget 

Local   

13 Servicii de evaluare terenuri ce aparțin comunei Dragalina 79419000-4 - Servicii de consultanta 
in domeniul evaluării 40.000 Buget 

Local   

14 Servicii de executare antemăsurători si întocmire devize estimative 71246000-4 - Stabilire si enumerare 
a cantităților necesare in construcții 3.000 Buget 

Local   

15 Servicii întreținere, igienizare, toaletare spatii verzi domeniu public si privat 77310000-6 - Amenajare si 
întreținere de spatii verzi 133.000 Buget 

Local   

16 Servicii de mentenanță sistem de gospodărie apa potabila Dragalina 
50510000-3 - Servicii de reparare si 
de întreținere a pompelor, a vanelor, 

a robinetelor si a containerelor de 
metal 

130.000 Buget 
Local   

17 Servicii de asigurare a autovehiculelor 66516100-1 - Servicii de asigurare 
de răspundere civila auto 10.000 Buget 

Local   

18 Lucrări de instalare de corpuri de iluminat stradal 45316110-9 - Instalare de 
echipament de iluminare stradala 30.000 Buget 

Local   

19 Servicii de întreținere a iluminatului public 50232100-1 - Servicii de întreținere a 
iluminatului public 22.000 Buget 

Local   

20 Consultanta achiziții publice licitație modernizare strada Poștei 79418000-7 - Servicii de consultanta 
in domeniul achizițiilor 6.000 Buget 

Local   

21 Reparații si înlocuire împrejmuire teren de fotbal sat Constantin Brâncoveanu 
45340000-2 - Lucrari de instalare de 

garduri, de balustrade si de 
di i i  d  i  

100.000 Buget 
Local   

22 Lucrări de reparații alei pietonale 45233161-5 - Lucrări de construcții 
de trotuare 150.000 Buget 

Local   

23 Servicii de igienizare terenuri degradate în zona Gospodăriei de apa potabila si 
Stația de epurare Drajna Noua 

77314000-4 - Servicii de intretinere a 
terenurilor (Rev.2) 23.000 Buget 

Local   

24 Reparații drumuri comunale 45233120-6 - Lucrari de constructii 
de drumuri 175.000 Buget 

Local   

25 Achiziție de măști, mânuși și soluții de dezinfecție împotriva Covid19 33140000-3 - Consumabile medicale 
24455000-8 - Dezinfectanți 15.000 Buget 

Local   

26 Licență software Avantax 
72212218-0 - Servicii de dezvoltare 

de software pentru gestionarea 
licențelor 

10.000 Buget 
Local   



27 Documentație demolare/desființare clădiri anexe din incinta Scolii gimnaziale 
Dragalina 

71200000-0 - Servicii de arhitectura 
si servicii conexe 3.000 Buget 

Local   

28 Servicii de colectare deșeuri animale 
 

90513000-6 - Servicii de tratare si 
eliminare de deșeuri menajere si 

deșeuri nepericuloase 
500 Buget 

Local   

29 Combustibili lichizi (motorina, benzina) 09100000-0 - Combustibili 33.000 Buget 
Local   

30 
SF/DALI Stație de epurare, proiect integrat ,,Înființare Gospodărie de apa si rețea 

de apa potabila, Înființare rețea de canalizare menajera și bazin vidanjabil, jud. 
Călărași 

71241000-9 - Studii de fezabilitate, 
servicii de consultanta, analize 17.000 Buget 

Local   

31 Sistem de supraveghere video la Stația de apa potabila si stația de epurare Drajna 
Noua 

32323500-8 - Sistem video de 
supraveghere 8.000 Buget 

Local    

32 Sistem de supraveghere video la Stația de epurare Dragalina 32323500-8 - Sistem video de 
supraveghere 8.000 Buget 

Local    

33 Servicii de dirigenție de șantier lucrări 71520000-9 – Servicii de 
supraveghere a lucrărilor 15.000 Buget 

Local   

34 

P.Th.+ D.E si elaborarea documentației tehnice pentru obținerea avizelor pentru 
obiectivul: Stație de epurare localitatea Drajna Noua, proiect integrat ,,Înființare 

Gospodărie de apa si rețea de apa potabila, Înființare rețea de canalizare menajera 
si bazin vidanjabil, sat Drajna Noua. 

71322000-1 - Servicii de proiectare 
tehnica pentru construcția de lucrări 

publice 
20.000 Buget 

Local   

35 Documentație tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor pentru 
obiectivul „Reabilitarea si  modernizarea străzilor din satul Dragalina 

71241000-9 - Studii de fezabilitate, 
servicii de consultanta, analize 2.500 Buget 

Local   

36 Dotare cu echipamente de pompare a apei potabile a stațiilor de apa din comuna 
Dragalina 

39715300-0 - Echipament pentru 
instalații de apa si canalizare  60.000 Buget 

Local   

37 Servicii de consultanta in domeniul protecției mediului  
90711400-8 – Servicii de evaluare a 
impactului asupra mediului (EIA), 
altele decât cele pentru construcții  

10.000  Buget 
Local   

38 
Studii topografice pentru infrastructura stradala in comuna Dragalina, in vederea 
obținerii autorizației de construire pentru investiția „Reabilitarea si modernizarea 

străzilor din sat  Dragalina” – Etapa a II-a 
71351810-4 – Servicii de topografie 24.000 Buget 

Local   



39 Studii geotehnice actualizare Plan Urbanistic General (PUG) al comunei 
Dragalina 

71332000-4 – Servicii de inginerie 
geotehnica  7.500  Buget 

Local   

40 Servicii mentenanța echipamente IT 72611000-6 - Servicii de asistenta 
tehnica informatica 17.000 Buget 

Local   

41 Achiziție și montaj 200 lămpi cu panouri fotovoltaice 34928530-2 - Lampi de iluminat 
stradal (Rev.2) 60.000 Buget 

Local   

42 Documentație tehnica necesara obținerii avizului ANIF pentru investiția 
„Reabilitarea si modernizarea străzilor din sat  Dragalina 

71241000-9 - Studii de fezabilitate, 
servicii de consultanta, analize 3.000 Buget 

Local   

43 Servicii de evaluare/reevaluare patrimoniu UAT Dragalina 79419000-4 Servicii de consultanta 
in domeniul evaluări 16.000 Buget 

Local   

44 Achiziție 20 camere supraveghere video si 2 monitoare 32’’ 35125300-2 - Camere video de 
securitate 10.000 Buget 

Local   

45 Documentații obiectiv „Reabilitare termica si energetica a Dispensarului uman din 
comuna Dragalina” 

71351810-4 - Servicii de topografie 
71332000-4 - Servicii de inginerie 

geotehnica 
71220000-6 - Servicii de proiectare 

arhitecturala  

50.000 Buget 
Local   

46 Întocmire documentație DALI pentru investiția „Reabilitarea si modernizarea 
străzilor din sat  Dragalina” – Etapa a II-a 

71220000-6 - Servicii de proiectare 
arhitecturala 70.000 Buget 

Local   

47 Pachete cadou pentru copii de Crăciun  18530000-3 Cadouri si recompense 45.000 Buget 
Local   

48 Echipamente conectare camere de supraveghere video cu fibra optica pentru 
puțuri apa Dragalina 32422000-7 – Componente de rețea 7.000 Buget 

Local   

49 Procurare si montaj centrale termice pentru obiectivul Grădinița cu program 
normal Dragalina 

45231221-0 - Lucrări de construcții 
de conducte de alimentare cu gaz 

45331100-7 Lucrări de instalare de 
echipamente de încălzire centrala 

60.000 Buget 
Local   



50 
Procurare si montaj centrala pe combustibil solid pentru obiectivul Centrală 

termică pe combustibil solid inclusiv montaj, pentru obiectivul Școala cu clasele 
I-IV (Grădinița Constantin Brâncoveanu) 

45331100-7 Lucrări de instalare de 
echipamente de încălzire centrala 25.000 Buget 

Local   

51       

 

 

 

Elaborat, 

Compartimentul Achiziții Publice 

TRIFAN Marian Andrei 


