
Valoarea 

estimata a 

contractului 

de achiziție 

publică/ 

acordului-

cadru 

Modali-

tatea de 

deru-

lare a 

proce-

durii de 

atribu-

ire

lei, fără TVA
online/ 

offline

1
Servicii -  Îmbunătățirea cunoștințelor și a 

competențelor
79633000-0 144.400,00

FSE, bugetul 

de stat și 

buget local

procedură 

simplificată
august 2018

octombrie 

2018
online

Grigorescu 

Simona

TOTAL ACHIZIŢII DE SERVICII 144.400,00

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Nr. 10747/14.08.2018

I. ACHIZIŢII DE SERVICII

Nr.

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ 

acordului-cadru
Cod CPV

Sursa de 

finanțare

PROGRAMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE                                                                                                                                                                                                           

pentru Proiectul  "Transparență, etică și integritate", cod SMIS 116766 

Procedura 

aplicată/ 

instrumente 

specifice 

pentru 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data (luna) 

estimată 

pentru 

inițierea 

procedurii

Data (luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractului 

de achiziție 

publică/ 

acordului-

cadru 

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

1



Nr. 

crt.
Obiectul achiziției directe Cod CPV

Valoarea 

estimată            

lei, fără TVA

Sursa de 

finanțare

Data (luna) 

estimată pentru 

inițiere 

Data (luna) 

estimată pentru 

finalizare

SERVICII

1 Servicii de informare și publicitate - 2 conferințe 79951000-5 15.000,00

FSE, bugetul de 

stat și buget 

local

septembrie 2018 septembrie 2018

2 Servicii consultanță și expertiză 79411000-8 71.400,00

FSE, bugetul de 

stat și buget 

local

septembrie 2018 noiembrie 2018

3 Servicii campanie de educație și conștientizare 79951000-5 28.500,00

FSE, bugetul de 

stat și buget 

local

ianuarie 2019 martie 2019

TOTAL ACHIZIŢII DE SERVICII 114.900,00

PRODUSE

1 Furnizare produse promoționale 39294100-0 24.638,78

FSE, bugetul de 

stat și buget 

local

septembrie 2018 septembrie 2018

2 Furnizare materiale consumabile pentru echipa de management 30197000-6 6.400,00

FSE, bugetul de 

stat și buget 

local

septembrie 2018 septembrie 2018

3 Furnizare produse – echipamente informatice 30213100-6 6.636,98

FSE, bugetul de 

stat și buget 

local

septembrie 2018 septembrie 2018

4 Furnizare produse – mobilier  39100000-3 8.132,76

FSE, bugetul de 

stat și buget 

local

octombrie 2018 octombrie 2018

TOTAL ACHIZIŢII DE PRODUSE 45.808,52

Achiziții directe în cadrul Proiectului "Transparență, etică și integritate", cod SMIS 116766 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Anexă la PAAP nr. 10747/14.08.2018
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