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Nr.c

rt
Obiectul achizitiei directe Cod CPV

Valoarea 

estimata 

Sursa de 

finantare

Data estimata a 

finalizarii achizitiei

LEI, FARA TVA

1 Servicii de contabilitate

79211000-6 -Servicii de 

contabilitate 14,400.00

F.E.A.D.R, sub-

măsura 19.4 Mar-23

2 Servicii de auditare financiară

79212100-4 -Servicii de 

auditare financiara 11,888.82

F.E.A.D.R, sub-

măsura 19.4 Mar-23

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE

Data estimata pentru initiere

CAPITOLUL II Cheltuieli pentru 

servicii de consultanță tehnică și 

financiară, expertiză legată de 

implementarea SDL și audit

Jan-22

Jan-22

TOTAL ACHIZITII CAPITOL II 26,288.82

Disponibil :

16552,22

CAPITOLUL III Cheltuieli logistice,  

administrative și de deplasare 

pentru funcționarea GAL

7302,45

0.00



3
Achizitie  echipamente IT si 

accesorii inclusiv consumabile

 Surse de alimentare 

electrica ,32413100-2-  

30125000-1-Piese si 

accesorii pentru 

fotocopiatoare, 30125110-

5-Toner pentru 

imprimantele laser/faxuri

6,204.90
F.E.A.D.R, sub-

măsura 19.4
Dec-23

4

Achizitie de consumabile si 

accesorii de birou- hartie, tonere, 

tehnica de birou, calculatoare de 

birou, perforatoare, capsatoare, 

aparate de indosariere/spiralare etc

30192000-1 Accesorii de 

birou                  30192700-

8-Papetarie , 39263000-3- 

Articole de birou,30197643-

5-Hartie pentru 

fotocopiatoare,30197642-8-

Hartie pentru 

fotocopiatoare si 

xerografica, 30199700-7-

Articole imprimate de 

papetarie, cu exceptia 

formularelor, 30199000-0-

Articole de papetarie si alte 

articole din hartie,  

22612000-3-Tus, 

30199000-0-Articole de 

papetarie si alte articole din 

hartie, 30237280-5-

Accesorii de alimentare, 

30234400-2-Discuri 

digitale polivalente (DVD-

uri) 15,702.45

F.E.A.D.R, sub-

măsura 19.4 Dec-23

TOTAL ACHIZITII CAPITOL III

Jan-22

21,907.35

Feb-22



5

Achizitie materiale informative  si de 

animare ((banner/roll-up/pop-up banner, 

plic poştal, ecuson, legitimaţie,  broșuri, 

pliante, afișe, volante/flyere, spoturi 

audio/multimedia în mass-media care 

acoperă teritoriul GAL, comunicate de 

presă, anunțuri promovate pe rețele de 

socializare, radio, reviste, presă online) – 

fără a fi eligibile materialele prin care se 

prezintă exclusiv sau preponderent 

informații cu caracter general despre 

teritoriul GAL, fără a fi legate de 

implementarea SDL)

 35261000-1 Produse 

informative si de 

promovare

2883.92
F.E.A.D.R, sub-

măsura 19.4
Dec-23

6

Achizitie materiale  promotionale (inclusiv 

personalizate) pe care este inscripționat 

numele GAL și după caz pagina web/e-

mail/date de contact a acestuia de 

dimensiuni și costuri reduse: blocnotes-

uri, mape, genti/serviete/sacoșe textile, 

agende, pixuri, calendare, umbrele, CD-

uri/DVD-uri, memory stick-uri/obiecte 

artizanale personalizate, de mici 

dimensiuni, confecționate din materiale 

naturale. 

 35261000-1 Produse 

informative si de 

promovare

2800.00
F.E.A.D.R, sub-

măsura 19.4
Dec-23

Mar-22

Disponibil : 0,00

Mar-22

CAPITOLUL V Cheltuieli pentru 

animare 5841,96



7

Cheltuieli privind achizitia de 

servicii de publicitate

79341000-6 -  Servicii de 

publicitate                            

79340000-9-Servicii de 

publicitate si de 

comercializare
6000.00

F.E.A.D.R, sub-

măsura 19.4 Dec-23

Elaborat

Manager GAL Codrii Bucovinei

Stefancu Romeo Ovidiu

Disponibil : 0.00

TOTAL ACHIZITII CAPITOL V

Apr-22

TOTAL ACHIZITII PREVIZIONATE 2022-2023 59,880.09

11,683.92

TOTAL DISPONIBIL BUGET CAP II,III,IV,V SM19.4 2022-2023 59,880.09




