Anexă la SAAP 2020
Nr. 2497/25.02.2020
Actualizat la data de 10.12.2020

Ordonator principal de credite
PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2020

Nr.
crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție
publică/ acordului-cadru

Cod CPV

ModaliData (luna)
tatea de
Procedura
Valoarea estimata a
estimată
deru-lare
aplicată/
contractului de
Data (luna)
pentru
Persoana
a proceinstrumente
achiziție publică/
estimată
atribuirea
responsabilă cu
durii de
Sursa de
specifice
acordului-cadru
pentru
contractului
aplicarea
atribufinanțare
pentru
inițierea
de achiziție
procedurii de
ire
derulrea
procedurii
publică/
atribuire
procesului de
acorduluiachiziție
cadru
online/
lei, fără TVA
offline

I. ACHIZIŢII DE PRODUSE
Furnizare: Carburanţi auto prin intermediul
bonurilor valorice
Furnizare energie electrică necesară
2
consumului propriu - 3 loturi
Furnizare produse - Grup electrogen 250 KVA
3
(2 buc.)

09132100-4
09134200-9

171.697,68

09310000-5

133.200,00

31122000-7

252.100,84

4 Furnizare produse - Ambulanță tip A2

34114121-3

436.974,79

5 Furnizare produse - Autoturism cu 5 locuri

34110000-1

42.857,14

Furnizare produse - Spirometru-1 buc. și
Ecograf color 3D - 1 buc.

33100000-1

342.857,14

1

6

Buget
local
Buget
local
Buget
local
Buget
local
Buget
local
Buget
local

procedură
simplificată
procedură
simplificată
procedură
simplificată
procedură
simplificată
procedură
simplificată
licitație
deschisă

mai

iulie

online

Achim T.,
Lăzărescu V.

septembrie

noiembrie

online

Ciurel N.,
Lăzărescu V.

martie

mai

online

Morjan M. Găucă
L.

martie

mai

online

Grigorescu S.
Lăzărescu V.

iulie

septembrie

online

Grigorescu S.
Lăzărescu V.

august

noiembrie

online

Morjan M. Găucă
L.

Furnizare produse - Echipamente de protecție
7 specifice COVID-19 necesare funcționării în
condiții optime a ISUJ Gorj
TOTAL ACHIZIŢII DE PRODUSE
II. ACHIZIŢII DE SERVICII
1

Buget
local

procedură
simplificată

septembrie

noiembrie

online Grigorescu S.

98.650,00

Buget
local

procedură
simplificată

septembrie

noiembrie

online

63712710-3

286.091,00

Buget
local

procedură
simplificată

ianuarie

aprilie

71335000-5
71351000-3

Buget
procedură
140.000,00 local și
simplificată
MLPDA

septembrie

decembrie

online

71319000-7
71322500-6

193.277,31

iulie

septembrie

online Cimpoieru C.

18143000-3

1.451.116,16

Servicii de informare, promovare şi publicitate
79341000-6
a activităţii Consiliului Judeţean Gorj

Servicii privind efectuarea înregistrării
(recensământului) circulației rutiere din anul
2
2020, pe rețeaua de drumuri publice județene
din județul Gorj
Elaborarea hărților de risc la alunecări de teren
pentru un număr de 5 unități administrativteritoriale ale județului Gorj (comunele Baia de
Fier, Bengești-Ciocadia, Mușetești, Stejari,
Turcinești) în cadrul proiectului: "Prevenirea
3
producerii unor calamități naturale în județul
Gorj prin realizarea unor hărți și planuri de risc
natural pentru alunecări de teren și a unui plan
integrat de management pentru prevenirea
riscului și atenuarea efectelor acestuia"
Servicii de proiectare
Servicii de proiectare/elaborare documentație
tehnico-economică pentru obiectivul de
investiție "Modernizare drum județean 675A,
ce traversează localitățile Licurici, Berlești,
1 Bustuchin, județul Gorj" - faza expertize
tehnice, studiu de fezabilitate (studiu
topografic, studiu geotehnic) și documentația
pentru obținere avize/acorduri/autorizații
conform C.U.

71.428,57

Buget
local

procedură
simplificată

Morjan M.,
Meche C.

online Achim T.

Grigorescu S.,
Raus D.

Servicii de proiectare/elaborare documentație
tehnico-economică pentru obiectivul de
investiție "Modernizare drum judeţean DJ
663A ce traversează localitățile Târgu Jiu (DN
66) - Botorogi - Văcarea - Ţîrculeşti (DJ674A)
2 și Modernizare drum județean ce traversează
localitățile Ţîrculeşti (DJ 663A) - Ţicleni (DJ
675)" - Expertiză tehnică, Studiu de fezabilitate
(studiu geotehnic și studiu topografic),
Documentația tehnică necesară pentru obținere
avize/ acorduri conform C.U.
Servicii de proiectare (PAC, POE și PT+DDE)
și servicii de asistență tehnică din partea
proiectantului pe perioada rxecuției lucrărilor și
până la recepția finală, pentru obiectivul de
3
investiție "Reabilitare drum judeţean 671, ce
traversează localităţile (DN 67D) Apa NeagrăPadeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare, jud.
Gorj"
TOTAL ACHIZIŢII DE SERVICII

71319000-7
71322500-6

294.117,64

Buget
local

procedură
simplificată

iulie

septembrie

online Cimpoieru C.

71322500-6
71356200-0

431.435,00

Buget
local

licitație
deschisă

mai

iulie

online Cimpoieru L.

1.443.570,95

III. ACHIZIŢII DE LUCRĂRI
Investiții
Servicii de proiectare (faza PT și DDE),
servicii de asistență tehnică din partea
proiectantului și execuţie lucrări pentru
1
obiectivul de investiție "Alimentare cu energie
electrică Parc Industrial Gorj, str. Bumbești, nr.
462, oraș Bumbești-Jiu, județul Gorj"
Servicii de proiectare (faza PT și DDE),
servicii de asistență tehnică din partea
proiectantului și execuţia lucrărilor pentru
realizarea obiectivului de investiție ”Reabilitare
2
și modernizare secțiile medicină internă I,
gastroenterologie și neonatologie - Spitalul
Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului,
nr. 18”

45262600-7
79930000-2
71356200-0

825.493,24

Buget
local

procedură
simplificată

august

noiembrie

45453000-7
79930000-2
71356200-0
45300000-0

2.344.769,48

Buget
local

procedură
simplificată

noiembrie

ian.21

online Săvescu D.

online Grigorescu S.

Servicii de proiectare, servicii de asistență
tehnică din partea proiectantului și execuţia
lucrărilor pentru realizarea obiectivului de
3
investiție în cadrul proiectului Consolidarerestaurare Casa memorială "Ion Popescu
Voitești"
Lucrări de drumuri

45212314-0
45300000-0
71356200-0
79930000-2

Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului
de investiție „Reabilitare drum județean 665A, 45233120-6
1
Km 1+650 – Km 3+650, Comuna Bălănești,
45221111-3
Județul Gorj”
45233142-6
"Lucrări și servicii de reparare și întreținere
45233141-9
2 drumuri județene aflate în administrarea
71322500-6
Consiliului Județean Gorj" - acord-cadru
90620000-9
Servicii de proiectare (faza PT și DDE),
servicii de asistență tehnică din partea
proiectantului și execuţie lucrări pentru
71322500-6
obiectivul de investiție "Reabilitare drum
3 județean 662, cu originea în DN 66, ce străbate 71356200-0
45233120-6
localitățile Capu Dealului-Gilort- PârâuGroșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-ValdimirTotea-Totea de Hurezani-Hurezani, până în
DN6B"
Servicii de proiectare (faza PT și DDE),
servicii de asistență tehnică din partea
71322500-6
proiectantului și execuţie lucrări pentru
4
71356200-0
obiectivul de investiție "Consolidare
45233120-6
terasamente pe DJ 675A, km 2+000 – km
2+200, comuna Licurici, județul Gorj"
Servicii de proiectare (faza PT și DDE),
servicii de asistență tehnică din partea
proiectantului și execuţie lucrări pentru
5
obiectivul de investiție "Reabilitare sistem
rutier pe DJ 665C, km 0+000 – km 5+200,
comuna Crasna, Județul Gorj"

71322500-6
71356200-0
45233120-6

2.634.246,43

Buget
local

procedură
simplificată

decembrie

feb.21

online Dăianu A.

4.561.828,71

Buget
local

procedură
simplificată

mai

iunie

online Cimpoieru C.

177.452.141,00

Buget
local

licitație
deschisă

iulie

noiembrie

online Cimpoieru L.

113.416.137,23

Buget
local

licitație
deschisă

iulie

noiembrie

online Cimpoieru L.

1.764.705,88

Buget
local

procedură
simplificată

iulie

septembrie

online Cimpoieru L.

15.875.151,89

Buget
local

procedură
simplificată

iulie

septembrie

online Cimpoieru L.

Servicii de proiectare (faza - PAC, POE și PT),
servicii de asistență tehnică din partea
71322500-6
proiectantului și execuţie lucrări pentru
6
71356200-0
obiectivul de investiție „Refacere infrastructură
45233120-6
și parte carosabilă la drumul județean DJ 675A0,1 km – comuna Licurici”

Buget
local și
procedură
3.624.568,46
buget de simplificată
stat

octombrie

decembrie

online Cimpoieru L.

Servicii de proiectare (faza - PAC, POE și PT),
servicii de asistență tehnică din partea
71322500-6
proiectantului și execuţie lucrări pentru
7
71356200-0
obiectivul de investiție „Refacere infrastructură
45233120-6
și parte carosabilă la drumul județean DJ672C
– 17,5 km – sat Runcu –Cheile Sohodolului”

Buget
local și
procedură
13.501.361,99
buget de simplificată
stat

octombrie

decembrie

online Cimpoieru L.

Servicii de proiectare (faza - PAC, POE și PT),
servicii de asistență tehnică din partea
71322500-6
proiectantului și execuţie lucrări pentru
8
71356200-0
obiectivul de investiție „Refacere 65 podețe
45233120-6
tubulare și dalate pe DJ 672C comuna Runcu,
Cheile Sohodolului”

Buget
local și
procedură
1.869.589,00
buget de simplificată
stat

octombrie

decembrie

online Cimpoieru L.

noiembrie
2019

februarie
2020

online Ciurel N.

TOTAL ACHIZIŢII DE LUCRĂRI

337.869.993,31

IV. Achiziții publice inițiate în anul 2019
Furnizare: Incubator închis – 7 buc., Incubator
1 deschis – 2 buc., Mamograf digital – 1 buc.,
33100000-1
Electrodermatom – 1 buc. - pentru SJU

1.425.210,02

Buget
local

licitație
deschisă

Se aprobă
Ordonator principal de credite
PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Anexă la PAAP 2020 - nr. 2497/25.02.2020
Achiziții directe
Actualizat la data de: 30.12.2020

Nr.
crt.

Obiectul achiziției directe

Cod CPV

Valoarea
Sursa de
estimată
finanțare
lei, fără TVA

Data (luna) Data (luna)
estimată
estimată
pentru
pentru
inițiere
finalizare

PRODUSE
Furnizare produse - consumabile – rechizite de birou,
hârtie pentru fotocopiatoare, dosare, bibliorafturi,
1
formulare tipizate: chitanțiere, registre de casă, condici
prezență, cutii de arhivare, ștampile cu amprentă etc.

30197643-5 Hârtie pentru fotocopiatoare, 301992301 Plicuri, 22852000-7 Dosare, 30192121-5 Pixuri,
30192130-1 Creioane, 30197220-4 Agrafe de birou,
30199500-5 Bibliorafturi, 22900000-9 Diverse
imprimate, 44421780-8 Cutii pentru documente,
30192153-8 Ştampile cu text

60.926,00

buget
local

semestrial

a IV-a lună/
sem.

2 Furnizare produse - Materiale de curăţenie

39831240-0 Produse de curăţenie, 33631600-8 –
Antiseptice şi dezinfectante

33.000,00

buget
local

semestrial

a IV-a lună/
sem.

23.042,01

buget
local

semestrial

a IV-a lună/
sem.

31531000-7 Becuri, 31531100-8 Tuburi electrice,
31532910-6 Tuburi fluorescente, 44800000-8
Vopsele, lacuri şi masticuri, 44192200-4 Cuie,
3 Furnizare produse - Materiale de întreţinere și reparații
44321000-6 Cablu, 44411000-4 Articole sanitare,
44810000-1 Vopsele, 31224810-3 Cabluri
prelungitoare
4 Furnizare produse de protocol

15861000-1 Cafea, 15981000-8 Apă minerală,
15981100-9 Apă minerală plată, 15831000-2 Zahăr

2.941,18

buget
local

trimestrial

a II-a lună/
trim.

5 Furnizare produse - Timbre poștale

22410000-7 Timbre

6.722,68

buget
local

trimestrial

a II-a lună/
trim.
1

a IV-a lună/
sem.

151,26

buget
local

semestrial

30213300-8 Computer de birou, 30232000-4
Echipament periferic, 30237280-5 - Accesorii de
alimentare, 30213100-6 Computere portabile,
30232110-8 Imprimante laser, 30233100-2 Unităţi
de memorie, 32420000-3 Echipament de rețea

87.133,30

buget
local

apriliemaiseptembrie septembrie

30125100-2 Cartuşe toner, 30125120-8 Toner
Furnizare produse - consumabile pentru imprimante și pentru Fotocopiatoare, cod CPV 30125000-1 Piese
8
fotocopiatoare (cartușe toner, cartușe cerneală etc.)
şi accesorii pentru Fotocopiatoare, cod CPV
30192112-9 Cerneală pentru imprimante

59.810,92

buget
local

semestrial

a IV-a lună/
sem.

Furnizare produse - Consumabile IT (tastaturi,
acumulatori, mouse, cabluri, baterii, CD-uri, DVD-uri,
9
patch cord, HDD, stik-uri, încărcător laptop+baterie
laptop etc.)

30237410-6 Mouse pentru computer, 30237460-1
Tastaturi pentru computer, 32421000-0 Cabluri de
retea, 30237100-0 Piese pentru computere,
30237300-2 Accesorii informatice

10.320,17

buget
local

iunie

iunie

10 Furnizare produse - Seif, mochetă

44421000-7 - Seifuri, case de bani si usi blindate
sau armate, 39531000-3 Covoare

3.550,00

*

*

11 Furnizare produse - Perdele birou

39515100-6 Perdele

*

*

12 Furnizare produse - Cărți de specialitate

22120000-7 Publicaţii

*

*

13 Furnizare - Gaze naturale

09123000-7 Gaze naturale

noiembrie

noiembrie

6 Butelie aragaz

44612100-4 - Butelii de gaz

Furnizare produse - echipamente IT pentru Consiliul
Județean Gorj (calculatoare-5 buc.+16 buc.,
multifuncțional laser color A4-1 buc., multifuncțional
lasermonocrom A4-2 buc., computere portabile-2
buc.), pentru CMJ (sisteme All in One-2 buc., aparat
7 fax-1 buc.), pentru ISU (switch 24 porturi-6 buc.,
cabinet rack-3 buc., prelungitor cu priză multiplă
pentru rack-4 buc., patchpanel-9 buc., UPS rackabil-3
buc., cabinet rack de podea-3 buc. laptop-3 buc.),
pentru STPS (sistem All in One-1 buc.), pentru BEJ
(multifuncțional laser color A4-1 buc.)

300,00
2.000,00
56.052,00

buget
local
buget
local
buget
local
buget
local

2

Furnizare produse - Materiale de promovare necesare
pentru participarea la Târguri de turism Naționale și
14
39294100-0 - Produse informative și de promovare
Materiale de promovare a evenimentelor dedicate Zilei
Naționale a României
Furnizare produse - Accesorii expoziționale pentru
prezentarea la Târguri de turism Naționale (pop up
15 desk-1 buc., roll up-2 buc., popup spider 4*3 curb-1
buc., popup spider 2*3 curb-1 buc., holder zigzag-2
buc.)

44.542,00

buget
local

trim.II

trim.II

22462000-6 - Materiale publicitare

8.100,00

buget
local

trim.II

trim.II

3.200,00

buget
local

trim.II

trim.II

15.100,00

buget
local

permanent

când e
cazul

16

Furnizare produse - Echipamente de birou (ghilotină
cu pârghie și aparat de biguit)

30191000-4 - Echipament de birou, cu excepţia
mobilierului

17

Furnizare produse - coroane și jerbe de flori pentru
evenimente comemorative

03121210-0 – Aranjamente florale

18

Furnizare produse - Scaun de birou ergonomice - 13
buc.

39111100-4 Scaune pivotante

6.588,00

buget
local

mai

mai

19

Furnizare produse - Fișete metalice - 4 buc., birou - 1
buc.

39122100-4 Dulapuri, 39121100-7 Birouri

3.900,00

buget
local

trim.II

trim.II

855,00

buget
local

permanent

când e
cazul

8.403,36

buget
local

permanent

când e
cazul

20 Furnizare produse - Legitimații de serviciu

35123400-6 Ecusoane de identificare

21

Furnizare produse - Piese de schimb auto, anvelope și 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi
consumabile pentru Consiliul Județean Gorj
pentru motoare de vehicule

22

Furnizare produse - Paturi din lemn-25 buc., pentru
ISU

39143110-0 Paturi, piese pentru paturi şi tapiserii
pentru mobilier speciale

5.075,00

buget
local

*

*

23

Furnizare produse - Set lenjerie pat-43 buc., pentru
ISU

39512000-4 Lenjerie de pat

2.890,89

buget
local

*

*

24

Furnizare produse - telefon mobil pentru ISU și
telefon analogic-1 buc. pentru CMJ

32250000-0 Telefoane mobile, 32550000-3
Echipament telefonic

1.273,40

buget
local

*

*

3

25

Furnizare produse - Redresor (sursă alimentare) - 6
buc., pentru ISU

31153000-3 Redresoare

2.521,01

buget
local

*

*

26

Furnizare produse - Rezervor carburant cu pompă pentru ISU

44610000-9 Cisterne, rezervoare, containere şi cuve
sub presiune

5.882,35

buget
local

*

*

27

Furnizare produse - Targă universală de salvare
UT2000 - pentru ISU

33192160-1 Tărgi

14.285,71

buget
local

*

*

925,00

buget
local

*

*

2.572,50

buget
local

*

*

48761000-0 Pachete software antivirus, 72268000-1
Servicii de furnizare de software

25.210,08

buget
local

*

*

Furnizare (confecționare și montare) grilaje la uși (9
31 buc.) și ferestre (12 buc.) la "pavilion Corp A
Comandament", Centrul Militar Gorj

44316300-1 Gratii

10.084,03

buget
local

*

*

Furnizare produse: Targă transport pacienți cu
32 balustradă și acționare hidraulică - 2 buc., pentru
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"

33192160-1 Tărgi

15.126,04

buget
local

martie

martie

Furnizare produse: Scaun electric recoltare sânge - 6
buc. și Scaun electric pentru fibrobronhoscopie - 1
33
buc., pentru Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor
Vladimirescu"

33193121-3 Scaune cu rotile cu motor

33.613,44

buget
local

martie

martie

29.411,76

buget
local

martie

martie

28 Furnizare produse: frigider-1 buc., pentru CMJ

39711130-9 Frigidere

Furnizare produse: casetă firmă luminoasă-1 buc.,
29
panou de afișaj rollup-3 buc., pentru CMJ

31523000-8 Indicatoare şi plăcuţe luminoase,
30190000-7 Diverse maşini, echipamente şi
accesorii de birou

30

Furnizare: Licențe antivirus-2 buc. și licențe soft
Windows-33 buc. - pentru CMJ

Furnizare produse: Troliu inox pentru transport
medicamente cu 3 polițe - 6 buc. și Troliu urgențe - 1
34
33192000-2 Mobilier medical
buc., pentru Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor
Vladimirescu"

4

Furnizare produse: Cărucior inox pentru transport
alimente cu 3 polițe - 7 buc. și Cărucior uscare farfurii
35
33192000-2 Mobilier medical
și pahare cu 4 polițe - 6 buc., pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"
Furnizare produse: echipamente de protecție
(combinezon cu glugă, mască de protecție FFP2,
ochelari de protecție în laborator cu aerisire indirectă,
36 mască chirurgicală din fibră cu 3 straturi) + măști de 18143000-3 Echipamente de protecţie
protecție FFP2-5000 buc. + (măști sanitare de
protecție-500 buc. și mănuși de unică folosință-150
per. pentru BEJ)
37 Truse de prim ajutor
Containere modulare dotate cu grup sanitar complet
38 utilat, instalație de aer condiționat și convector (5
buc.) pentru SJU Târgu-Jiu
Furnizare termometru medical non contact pentru
39
controlul temperaturii
40 Furnizare produse - oglinzi rutiere - 10 buc.

33141623-3 Truse de prim ajutor
44619000-2 Alte containere

32.773,00

buget
local

martie

martie

132.660,00

buget
local

februarie și
martie+
august

martie+
august

600,00

buget
local

martie

martie

100.840,30

buget
local

martie

martie

38931000-0 - Aparate de verificare a temperaturii și
a umidității

1.200,00

35121800-6 - Oglinzi de siguranță convexe

3.000,00

buget
local
buget
local

mai+august mai+august
iulie

iulie

permanent

când e
cazul

SERVICII
50112100-4 Servicii de reparare a automobilelor,
50112200-5 Servicii de întreţinere a automobilelor,
71631200-2 Servicii de inspecţie tehnică a
automobilelor, 34300000-0 Piese şi accesorii pentru
vehicule şi pentru motoare de vehicule

67.899,08

2 Servicii de asigurare auto - RCA + CASCO

66514110-0 Servicii de asigurare a autovehiculelor

41.008,41

3 Rovignete-taxe auto

79941000-2 Servicii de taxare

4 Servicii spălări auto

50112300-6 - Servicii de spalare a automobilelor si
servicii similare

1

Servicii reparaţii şi revizii auto + ITP (cu includerea
pieselor de schimb+lubrifianţii necesari)

1.260,50
10.720,00

buget
local
buget
local
buget
local
buget
local

permanent
permanent
mai

când e
cazul
când e
cazul
mai
5

5

Servicii de înlocuire a filtrelor de apă potabilă montate 51514110-2 Servicii de instalare de utilaje și aparate
în aparatele de purificare și igienizarea purificatoarelor de filtrare sau purificare a apei

4.201,68

buget
local

august

august

294,11

buget
local

permanent

*

6 Servicii abonament căsuță poștală

64115000-5 Închiriere de cutii poştale

7 Servicii legare dosare

79971200-3 Servicii de legare

19.640,00

buget
local

când e
cazul

când e
cazul

Servicii de întreținere și reparații IT (centrală
8 telefonică, fotocopiatoare, periferice informatice,
computere personale etc.)

CPV 50313100-3 Servicii de reparare a
fotocopiatoarelor, CPV 50313200-4 Servicii de
întreţinere a fotocopiatoarelor, CPV 50334130-5
Servicii de reparare şi de întreţinere a centralelor
telefonice interne, CPV 50323000-5 Servicii de
reparare şi de întreţinere a perifericelor informatice,
CPV 50320000-4 Servicii de reparare şi de
întreţinere a computerelor personale

15.126,00

buget
local

permanent

când e
cazul

9 Servicii igienizare și revizie aparate aer condiționat

50730000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a
grupurilor de refrigerare

12.600,00

buget
local

semestrial

semestrial

Servicii de mentenanță și suport operațional pentru
aplicația informatică "Centro-manager-modulul
10
informatic demanagement economico-financiar și
resurse umane"

72267000-4 Servicii de întreţinere şi reparaţii de
software

62.400,00

buget
local

decembrie decembrie

11

Servicii de mentenanță și suport operațional pentru
aplicația informatică "Centro-MSPC"

72267000-4 Servicii de întreţinere şi reparaţii de
software

19.500,00

buget
local

decembrie decembrie

12

Servicii de actualizare a bazei de date legislative
"Indaco Lege"

72540000-2 Servicii de actualizare informatică

4.200,00

13 Servicii legislative

75111200-9 Servicii legislative

9.500,00

14 Servicii de telecomunicații și internet

64212000-5 Servicii de telefonie mobilă, 724000004 Servicii de internet, 64210000-1 Servicii de
telefonie şi de transmisie de date

117.512,61

buget
local
buget
local
buget
local

decembrie decembrie
mai

mai

mai +
mai +
decembrie decembrie

6

15 Servicii medicale profilactice
16

Servicii de măsurare și determinare a factorilor care
influențează condițiile de muncă

17 Servicii de promovare anunțuri
18

Servicii de furnizare a voucherelor de vacanță pe
suport electronic (carrduri magnetice)

19 Servicii de certificare digitală

19.260,00

buget
local

trim.IV

trim.IV

90715000-2 Servicii de investigaţii în domeniul
poluării

2.200,00

buget
local

trim.III

trim.III

79342200-5 Servicii de promovare

8.600,00

buget
local

*

*

30160000-8 Carduri magnetice

2.320,00

buget
local

mai

mai

79132100-9 Servicii de certificare a semnăturii
electronice

1.690,00

buget
local

iulie+
noiembrie

iulie+
noiembrie

900,00

buget
local

trim.III

trim.III

15.844,54

buget
local

decembrie

decembrie

3.000,00

buget
local

permanent

când e
cazul

85148000-8 Servicii de analize medicale

20

Servicii de mentenanță a sistemului de alarmare la
efracție și incendiu

50324100-3 - Servicii de intretinere a sistemelor

21

Servicii de difuzare a presei și publicațiilor de
specialitate

64111000-7 Servicii poştale de distribuire a ziarelor
şi a periodicelor

22

Servicii publicare în Monitorul Oficial al României și
79800000-2 Servicii tipografice şi servicii conexe
într-un cotidian central de mare tiraj

23 Servicii de cazare intern și extern

98341000-5 Servicii de cazare

45.000,00

24 Servicii de transport aerian

60420000-8 Servicii de transport aerian ocazional

10.000,00

25

Servicii de asigurări medicale de sănătate deplasări
externe

26 Servicii de curierat rapid

buget
local
buget
local

permanent
permanent

când e
cazul
când e
cazul

66512200-4 Servicii de asigurare de sănătate

1.000,00

buget
local

permanent

când e
cazul

64100000-7 Servicii poştale şi de curierat

5.300,00

buget
local

permanent

când e
cazul
februarie

27

Servicii de tipărire atestate de producător și carnete de
22458000-5 - Imprimate la comanda
comercializare

112.000,00

buget
local

februarie

28

Servicii de pază, protecție și siguranță a patrimoniului
79713000-5 - Servicii de paza
Centrului Militar Județean Gorj

128.319,33

buget
local

decembrie decembrie

7

29 Servicii televiziune pentru CMJ
30

Servicii verificări tehnice, ISCIR și servicii reparații
centrale termice pentru CMJ și ISU

31 Servicii transport

64228000-0 Servicii de transmisie de programe de
radio şi de televiziune

504,20

buget
local

mai

mai

50720000-8 Servicii de reparare și de intreținere a
încălzirii centrale

2.941,18

buget
local

*

*

60170000-0 - Inchiriere de vehicule de transport de
persoane cu sofer

4.202,00

buget
local

*

*

108.000,00

buget
local

trim.II

trim.II

Servicii privind „Activități de neutralizare a
subproduselor de origine animală care nu sunt
32 destinate consumului uman, referitoare la sistemul de 98371120-1 – Servicii de incinerare
colectare, transport si eliminare a acestora de pe raza
județului Gorj"
33 Servicii de reînnoire a două numere de domeniu .ro
34

Servicii verificări tehnice și reîncărcare stingătoare
CJG+CMJ

35 Servicii de vidanjare fosă septică ISU

72417000-6 Numere de domenii de internet
50413200-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a
echipamentului de stingere a incendiilor
90460000-9 Servicii de golire a puțurilor de
decantare sau a foselor septice

Servicii pentru elaborarea documentațiilor tehnice în
vederea obținerii autorizației de deținere și a
36
autorizației de transfer pentru instalația de
roentgendiagnostic - Mamograf digital

79930000-2 - Servicii de proiectare specializată

37 Servicii-abonament aplicație videoconferințe

72268000-1 Servicii de furnizare de software

38 Servicii de dezinfectare prin nebulizare
39

Servicii de francare în sistem TP (taxe plătite a
corespondenței interne și închiriere căsuță poștală

90670000-4 Servicii de dezinfectare și dezinfestare
în mediul urban sau rural
64112000-4 Servicii poştale de distribuire a
corespondenţei, 64115000-5 Închiriere de cutii
poştale

750,00
2.827,01
1.500,00

2.000,00

900,00
1.680,00
8.350,00

buget
local
buget
local
buget
local
buget
local
buget
local
buget
local
buget
local

septembrie septembrie
*

*

*

*

iunie

iunie

iulie

august

noiembrie

noiembrie

noiembrie

noiembrie

Serviciul INVESTIȚII PUBLICE
Servicii și lucrări
8

Servicii de proiectare (faza PT+DDE), servicii de
asistență tehnică din partea proiectantului și execuție
1
lucrări pentru obiectivul de investiție: „Construire zid
incintă latura de Nord - Casa memorială Iosif Keber”
Servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier
2 pentru obiectivul de investiție: „Construire zid incintă
latura de Nord - Casa memorială Iosif Keber”
Servicii de proiectare - faza D.A.L.I. pentru realizarea
obiectivului de investiție: "Reabilitare sistem de
3 producere a apei calde de consum care utilizează
energia solară la Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor
Vlamirescu", comuna Runcu, județul Gorj"

79930000-2 Servicii de proiectare specializată,
71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică,
45262600-7 Diverse lucrări specializate de
construcţii

55.045,96

buget
local

iulie

iulie

1.260,50

buget
local

august

august

79930000-2 Servicii de proiectare specializată

12.605,04

buget
local

aprilie

aprilie

Servicii de proiectare (elaborarea documentației
tehnice - faza S.F.) pentru: "Sistem de detectare,
4 semnalizare și avertizare incendiu la Spitalul de
Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu”, comuna
Runcu, județul Gorj"

79930000-2 Servicii de proiectare specializată

8.116,83

buget
local

aprilie

aprilie

Servicii de proiectare (elaborarea documentației
tehnice - faza D.A.L.I.) pentru: "Reabilitare și
5 modernizare secțiile medicină internă I,
gastroenterologie și neonatologie - Spitalul Județean
de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18"

79930000-2 Servicii de proiectare specializată

15.026,05

buget
local

martie

martie

Servicii de proiectare (elaborarea documentației
6 tehnice - faza D.A.L.I.) pentru: "Consolidarerestaurare Casa memorială „Ion Popescu Voitești”"

79930000-2 Servicii de proiectare specializată

45.000,00

buget
local

mai

mai

Servicii de proiectare (elaborarea documentației
tehnice - faza S.F.) pentru: "Construire spațiu –
7
79930000-2 Servicii de proiectare specializată
Unitatea de Nefrologie - Spitalul Județean de Urgență
Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18"

25.085,09

buget
local

august

august

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică

9

8

9

10

11

12

13

14

Servicii de proiectare (elaborarea documentației
tehnice - faza S.F.) pentru obiectivul de investiție:
„Sistem de monitorizare video, antiefracție și control
acces la Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor
Vladimirescu", comuna Runcu, județul Gorj”
Servicii de proiectare (faza PT+DDE), servicii de
asistență tehnică din partea proiectantului și execuție
lucrări pentru obiectivul de investiție: „Sistem de
monitorizare video, antiefracție și control acces la
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu",
comuna Runcu, județul Gorj”
Servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier
pentru obiectivul de investiție: „Sistem de
monitorizare video, antiefracție și control acces la
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu",
comuna Runcu, județul Gorj”
Servicii de proiectare (faza PT+DDE), servicii de
asistență tehnică din partea proiectantului și execuție
lucrări pentru obiectivul de investiție: „Sistem de
detectare, semnalizare și avertizare incendiu la
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu",
comuna Runcu, județul Gorj”
Servicii de asistență tehnică prin diriginte de șantier
pentru realizarea obiectivului de investiție:
„Alimentare cu energie electrică Parc Industrial Gorj,
str. Bumbești, nr. 462, oraș Bumbești-Jiu, județul
Gorj”
Servicii de asistență tehnică prin diriginte de șantier
pentru realizarea obiectivului: „Consolidare-restaurare
Casa memorială "Ion Popescu Voitești"”
Servicii de elaborare Studiu de oportunitate privind
necesitatea dezvoltării infrastructurii sanitare a
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, adaptată
nevoilor și provocărilor actuale

79930000-2 Servicii de proiectare specializată

5.500,00

buget
local

79930000-2 Servicii de proiectare specializată,
71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică,
45262600-7 Diverse lucrări specializate de
construcţii

58.365,51

buget
local

septembrie octombrie

3.361,34

buget
local

septembrie octombrie

185.823,36

buget
local

decembrie decembrie

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică

20.422,42

buget
local

decembrie decembrie

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică

20.000,00

buget
local

decembrie decembrie

125.000,00

buget
local

decembrie decembrie

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică

79930000-2 Servicii de proiectare specializată,
71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică,
45262600-7 Diverse lucrări specializate de
construcţii

79311100-8 Servicii de elaborare de studii

august

septembrie

10

Serviciul DRUMURI PUBLICE
Servicii de proiectare și execuție lucrări
Servicii de consultanță conexe realizării
documentației tehnico-economice pentru încheierea
1 acordului-cadru "Lucrări și servicii de reparare și
întreținere drumuri județene aflate în administrarea
Consiliului Județean Gorj"

71310000-4 Servicii de consultanţă în domeniul
ingineriei şi al construcţiilor

126.050,42

buget
local

ianuarie

ianuarie

Servicii de întocmire documentație tehnico-economică
pentru obiectivul de investiție "Consolidare
terasamente pe DJ 675A, km 2+000 – km 2+200,
71319000-7-Servicii de expertiză
comuna Licurici, județul Gorj" - faza expertiză
71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru
2
tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic,
infrastructura de transport
documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și
documentații pentru obținere avize/acorduri/autorizații
conform CU

46.218,48

buget
local

martie

martie

Servicii de întocmire documentație tehnico-economică
pentru obiectivul de investiție "Reabilitare sistem
71319000-7-Servicii de expertiză
rutier pe DJ 665C, km 0+000 – km 5+200, comuna
71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru
3 Crasna, Județul Gorj" - faza expertiză tehnică, studiu
infrastructura de transport
geotehnic, studiu topografic, documentație de avizare
a lucrărilor de intervenție și documentații pentru
obținere avize/acorduri/autorizații conform CU

54.621,84

buget
local

martie

martie

352.941,17

buget
local

mai

mai

Execuție lucrări "Reparatii curente drum acces,
4 parcare și trotuare la Spitalul de Pneumoftiziologie
Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, judetul Gorj”

45233142-6 - Lucrări de reparare a drumurilor

11

Servicii de proiectare - întocmire documentație
tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de
71319000-7-Servicii de expertiză
investiție „Refacere infrastructură și parte carosabilă la
71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru
5 0,04 km drum județean DJ 665A-sat Bălănești” (faza
infrastructura de transport
expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic,
studiu de fezabilitate și documentații pentru obținerea
de avize/ acorduri conform certificatului de urbanism)

buget
local și
29.411,76
buget de
stat

iulie

august

Servicii de proiectare - întocmire documentație
tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de
investiție „Refacere infrastructură și parte carosabilă la 71319000-7-Servicii de expertiză
drumul județean DJ 675A-0,1 km – comuna Licurici” 71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru
6
(faza expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu
infrastructura de transport
topografic, studiu de fezabilitate și documentații
pentru obținerea de avize/ acorduri conform
certificatului de urbanism)

buget
local și
65.546,22
buget de
stat

iulie

august

Servicii de proiectare - întocmire documentație
tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de
investiție „Refacere infrastructură și parte carosabilă la 71319000-7-Servicii de expertiză
drumul județean DJ672C – 17,5 km – sat Runcu
71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru
7
–Cheile Sohodolului” (faza expertiză tehnică, studiu infrastructura de transport
geotehnic, studiu topografic, studiu de fezabilitate și
documentații pentru obținerea de avize/ acorduri
conform certificatului de urbanism)

buget
local și
125.000,00
buget de
stat

iulie

august

Servicii de proiectare - întocmire documentație
tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de
71319000-7-Servicii de expertiză
investiție „Refacere 1 podeț la intersecția DJ 675A și
71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru
8 DN 67B comuna Licurici” (faza expertiză tehnică,
infrastructura de transport
studiu geotehnic, studiu topografic, studiu de
fezabilitate și documentații pentru obținerea de avize/
acorduri conform certificatului de urbanism)

buget
local și
5.000,00
buget de
stat

iulie

august

12

Servicii de proiectare - întocmire documentație
tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de
71319000-7-Servicii de expertiză
investiție „Refacere 65 podețe tubulare și dalate pe DJ
71322500-6-Servicii de proiectare tehnică pentru
9 672C comuna Runcu, Cheile Sohodolului” (faza
infrastructura de transport
expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic,
studiu de fezabilitate și documentații pentru obținerea
de avize/ acorduri conform certificatului de urbanism)
Servicii de proiectare (faza - PAC, POE și PT),
servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și
10 execuţie lucrări pentru obiectivul de investiție
„Refacere infrastructură și parte carosabilă la 0,04 km
drum județean DJ 665A-sat Bălănești”
Servicii de proiectare (faza - PAC, POE și PT),
servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și
11 execuţie lucrări pentru obiectivul de investiție
„Refacere 1 podeț la intersecția DJ 675A și DN 67B
comuna Licurici”

buget
local și
67.226,89
buget de
stat

iulie

august

71322500-6-Servicii de proiectare tehnică pentru
infrastructura de transport
71356200-0-Servicii de asistenţă tehnică 452331206-Lucrări de construcţii de drumuri

buget
local și
306.257,64
septembrie octombrie
buget de
stat

71322500-6-Servicii de proiectare tehnică pentru
infrastructura de transport
71356200-0-Servicii de asistenţă tehnică 452331206-Lucrări de construcţii de drumuri

buget
local și
82.278,49
septembrie octombrie
buget de
stat

70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de
imobile

15.000,00

Achiziții exceptate de la Legea nr.98/2016
1

Servicii de închiriere stand în cadrul târgurilor de
turism naționale

2 Servicii de formare profesională

80530000-8 Servicii de formare profesională

127.500,00

buget
local
buget
local

trim.II

trim.II

permanent

*
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