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PROGRAMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE

pentru proiectul „Modernizare drumul judeţean DJ 503: Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stăneşti - Gara Chiriacu - Toporu - limită judeţ Teleorman”, cod SMIS 117661, proiect finanţat prin 

Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin 

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1: Interconectarea Regiunii 

Dunării, a Strategiei Uniunii Europene privind Regiunea Dunării, AP 1b - Legături rutiere, feroviare şi aeriene (depunerea proiectelor prin My SMIS), Apelul de proiecte nr. POR 

2017/6/6.1/SUERD/1 , actualizat în data de 24 martie 2020.

Perioada de  implementare: 01.07.2014 – 31.12.2023

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire

Persoana 

responsabilă 

pentru 

aplicarea 

procedurii 

Dată(luna) estimată 

pentru atribuirea 

contractului de 

achiziție 

publică/acordului 

cadru

Data(luna) 

estimată pentru 

inițierea 

procedurii

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice 

pentru 

derularea 

procesului de 

achiziție 

Sursa de 

finanţare
Cod CPVObiect achiziţie 



Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ 

acordului cadru

lei fără TVA online offline

1

Servicii de proiectare PT și 

execuție lucrări  -       

Servicii de proiectare faza 

Proiect Tehnic și Detalii de 

Execuție, caiete de sarcini și 

documentația pentru 

obținerea Autorizației de 

construire, inclusiv asistența 

tehnică din partea 

proiectantului și execuție 

lucrări la obiectivul de 

investiții „Modernizare drumul 

județean DJ 503: Giurgiu – 

Ghizdaru –Gara Stănești – 

Gara Chiriacu – Toporu – 

limita județ Teleorman”

71322500-6

45233120-6 60,983,245.07

Bugetul 

proiectului cod 

SMIS 117661 şi 

Bugetul propriu de 

venituri şi 

cheltuieli

Licitație 

deschisă
octombrie 2019 iulie 2020 DA Sorică Ioana

2

Servicii de dirigenție  -

Servicii de dirigenție de 

șantier pentru proiectul 

„Modernizare drumul 

județean DJ 503: Giurgiu – 

Ghizdaru –Gara Stănești – 

Gara Chiriacu – Toporu – 

limita județ Teleorman”

71520000-9 379,444.80

Bugetul 

proiectului cod 

SMIS 117661 şi 

Bugetul propriu de 

venituri şi 

cheltuieli

Procedură 

simplificată 
iulie 2020 noiembrie 2020 Sorică Ioana

Nr. 

crt.

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire

Persoana 

responsabilă 

pentru 

aplicarea 

procedurii 

Dată(luna) estimată 

pentru atribuirea 

contractului de 

achiziție 

publică/acordului 

cadru

Data(luna) 

estimată pentru 

inițierea 

procedurii

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice 

pentru 

derularea 

procesului de 

achiziție 

Sursa de 

finanţare
Cod CPVObiect achiziţie 



Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ 

acordului cadru

lei fără TVA online offline

Nr. 

crt.

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire

Persoana 

responsabilă 

pentru 

aplicarea 

procedurii 

Dată(luna) estimată 

pentru atribuirea 

contractului de 

achiziție 

publică/acordului 

cadru

Data(luna) 

estimată pentru 

inițierea 

procedurii

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice 

pentru 

derularea 

procesului de 

achiziție 

Sursa de 

finanţare
Cod CPVObiect achiziţie 

3

Servicii de informare și 

publicitate  -              Servicii 

de informare și publicitate -

publicare comunicate presă în 

mass media pentru proiectul 

„Modernizare drumul 

județean DJ 503: Giurgiu – 

Ghizdaru –Gara Stănești – 

Gara Chiriacu – Toporu – 

limita județ Teleorman”

79341000-6 3,000.00

Bugetul 

proiectului cod 

SMIS 117661 şi 

Bugetul propriu de 

venituri şi 

cheltuieli

Achiziție 

directă
octombrie 2019 noiembrie 2019 Sorică Ioana

4

Servicii de auditare  -Servicii 

de auditare financiară pentru 

proiectul „Modernizare 

drumul județean DJ 503: 

Giurgiu – Ghizdaru –Gara 

Stănești – Gara Chiriacu – 

Toporu – limita județ 

Teleorman”

79212100-4 4,201.68

Bugetul 

proiectului cod 

SMIS 117661 şi 

Bugetul propriu de 

venituri şi 

cheltuieli

Achiziție 

directă
aprilie 2023 iulie 2023 Sorică Ioana



Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ 

acordului cadru

lei fără TVA online offline

Nr. 

crt.

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire

Persoana 

responsabilă 

pentru 

aplicarea 

procedurii 

Dată(luna) estimată 

pentru atribuirea 

contractului de 

achiziție 

publică/acordului 

cadru

Data(luna) 

estimată pentru 

inițierea 

procedurii

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice 

pentru 

derularea 

procesului de 

achiziție 

Sursa de 

finanţare
Cod CPVObiect achiziţie 

5

Servicii de consultanță în 

achiziții publice  -     Servicii 

de consultanță pentru 

evaluarea ofertelor depuse în 

cadrul procedurii de achiziție 

proiectare și execuție lucrări 

proiectul „Modernizare 

drumul județean DJ 503: 

Giurgiu – Ghizdaru –Gara 

Stănești – Gara Chiriacu – 

Toporu – limita județ 

Teleorman”

79418000-7 5,194.78

Bugetul 

proiectului cod 

SMIS 117661 şi 

Bugetul propriu de 

venituri şi 

cheltuieli

Achiziție 

directă
octombrie 2019 noiembrie 2019 Sorică Ioana

6

Servicii pentru verificare 

proiect  -     Servicii pentru 

verificarea proiectului tehnic 

de execuție  proiectul 

„Modernizare drumul 

județean DJ 503: Giurgiu – 

Ghizdaru –Gara Stănești – 

Gara Chiriacu – Toporu – 

limita județ Teleorman”

71328000-3 22,500.00

Bugetul 

proiectului cod 

SMIS 117661 şi 

Bugetul propriu de 

venituri şi 

cheltuieli

Achiziție 

directă
februarie 2020 martie 2020 Sorică Ioana



Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție 

publică/ 

acordului cadru

lei fără TVA online offline

Nr. 

crt.

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire

Persoana 

responsabilă 

pentru 

aplicarea 

procedurii 

Dată(luna) estimată 

pentru atribuirea 

contractului de 

achiziție 

publică/acordului 

cadru

Data(luna) 

estimată pentru 

inițierea 

procedurii

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice 

pentru 

derularea 

procesului de 

achiziție 

Sursa de 

finanţare
Cod CPVObiect achiziţie 

7

Furnizare panouri temporare 

și plăci permanente -     

Furnizare panouri temporare 

și plăci permanente pentru 

proiectul  „Modernizare 

drumul județean DJ 503: 

Giurgiu – Ghizdaru –Gara 

Stănești – Gara Chiriacu – 

Toporu – limita județ 

Teleorman”

35261000-1 72,000.00

Bugetul 

proiectului cod 

SMIS 117661 şi 

Bugetul propriu de 

venituri şi 

cheltuieli

Achiziție 

directă
octombrie 2019 decembrie 2019 Sorică Ioana

DIRECTOR EXECUTIV,
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DIRECTOR EXECUTIV,


