
Nr anunt atribuire Denumire contract Tipul contractuluiTip procedura Cod si denumire CPV Valoare atribuita

CAN1021051

Consultanță analiză/design procese 

(Achiziționarea serviciilor de analiză procese 

actuale și documentare cerințe funcționale 

servicii electronice/procese noi) Servicii Licitatie deschisa

72220000-3 - Servicii de 

consultanta privind sistemele 

informatice si servicii de 

consultanta tehnica (Rev.2) 79820 RON

CAN1020650

Consultanta pentru elaborarea strategiei de 

dezvoltare locală a Municipiului Focşani 

pentru perioada 2021-2027, instruire ȋn 

domeniul managementului strategic ȋn cadrul 

proiectului „Viziune şi performanţă prin 

implementarea unor instrumente de 

planificare strategică, sisteme de 

managementul calităţii/performanţei şi a unor 

sisteme informatice inovative la nivelul 

Municipiului Focşani” Servicii Licitatie deschisa

73220000-0 - Servicii de 

consultanta in dezvoltare 

(Rev.2) 410813 RON

CAN1019802

Contract de proiectare si executie a lucrarilor 

de reabilitare a retelelor de transport si 

distributie a agentului termic si a punctelor 

termice in cadrul  Proiectului „Reabilitarea 

sistemului de termoficare urbană la nivelul 

Municipiului Focșani pentru perioada 2009-

2028 în scopul conformării la legislația de 

mediu și creșterii eficienței energetice – 

Etapa a II-a” Lucrari Licitatie deschisa accelerata

45232140-5 - Lucrari de 

constructii de conducte de 

incalzire urbana (Rev.2) 54881061,12 RON

CAN1017773

Contract de prestări servicii de Asistenta 

Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor in 

cadrul Proiectului „Reabilitarea sistemului de 

termoficare urbană la nivelul Municipiului 

Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul 

conformării la legislația de mediu și creșterii 

eficienței energetice – Etapa a II-a” Servicii Licitatie deschisa accelerata

71521000-6 - Servicii de 

supraveghere a santierului 

(Rev.2) 1132850 RON



CAN1015513

DALI “Imprejmuire, sistematizare verticala si 

rampa acces pentru persoane cu handicap, 

pentru corp cladire situat in strada Stefan Cel 

Mare nr. 21” Municipiul Focsani, jud 

Vrancea – actual sediu SC PARKING S.A. 

Focsani MUNICIPIUL FOCSANI Servicii Licitatie deschisa

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2) 12600 RON

CAN1014982

Intocmire Documentatie de avizare a 

lucrărilor de interventii (DALI); 

Documentații necesare obținerii avizelor și 

acordurilor; Studiu topografic; Studiu 

geotehnic; Expertiza tehnica “Refacere 

infrastructura strazi, sistematizare verticala, 

parcari, spatii verzi si accese  pentru str. 

Nicolae Iorga, str.Oituz (tronson cuprins intre 

str.Marasti si str. Duiliu Zamfirescu), 

str.Miorita ,str.Stefan Cel Mare , str.Eroilor, 

str.Vamii”. Servicii Licitatie deschisa

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2) 18298,85 RON

CAN1014978

Intocmire Documentatie de avizare a 

lucrărilor de interventii (DALI); 

Documentații necesare obținerii avizelor și 

acordurilor; Studiu topografic; Studiu 

geotehnic; Expertiza tehnica aferente 

obiectivului de investitii: “Parcari adiacente 

str.Panduri si str. 8 Martie cu parcari 

adiacente”. Servicii Licitatie deschisa

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2) 16737,52 RON

CAN1014816

Contract de execuție lucrări aferente 

obiectivului “Modernizare și reabilitare 

drumuri locale în intravilanul Municipiului 

Focșani”: Lotul I: “Modernizare drumuri 

locale”,

Lotul II: “Reabilitare drumuri locale”. Lucrari Licitatie deschisa

45233222-1 - Lucrari de 

pavare si de asfaltare (Rev.2) 11619037,17 RON



CAN1014179

Documentații necesare obținerii avizelor, 

acorduri și autorizații; Documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții (DALI); 

studiu topografic, studiu geotehnic și 

expertiză tehnică pentru obiectivul de 

investiții Refacere infrastructură străzi, 

sistematizare verticală - str. Răzoare, str. 

Zboina, str.Păcii, str. Virtuții, str. Grădinari, 

str. Dorobanți, str. Târgului, str. Varvarici 

Doru Servicii Licitatie deschisa

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2) 15700 RON

CAN1014000

întocmire Documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții (DALI); 

Documentații necesare obținerii avizelor și 

acordurilor; studiu topografic, studiu 

geotehnic și expertiză tehnică pentru 

obiectivul de investiții Refacere infrastructură 

str.Alecu Sihleanu și fundătura, str. Maior 

Gheorghe Șontu și fundătura, str Aviatorilor, 

Aleea Cuza Vodă și fundătura din municipiul 

Focșani Servicii Licitatie deschisa

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2) 14000 RON

CAN1013820

întocmire Documentatie de avizare a 

lucrărilor de interventii (DALI); 

Documentații necesare obținerii avizelor și 

acordurilor; Studiu topografic; Studiu 

geotehnic; Expertiza tehnica “Refacere 

infrastructura strazi, sistematizare verticala, 

str.Timis, str. Nicolae Balcescu, str. Predeal 

(tronson cuprins intre strada Ion Creanga si 

strada Grigore Ionescu), si reparatii si 

asternere covoare asfaltice carosabil 

str.Magazia Garii”. Servicii Licitatie deschisa

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2) 11668,11 RON



CAN1013810

întocmire Documentatie de avizare a 

lucrărilor de interventii (DALI); 

Documentații necesare obținerii avizelor și 

acordurilor; Studiu topografic; Studiu 

geotehnic; Expertiza tehnica.pentru 

obiectivul de investiții “Refacere 

infrastructura strazi, sistematizare verticala, 

str.Prof.C.Stere, str.Ecaterina Varga, 

str.Bujor, str.Agriculturii, str.Muresului, 

str.Cernei, str.Dogariei, str.Crisana, str.Greva 

de la Grivita”. Servicii Licitatie deschisa

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2) 41000 RON

CAN1013592

întocmire Documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții (DALI); 

Documentații necesare obținerii avizelor și 

acordurilor; studiu topografic, studiu 

geotehnic și expertiză tehnică pentru 

obiectivul de investiții Refacere infrastructură 

străzi, parcari, alei, iluminat, supraveghere 

video, canalizatii retele curenti slabi, str 

Carpati, str. Constitutiei, str.Plevnei, str. 

Mitropolit Varlaam (tronson cuprins intre b-

dul Unirii si str. Bucegi)din municipiul 

Focsani Servicii Licitatie deschisa

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2) 22000 RON



CAN1013590

întocmire Documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții (DALI); 

Documentații necesare obținerii avizelor și 

acordurilor; studiu topografic, studiu 

geotehnic și expertiză tehnică pentru 

obiectivul de investiții Refacere infrastructură 

străzi, sistematizare verticală str. Viilor si 

refacere covoare asfaltice carosabil, trotuare, 

amenajare parcari str Frunzei, str. Nordului, 

str. Prosperitatii, str. Oborul de Vite, reparatii 

si asternere covor asfaltic carosabil str. 

Rovine din municipiul Focsani Servicii Licitatie deschisa

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2) 17700 RON

CAN1013589

întocmire studiu topografic, studiu geotehnic, 

documentatii necesare obtinerii avizelor si 

acordurilor, documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii DALI pentru 

obiectivul de investitii „Pasaj strada 

Marasesti(DN 2D Km 2+223)peste 

magistrala CF 500 Buzau-Marasesti in 

mun.Focsani” Servicii Licitatie deschisa

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2) 84000 RON

CAN1013574

Documentații necesare obținerii avizelor, 

acorduri și autorizații; Documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții (DALI); 

studiu topografic, studiu geotehnic și 

expertiză tehnică pentru obiectivul de 

investiții Refacere infrastructură străzi, 

sistematizare verticală și spații verzi Cartier 

Mândrești- str. Islaz, str. Eternității, str.Băltii 

( începând de la intersecția cu str. Izvor), fdt. 

Făget, str. Mieilor, str. Cărpiniș, str. 

Nuferilor, Fundături, str. Sălcioarei și str. 

Drumușor Servicii Licitatie deschisa

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2) 26500 RON



CAN1013467

elaborare Proiect tehnic pentru autorizarea 

executarii lucrarilor de construire, Proiect 

tehnic de execuție, detalii de execuție, caiete 

de sarcini(PAC,Pth, DDE,CS) asistență 

tehnică proiectant și execuție lucrări pentru 

obiectivul de investiții Refacere infrastructura 

strada Tineretii si strada Slt. Tanasescu 

Dumitru” din Municipiul Focsani Lucrari Licitatie deschisa

45233222-1 - Lucrari de 

pavare si de asfaltare (Rev.2) 1081805,14 RON



Nr. notificare Denumire achizitie Cod si denumire CPV Ofertant Valoare achizitie

DAN1200898
Serviciilor de Consultanță financiară de specialitate pentru contractarea unei finanțări rambursabile 

în valoare de maxim 133.000.000 lei, în vederea finanțării obiectivelor de investiții

66171000-9 - Servicii de 

consultanta financiara (Rev.2)
RO 11816552 VMB Partners S.A. 68990

DAN1199349
Servicii de elaborare a documentatiilor tehnico economice pentru proiectul „Crearea unui Centru  

ultifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale”

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2)
RO 35752863 URBAN SCOPE 97000

DAN1187457
Contract de execuție lucrări având ca obiect “Rețea calculatoare și telefonie pentru corp clădire 

servicii situat în Municipiului Focșani, str. Cuza-Vodă nr. 56”

45311000-0 - Lucrari de 

cablare si conexiuni electrice 

(Rev.2)

RO 1440840 QUATTRO IMPEX 36100

DAN1182818

Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice  „Alimentare cu energie electrică a 

obiectivului “Stație de încărcare autobuze electrice”, situat în Municipiul Focșani, str. Mărășești, nr. 

72, jud. Vrancea”

71323100-9 - Servicii de 

proiectare a sistemelor de 

energie electrica (Rev.2)

RO 14506181 SDEE MUNTEANIA NORD 35541,89

DAN1165758

Servicii de supraveghere lucrări (dirigenție de șantier) pentru obiectivul de investiții: 

“REABILITARE PASAJ CINEMATOGRAF BALADA”, Fântână pasaj Cinematograf Balada; 

Spații publice Cinematograf Balada; Reabilitare jardiniere

71520000-9 - Servicii de 

supraveghere a lucrarilor 

(Rev.2)

37905777 95FOA EDIBIOS 27915,94

DAN1158773

intocmire proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC); Proiect de execuție, 

Detalii de execuție, Caiete de sarcini (Pth; DDE; C.S.), asistență tehnică din partea proiectantului și 

execuție lucrări aferente obiectivului de investitii „SISTEMATIZARE VERTICALĂ ȘI 

ÎMPREJMUIRE DISPENSAR SUD FOCȘANI ”

Asociere SC EMILASEB CONSTRUCT S.R.L. si SC GLOBEXTERRA SRL

45233222-1 - Lucrari de 

pavare si de asfaltare (Rev.2)
32835573 EMILASEB CONSTRUCT S.R.L. 348399,69

DAN1154961
Servicii de elaborare a Documentațiilor economice pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice 

a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani etapa a III-a” – Faza DALI

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2)
RO28610220 GLOBEXTERRA 109000

DAN1152751

prestarea serviciilor de elaborare aplicatie de finantare si documentele suport pentru proiectul 

“Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-

2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa a III-a”

71314300-5 - Servicii de 

consultanta in eficienta 

energetica (Rev.2)

RO40284726 ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA 119750

DAN1150113 Servicii de pază și monitorizare
79713000-5 - Servicii de paza 

(Rev.2)
RO 30719157 S.C. AXEL PAZA S.R.L. 129888

DAN1149371

Prestarea serviciilor de asistență tehnică(dirigenție de șantier) pentru realizarea obiectivului de 

investiții “Reabilitare și modernizare str. Revoluției, str. Aleea Sudului, str. Cpt. Crețu Florin, str. 

Aleea Parc”

71520000-9 - Servicii de 

supraveghere a lucrarilor 

(Rev.2)

37905777 95FOA EDIBIOS 56400

DAN1141380

Servicii de elaborare Documentație tehnico-economică pentru proiectul “Reabilitarea si 

modernizarea locuintelor sociale din str Revolutiei nr.16 si 17 ,amenajarea unor spatii de 

agrement”– Faza DALI,din Focsani, jud Vrancea

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2)
RO28610220 GLOBEXTERRA 92400

DAN1130832
servicii de consultant, asistenta si reprezentare juridica -contract subsecvent 2 (afferent accord cadru 

,atibuit ca urmare a aplicarii normelor procedurale interne -anexa 2

79110000-8 - Servicii de 

consultanta si de reprezentare 

juridica (Rev.2)

RO 8078374 Societatea Profesionala cu Raspundere 

Limitata „Mocanu si Asociatii”
120000

DAN1125228

prestarea Serviciilor de elaborare Documentație tehnico-economică pentru proiectul “Cresterea 

performantei energetice si lucrari conexe pentru Colegiul National Pedagogic Spiru Haret ”, Focsani 

– Faza DALI

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2)
RO28610220 GLOBEXTERRA 67920

DAN1125225
prestarea Serviciilor de elaborare Documentație tehnico-economică pentru proiectul “Cresterea 

performantei energetice si lucrari conexe pentru Gradinita 15”, Focsani – Faza DALI

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2)
RO28610220 GLOBEXTERRA 67920

ACHIZIȚII DIRECTE



DAN1125220

prestarea Serviciilor de elaborare Documentație tehnico-economică pentru proiectul “Cresterea 

performantei energetice si lucrari conexe pentru cladirea Cinematografului Balada”, Focsani – Faza 

DALI

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2)
RO28610220 GLOBEXTERRA 67920

DAN1122152
Servicii de întocmire Studiu topografic, Studiu geotehnic, Documentații necesare obținerii avizelor 

și acordurilor, Studiu de fezabilitate,  aferente obiectivului "SF Extindere rețea gaze Mândrești"

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2)
RO 13850801 GAZTERM PROIECT SRL 94500

DAN1119609
Servicii de elaborare Documentație tehnico-economică pentru proiectul “Creșterea performanței 

energetice si lucrări conexe pentru clădirea Liceului Tehnologic G.G. Longinescu” – Faza DALI,

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2)
RO28610220 GLOBEXTERRA 67920

DAN1119594
Servicii de elaborare a documentatiilor tehnico economice pentru proiectul “Creșterea performanței 

energetice și lucrări conexe pentru clădirea Internat a Liceului cu program sportiv” - faza DALI

79314000-8 - Studiu de 

fezabilitate (Rev.2)
RO28610220 GLOBEXTERRA 67920

DAN1116659
Execuție Lucrari de reparații în regim de urgenta a centralelor termice și a echipamentelor aferente 

acestora

45259300-0 - Reparare si 

intretinere a centralelor termice 

(Rev.2)

RO 15921836 GRUP GRIND 50420

DAN1111815
Prestarea Serviciilor de Consultanță în Managementul investiției în cadrul proiectului „Creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani, etapa a II-a”

72224000-1 - Servicii de 

consultanta privind gestionarea 

proiectelor (Rev.2)

27135441 EUROPEAN ADVISORY SERVICES AND 

RESEARCH GROUP SRL
48000

DAN1111647
Servicii de Consultanță în Managementul investiției în cadrul proiectului „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani”

72224000-1 - Servicii de 

consultanta privind gestionarea 

proiectelor (Rev.2)

27135441 EUROPEAN ADVISORY SERVICES AND 

RESEARCH GROUP SRL
28000

DAN1108750 Servicii de mediatizare
79341000-6 - Servicii de 

publicitate (Rev.2)
RO 6487186 SC DIPLOMATIC TVR PRES SRL 30252

DAN1108359
Servicii de elaborare Document strategic integrat privind măsurile de creștere a eficienței energetice 

pentru sistemul de iluminat public din Municipiul Focșani

71314300-5 - Servicii de 

consultanta in eficienta 

energetica (Rev.2)

RO7141848 EXPERT GRUP 129950

DAN1099380
Servicii de asistență tehnică(dirigenție de șantier) pentru realizarea obiectivului de investiții 

“Modernizare și reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului Focșani”

71520000-9 - Servicii de 

supraveghere a lucrarilor 

(Rev.2)

RO 12778260 ARHITECTONIC S.R.L. 95200

DAN1089560
Servicii de elaborare Document strategic integrat privind măsurile necesare în vederea 

implementării unor sisteme integrate de colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Focșani

90712000-1 - Planificare de 

mediu (Rev.2)
RO30083334 MOCTEZUMA CONSULTING 123000

DAN1056005 Imprimanta multifunctionala duplex A4 Kyocera 2040 (10 buc.)
30232110-8 - Imprimante laser 

(Rev.2)
RO25661164 DATAPHONEDIVISION 25000

DAN1055979 Multifunctional A0 - Epson SureColor Sc-T5200D MFP Ps
30216110-0 - Scanere 

informatice (Rev.2)
RO 980141 ALIANT BUSINESS SOLUTIONS 41273



ACHIZITII DIRECTE SICAP

Cod CPV Denumire CPV Valoare (RON) Valoare (EUR)

09100000-0 Combustibili (Rev.2) 63025,20 13351,40

15821200-1 Biscuiti dulci (Rev.2) 115256 24169,83

22462000-6 Materiale publicitare (Rev.2) 62057 13196,99

30125100-2 Cartuse de toner (Rev.2) 105884 22278,30

30197643-5 Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2) 42963,55 9058,57

30199792-8 Calendare (Rev.2) 43660 9141,73

35821000-5 Steaguri (Rev.2) 41927 8960,57

39112000-0 Scaune (Rev.2) 23305 4874,71

45233222-1 Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2) 348399,69 73441,62

45259300-0

Reparare si intretinere a centralelor termice 

(Rev.2) 50420 10662,55

45311000-0

Lucrari de cablare si conexiuni electrice 

(Rev.2) 36100 7558,78

66171000-9 Servicii de consultanta financiara (Rev.2) 68990 14437,28

71314300-5

Servicii de consultanta in eficienta energetica 

(Rev.2) 252700 53228,90

71323100-9

Servicii de proiectare a sistemelor de energie 

electrica (Rev.2) 35541,89 7464,43

71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2) 35500 7460,97

71410000-5 Servicii de urbanism (Rev.2) 148868,64 31289,39

71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2) 307217,94 64794,67

71630000-3 Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2) 29760 6320,87

72224000-1

Servicii de consultanta privind gestionarea 

proiectelor (Rev.2) 76000 16107,50

72319000-4 Servicii de furnizare de date (Rev.2) 129360 27300,93

73420000-2

Studiu de prefezabilitate si demonstratie 

tehnologica (Rev.2) 119000 24921,47

79110000-8

Servicii de consultanta si de reprezentare 

juridica (Rev.2) 120000 25348,54

79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2) 732500 154711,97

79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2) 367337,79 77683,52

79416100-4

Servicii de gestionare a relatiilor cu publicul 

(Rev.2) 27600 5777,09

79713000-5 Servicii de paza (Rev.2) 186266,40 39450,92

90712000-1 Planificare de mediu (Rev.2) 123000 25848,48

92360000-2 Servicii de pirotehnie (Rev.2) 26055,10 5453,48



Nr anunt 

atribuire
Denumire contract

Tipul 

contractului
Tip procedura Cod si denumire CPV Valoare atribuita

SCNA1030411

“Reparații capitale imobil str. Comisia Centrală si 

reabilitare racorduri utilitati apă-canal și energie 

electrică”-Municipiul Focșani, Jud. Vrancea- 

intocmire Documentatie pentru obtinere Autorizatie 

de constructie( PAC),Proiect de execuție, Detalii de 

execuție, Caiete de sarcini (Pth; DDE; C.S.)  și 

Asistență tehnică proiectant, Intocmire documentatie 

specifica pentru obtinere aviz ISU, Intocmire 

documentatie specifica pentru obtinere aviz DSP, 

Intocmire documentatie specifica pentru obtinere 

racord apa si canal si gaze naturale si executie 

lucrari.

Lucrari
Procedura 

simplificata
45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2) 1831010 RON

SCNA1030152

Contract de execuție lucrări aferente obiectivului 

“Extindere cu 12 de clasă a Școlii nr. 3 Focșani” Lucrari
Procedura 

simplificata
45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2) 3147749,82 RON

SCNA1029864

Contract de prestări servicii de Asistenta Tehnica 

pentru Managementul Proiectului „ Reabilitarea, 

Modernizarea si Extinderea Sistemului de Iluminat 

Public in Municipiul Focsani – Nivelul 1 de 

prioritate”

Servicii
Procedura 

simplificata

79411000-8 - Servicii generale de consultanta 

in management (Rev.2)
148128,75 RON

SCNA1029681

Acord-cadru având ca obiect furnizarea de Rechizite 

și articole de birou, hârtie copiator, documente 

tipizate și alte articole de papetărie, pentru o 

perioadă de 3 ani

Furnizare
Procedura 

simplificata
39263000-3 - Articole de birou (Rev.2) 79038,80 RON

SCNA1028193

prestari servicii de Asistenta Tehnica pentru 

Managementul Proiectului „Resistematizarea 

infrastructurii de transport la nivelul Municipiului 

Focșani, în vederea creșterii atractivității și 

accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu 

bicicleta și pietonale”

Servicii
Procedura 

simplificata

79411000-8 - Servicii generale de consultanta 

in management (Rev.2)
354123 RON



SCNA1025469

intocmire proiect pentru autorizarea executarii 

lucrarilor de construire (PAC); Proiect de execuție, 

Detalii de execuție, Caiete de sarcini (Pth; DDE; 

C.S.), asistență tehnică din partea proiectantului și 

execuție lucrări in cadrul obiectivului de investitii 

“Sistematizare verticală și rețele exterioare str. 

Măgura nr.123 ” Focsani Jud. Vrancea

Lucrari
Procedura 

simplificata

45233222-1 - Lucrari de pavare si de asfaltare 

(Rev.2)
510821,33 RON

SCNA1024551

intocmire Proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor 

de construire, Proiect tehnic de execuție, detalii de 

execuție, caiete de sarcini, asistență tehnică 

proiectant și execuție lucrări pentru obiectivul de 

investiții ” Locuri de joaca pentru copiii ce 

frecventeaza cresele ” din Municipiul Focșani, jud. 

Vrancea :Lot I- Creșa 1 si Lot II- Cresa 7

Lucrari
Procedura 

simplificata

45112723-9 - Lucrari de arhitectura 

peisagistica a terenurilor de joaca (Rev.2)
511111,45 RON

SCNA1022559

Contract de execuție aferent obiectivului de investiții 

“REABILITARE PASAJ CINEMATOGRAF 

BALADA”

Lucrari
Procedura 

simplificata

45112700-2 - Lucrari de arhitectura 

peisagistica (Rev.2)
2500112,75 RON

SCNA1022549

Contract de execuție aferent obiectivului de investiții 

“REPARATII CAPITALE SI DOTARI SALA DE 

SEDINTE PRIMARIE ”- MUNICIPIUL FOCSANI
Lucrari

Procedura 

simplificata
45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2) 1010491,48 RON

SCNA1021654

Contract de execuție aferent obiectivului de investiții 

“Demolare Bloc G2 str. Aleea Căminului nr. 12, 

situat în municipiul Focșani, județul Vrancea”
Lucrari

Procedura 

simplificata
45111100-9 - Lucrari de demolare (Rev.2) 632465,39 RON

SCNA1021648

Contract de execuție lucrări aferente obiectivului 

“Reabilitare, modernizare și dotări Dispensar Sud” Lucrari
Procedura 

simplificata
45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2) 552317,38 RON

SCNA1020748

Contract de proiectare si execuție aferent 

obiectivului de investiții ,,REABILITARE ȘI 

MODERNIZARE BLOC SITUAT ÎN STRADA 

MĂGURA 123” – MUNICIPIUL FOCȘANI, 

JUDEȚ VRANCEA

Lucrari
Procedura 

simplificata
45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2) 2123310 RON



SCNA1019223

elaborare  DALI  Refacere trotuare, alei, parcaje și 

covor asfaltic strada Mare a Unirii din Municipiul 

Focșani- inclusiv  Documentații necesare obținerii 

avizelor și acordurilor; studiu topografic, studiu 

geotehnic și expertiză tehnică.

Servicii
Procedura 

simplificata
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2) 33000 RON

SCNA1016391

Contract de Execuție lucrări  “Cartier Tineret Brăilei 

nr. 112 – rețele exterioare, sistematizare verticală și 

iluminat public” – Etapa a II-a

Lucrari
Procedura 

simplificata

45233222-1 - Lucrari de pavare si de asfaltare 

(Rev.2)
1050003,75 RON

SCNA1015703

intocmire Proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor 

de construire, Proiect tehnic de execuție, detalii de 

execuție, caiete de sarcini, asistență tehnică 

proiectant și execuție lucrări pentru obiectivul de 

investiții ” Amenajare locuri de joacă pentru copii în 

incinta grădinițelor ” din Municipiul Focșani

Lucrari
Procedura 

simplificata

45112723-9 - Lucrari de arhitectura 

peisagistica a terenurilor de joaca (Rev.2)
2837213,66 RON

SCNA1015433

Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții(DALI), Documentații necesare obținerii 

avizelor și acordurilor, aferente obiectivului: 

„Amenajare gradene, vestiare, iluminat, irigații, 

supraveghere video, suprafață de joc Stadion 

Mândrești”

Servicii
Procedura 

simplificata
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2) 31500 RON

SCNA1015417

Contract de prestări servicii si executie lucrari – 

Proiect tehnic de execuție, Detalii de execuție, 

Caiete de Sarcini, Documentații pentru obținere 

avize și acorduri, Asistență tehnică proiectant și 

Execuție lucrări aferente obiectivului “Refacere 

infrastructură strada Nicolae Săveanu, Strada 

Cincinat Pavelescu, Strada Focșa”

Lucrari
Procedura 

simplificata

45233222-1 - Lucrari de pavare si de asfaltare 

(Rev.2)
861543,66 RON

SCNA1015401

Proiect de executie, detalii de executie, Caiete de 

sarcini (Pth; DDE; C.S.), Asistenta tehnica 

proiectant si  executie lucrari aferente 

obiectivului:”Amenajare Spatiu de Joaca str. Penes 

Curcanul” Focsani

Lucrari
Procedura 

simplificata

45112711-2 - Lucrari de arhitectura 

peisagistica a parcurilor (Rev.2)
273809,87 RON



SCNA1014651

Contract de prestări servicii de Asistenta Tehnica 

pentru Managementul Proiectului „Reabilitarea 

sistemului de termoficare urbană la nivelul 

Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în 

scopul conformării la legislația de mediu și creșterii 

eficienței energetice – Etapa a II-a”

Servicii
Procedura 

simplificata

79411000-8 - Servicii generale de consultanta 

in management (Rev.2)
565400 RON

SCNA1014405

Proiect de executie, detalii de executie, Caiete de 

sarcini (Pth; DDE; C.S.), Asistenta tehnica 

proiectant si  executie lucrari aferente obiectivului: 

”Amenajare locuri de joacă pentru copii Cartier 

Mândrești și Cartier Gară” din municipiul Focșani – 

Lot II Cartier Gară

Lucrari
Procedura 

simplificata

45112711-2 - Lucrari de arhitectura 

peisagistica a parcurilor (Rev.2)
456414,15 RON

SCNA1014404

Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție 

(DALI), Documentație avize și acorduri, Studiu 

geotehnic și Studiu topografic numai pentru Creșa 

nr. 1 - obiectivul de investiții: „Locuri de joacă 

pentru copiii ce frecventează creșele” municipul 

Focșani, județ Vrancea – Creșa nr.1 și Creșa nr.7

Servicii
Procedura 

simplificata
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2) 17900 RON

SCNA1014342

Documentații necesare obținerii avizelor, acorduri și 

autorizații; Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții (DALI); studiu topografic, studiu 

geotehnic și expertiză tehnică pentru obiectivul de 

investiții Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală, str. Făgăraș, str. Ghe. Potop, str. 

Ghioceilor, str. Arges, str. Dinicu Golescu, str. 

Zorilor, Piața Victoriei

Servicii
Procedura 

simplificata
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2) 79672 RON



SCNA1014340

Documentații necesare obținerii avizelor, acorduri și 

autorizații; Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții (DALI); studiu topografic, studiu 

geotehnic și expertiză tehnică pentru obiectivul de 

investiții ,,Refacere infrastructură străzi, 

sistematizare verticală și spații verzi, str. Războieni ( 

trotuare și parcări ), str. Aviator Muntenescu, str. 

Muncii, Str. Gheorghe Asachi, F-dt Gh. Asachi, Str. 

Profesor Caian, Aleea Crinului, Str. Milcov ( tronson 

intersectie – poarta acces Remat), F-dt. Dionysos.”

Servicii
Procedura 

simplificata
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2) 69412 RON



Nr. notificare
Denumire achizitie

Cod si denumire CPV Ofertant
Valoare 

achizitie

DAN1102534

Servicii de elaborare Studiu de fundamentare pentru completare PUG Municipiul Focșani(cuprinzand 4 

capitole – trei studii analitice și unul prospectiv: Relatii periurbane, Tipuri de proprietate, Infrastructura 

tehnico-edilitara, Impactul schimbarilor climatice), revizuire și actualizare reambulare  topografică elaborată 

în 2009-2010, actualizare și revizuire PUG Municipiul Focșani prin preluarea măsurilor recomandate prin 

Studiul de fundamentare, în vederea obținerii avizului M.D.R.T., C.T.U.A.T. Focșani, C.T.U.A.T. Vrancea, 

avizului de mediu, celorlalte avize, prin aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui 

anunţ de participare(procedura de atribuire  este stabilită în funcție de aspectele descrise în cuprinsul art. 

104, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare)

71410000-5 - Servicii de 

urbanism (Rev.2)

RO 24446613 

RAUMPLAN DESIGN
148868,64

NEGOCIERE FARA PUBLICAREA UNUI ANUNT
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