
PROGRAMUL ESTIMATIV AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2020 

Nr. 
crt. 

Obiectul contractului/ Acordului - cadru Cod CPV 
Valoarea 

estimată fără 
TVA, lei 

Valoarea 
estimată fără 

TVA, euro 

Tip 
contract 

Modalitatea de achiziție 
Data estimată 
pt. începerea 

achiziției 

Data estimată pt. 
finalizarea 
achiziției 

Sursa de finanțare 

0 1 2 3 4  6 7 8 9 

1 
„Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din 

municipiul Roman”, pentru Componenta 5 (blocul nr.14, 

str.Libertății) 
 

45321000-3 1.269.462,88 264.471,43 lucrari procedura simplificata martie aprilie 
fonduri europene + 

buget local 

1’ 

„Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din 

municipiul Roman”, pentru Componenta 2 (blocul nr.42, B-dul 
Roman-Mușat) și Componenta 4 (blocul nr.50, B-dul Roman-
Mușat); 
 

45321000-3 915.490,99 190.727,29 lucrari procedura simplificata martie aprilie 
fonduri europene + 

buget local 

2 
„Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din 

municipiul Roman”, pentru Componenta 3 (blocul nr.44, B-dul 
Roman-Mușat) 
 

45321000-3 970.019,67 202.087,43 lucrari procedura simplificata martie aprilie 
fonduri europene + 

buget local 

3 
„Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din 

municipiul Roman”, pentru Componenta 1 (blocul nr.24, B-dul 
Roman-Mușat); 
 

45321000-3 975908,88 203.314,35 lucrari procedura simplificata februarie aprilie 
fonduri europene + 

buget local 

4 
Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic + Detalii de 
executie -Ambulatoriu SMU Roman 

 

71322000-1 406.548,00 84.697,50 servicii procedura simplificata iunie septembrie 
fonduri europene + 

buget local 

5 
Proiectare si executie lucrari pentru investitia “Cresterea 

eficientei energetice si extinderea sistemului de iluminat public 
din mun. Roman. 

45316110-9 14.914.815,15 3.107.253,16 lucrari procedura simplificata mai octombrie 
fonduri europene + 

buget local 

6 Achizitie mixtura asfaltica 44113600-1 1.000.000,00 208.333,33 furnizare procedura simplificata martie aprilie buget local 

7 
Lucrari de intretinere a zonelor cu vegetatie din municipiul 
Roman 

45111220-6 875.000,00 182.291,67 lucrari procedura simplificata martie aprilie buget local 

8 
Construire Locuinte sociale, str. Islazului, F.N., Mun. Roman, jud 
Neamt 

45215210-2 9.791.336,95 2.039.861,86 lucrari procedura simplificata aprilie august 
fonduri 

guvernamentale + 
buget local 9 

Lucrari de reparatii trotuare cu imbracaminte asfaltica in 
municipiul Roman 

45233253-7 9.327.429,81 1.943.214,54 lucrari procedura simplificata martie mai buget local 

10 Lucrari de reparatii trotuare cu pavele in municipiul Roman 45233253-7 2.479.540,56 516.570,95 lucrari procedura simplificata martie mai buget local 

11 Intretinere parcari de resedinta, mun. Roman, jud Neamt 45223300-9 1.050.206,86 218.793,10 lucrari procedura simplificata februarie aprilie buget local 

12 
Intretinere si reparare parcari, alei si strazi, mun. Roman, jud 
Neamt 

45223300-9 1.340.701,46 279.312,80 lucrari procedura simplificata iunie august buget local 

13 Furnizare combustibil auto pe baza de BVCF 09132100-4 882.352,00 183.823,33 furnizare procedura simplificata septembrie noiembrie buget local 

14 

Servicii de consultanță pentru elaborare Plan Strategic 

Instituțional (PSI) pentru perioada 2021 -2023 și  Plan de 

Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) - Municipiul Roman, în 
cadrul proiectului „PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI 

DIGITALIZARE URBANĂ PENTRU MUNICIPIUL ROMAN, 

cod SMIS 135378/Cod SIPOCA 795” 

73220000-0 417.000,00 86.875,00 servicii procedura simplificata septembrie decembrie 
fonduri europene + 

buget local 
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