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Contracte de furnizare

1

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 1-Traseul 1 236,067.15

6982/59/ 

24.03.2022 SC Asociatia Pomicola Itesti SRL 51,977.50

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 2

2

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 2-Traseul 2 257,011.15

6983/60/ 

24.03.2022 SC Asociatia Pomicola Itesti SRL 56,444.08

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 2

3

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 3-Traseul 3 494,179.40

6984/1791/ 

24.03.2022 SC Ama Fruct CP SRL 109,386.50

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 2

4

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 4 - Traseul 4 137,668.30

6985/61/ 

24.03.2022 SC Asociatia Pomicola Itesti SRL 31,339.50

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 2

5

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 5-Traseul 5 180,107.40

6987/62/ 

24.03.2022 SC Asociatia Pomicola Itesti SRL 40,715.00

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 2

6

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 6-Traseul 6 272,269.80

6988/63/ 

24.03.2022 SC Asociatia Pomicola Itesti SRL 62,293.95

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 2

7

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 7-Traseul 7 749,562.55

6989/64/ 

24.03.2022 SC Asociatia Pomicola Itesti SRL 176,821.25

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 2

8

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 8-Traseul 1 517,667.20

6990/652/ 

24.03.2022 S.C. ILVAS S.A.

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 127,192.00

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 1

9

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 9-Traseul 2 563,596.00

6992/653/ 

24.03.2022 S.C. ILVAS S.A.

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 140,940.80

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 1

10

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 10-Traseul 3 1,083,672.80

6993/654/ 

24.03.2022 S.C. ILVAS S.A.

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 267,675.20

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 1

CENTRALIZATOR ACHIZIȚII PUBLICE EFECTUATE PÂNĂ LA DATA DE 30.09.2022, MAI MARI DE 5000 €



11

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 11-Traseul 4 301,889.60

6994/655/ 

24.03.2022 S.C. ILVAS S.A.

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 76,689.60

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 1

12

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 12-Traseul 5 394,952.00

6995/656/ 

24.03.2022 S.C. ILVAS S.A.

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 99,632.00

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 1

13

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 13-Traseul 6 597,056.00

6996/657/ 

24.03.2022 S.C. ILVAS S.A.

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 149,448.00

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 1

14

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 14-Traseul 7 1,643,688.00

6998/658/ 

24.03.2022 S.C. ILVAS S.A.

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 408,200.00

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 1

15

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 15-Traseul 1 559,673.92

6999/16/ 

24.03.2022

Asocierea formată din S.C. EURONIC S.R.L. 

și S.C. DUNICEC COM S.R.L. 136,731.40

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 2

16

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 16-Traseul 2 609,329.76

7001/17/ 

24.03.2022

Asocierea formată din S.C. EURONIC S.R.L. 

și S.C. DUNICEC COM S.R.L. 151,511.36

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 2

17

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 17-Traseul 3 1,171,611.48

7002/101/ 

24.03.2022 S.C. DUNICEC COM S.R.L. 287,750.84

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 2

18

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 18-Traseul 4 326,387.36

7003/18/ 

24.03.2022

Asocierea formată din S.C. EURONIC S.R.L. 

și S.C. DUNICEC COM S.R.L. 82,441.32

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 2

19

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 19-Traseul 5 427,002.16

7004/82/ 

24.03.2022 S.C. Parisiene a la Vys S.R.L. 102,985.00

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 2

20

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 20-Traseul 6 645,505.12

7005/83/ 

24.03.2022 S.C. Parisiene a la Vys S.R.L. 160,656.60

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 2

21

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 21-Traseul 7 1,777,074.52

7006/19/ 

24.03.2022

Asocierea formată din S.C. EURONIC S.R.L. 

și S.C. DUNICEC COM S.R.L. 438,815.00

3/28/2022 6/30/2022

FEGA 2

22

Achizitia unei autoutilitare noi din categoria N1 109,243.00
8035/F475/ 

04.04.2022
S.C. MIHOC S.R.L. 95,600.00 4/4/2022

până la indeplinirea 

integrala a 

obligatiilor

FP

1

23

Achizitie de tonere , cartuse si alte consumabile (OEM) pentru 

imprimante
156,329.41

13853/948/ 

06.06.2022
S.C. MEDA CONSULT S.R.L. 123,042.00 6/6/2022

pana la indeplinirea 

obligatiilor de 

ambele parti

FP

4

24

Furnizare de carburant auto (motorina euro si benzina Premium 

fără plumb CO 95) prin dispozitive fixate pe autovehicul - inel
284,302.52

14666/ 610/ 

15.06.2022
SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 242,521.24 6/15/2022 6/15/2023 FP

1



25

“Mașină de gătit profesională” pentru dotarea tehnică a popotei 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” 

al Județului Bacău

49,579.83

7612/ 338135/ 

234 din 

30.03.2022

S.C. BILANCIA EXIM S.R.L. 48,105.70 3/30/2022

dupa livrarea 

produselor      

(termen: 10 zile de 

la emiterea 

comenzii ferme)

FB

1

26
Achizitionare pistoale de refulare tip C necesare ISU Bacau 58,823.52 5/3/2022 SC FIRE ELECTRIC EUROSERVICE SRL 58,820.00 dupa emiterea comenzii

dupa livrarea 

produselor
FB

1

27

Achiziționare carnete bonuri valorice carburanți auto pentru 

Consiliul Județean Bacău și Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ”Mr. Constantin Ene” al județului Bacău

47,478.98

11631/ 

338159/ 

523/11.05.202

2

S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. 47,478.98 5/11/2022 5/11/2023 FB

1

28
Achizitionare Produse de papetarie si accesorii de birou - 2022 6/6/2022 IVEREM GROUP SRL 36,460.68 dupa emiterea comenzii

dupa livrarea 

produselor
FB

1

29
Achizitionare Produse de papetarie si accesorii de birou - 2022

14176/ 752/ 

08.06.2022
IVEREM GROUP SRL 49,851.84 6/8/2022 6/8/2023 FB

1

30

Furnizarea de materiale de curatenie pentru uzul Consiliului 

Judetean Bacau si a institutiilor subordonate
103,175.25 6/30/2022 S.C. IVEREM GROUP S.R.L. 73,922.14 dupa emiterea comenzii

dupa livrarea 

produselor
FB

1

31

Furnizarea si montarea  de obiecte de mobilier in vederea 

dotarii corespunzatoare a apartamentului de serviciu aflat in 

patrimoniul CJ Cacau, din str. Miron Costin nr.4/B/13

28,436.97 7/18/2022 S.C. OFFICEMOB EXPERT S.R.L. 28,436.00 dupa emiterea comenzii

dupa livrarea si 

montajul 

mobilierului

FB

1

32

18661/UCO42

31/ 27.07.2022
UNION CO - LOT.1 165,000.00  27.07.2022

30 zile de la 

emiterea comenzii
FP

1

33

18662/512/ 

27.07.2022 
ALIANT BUSINESS SOLUTIONS - LOT.2 38,136.00  27.07.2022

30 zile de la 

emiterea comenzii
FP

1

34

18663/231/  

27.07.2022
Magnetic IT Services - LOT.3 51,545.10  27.07.2022

30 zile lucratoare de 

la emiterea 

comenzii

FP
1

35

20042/ 319 / 

12.08.2022
IT ABOUT IT - LOT.4 38,100.00 8/12/2022

30 zile de la 

emiterea comenzii
FP

3

36

19299/ A 1464/ 

ITCS20220802-

01/ 03.08.2022

IT CLICK & SERVICE SRL LOT.5 34,035.60 8/3/2022

30 zile lucratoare de 

la emiterea 

comenzii

FP 2

37

Achizitionare echipamente hardware si software necesare 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău
48,218.49

21023/ 

338212/ 209/ 

26.08.2022

S.C. A&B Computers S.R.L. 47,976.82 8/26/2022

10 zile de la 

emiterea notei de 

comanda

FB

1

38

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 1-Traseul 1

255,509.76
21388/8283/ 

31.08.2022
SC Ama Fruct CP SRL 215,586.36 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA

2

39

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 2-Traseul 2

277,981.44
21392/165/ 

31.08.2022
SC Asociatia Pomicola Itesti SRL 221,516.46 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA

2

40

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 3-Traseul 3

543,840.00
21393/166/ 

31.08.2022
SC Asociatia Pomicola Itesti SRL 441,870.00 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 2

41

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 4 - Traseul 4

152,908.80
21389/8284/ 

31.08.2022
SC Ama Fruct CP SRL 136,184.00 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 2

42

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 5-Traseul 5

195,402.24
21394/167/ 

31.08.2022
SC Asociatia Pomicola Itesti SRL 152,658.00 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 2

43

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 6-Traseul 6

304,381.44
21395/168/ 

31.08.2022
SC Asociatia Pomicola Itesti SRL 261,577.80 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 2

115,485.54

Achizitia de echipamente IT si software 409,974.79



44

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 7-Traseul 7

832,128.00
21391/8285/ 

31.08.2022
SC Ama Fruct CP SRL 702,108.00 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 2

45

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 8-Traseul 1

538,965.90
21397/2066/ 

31.08.2022
SC Ilvas SA

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 
538,965.90 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 1

46

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 9-Traseul 2

586,367.10
21398/2067/ 

31.08.2022
SC Ilvas SA

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 
586,367.10 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 1

47

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 10-Traseul 3

1,147,162.50
21399/2068/ 

31.08.2022
SC Ilvas SA

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 
1,147,162.50 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 1

48

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 11-Traseul 4

322,542.00
21400/2069/ 

31.08.2022
SC Ilvas SA

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 
322,542.00 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 1

49

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 12-Traseul 5

412,176.60
21401/2070/ 

31.08.2022
SC Ilvas SA

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 
412,176.60 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 1

50

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 13-Traseul 6

642,054.60
21403/2071/ 

31.08.2022
SC Ilvas SA

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 
642,054.60 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 1

51

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 14-Traseul 7

1,755,270.00
21404/2072/ 

31.08.2022
SC Ilvas SA

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 
1,755,270.00 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 1

52

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 15-Traseul 1

596,007.97
21405/52/ 

31.08.2022

Asocierea formata din SC Euronic SRL si    

SC Dunicec Com SRL
596,007.97 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 2

53

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 16-Traseul 2

648,425.93
21406/53/ 

31.08.2022

Asocierea formata din SC Euronic SRL si   SC 

Dunicec Com SRL
648,425.93 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 2

54

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 17-Traseul 3

1,268,573.75
21408/171/ 

31.08.2022
SC Dunicec Com SRL 1,268,573.75 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 2

55

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 18-Traseul 4

356,678.60
21407/54/ 

31.08.2022

Asocierea formata din SC Euronic SRL si   SC 

Dunicec Com SRL
356,678.60 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 2



56

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 19-Traseul 5

455,799.78
21409/166/ 

31.08.2022
SC Parisienne a la Vys SRL 440,348.94 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 2

57

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 20-Traseul 6

710,007.18
21410/167/ 

31.08.2022
SC Parisienne a la Vys SRL 710,007.18 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 2

58

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 21-Traseul 7

1,941,041.00
21411/168/ 

31.08.2022
SC Parisienne a la Vys SRL 1,875,243.00 9/5/2022

pana la finalizarea 

cursurilor anului 

scolar 2022-2023

FEGA 2

59

Achizitionare gehete de interventii pentru pompieri destinate 

dotarii ISU Bacau
54,621.84 9/5/2022 SC ELITE TACTICAL SRL 54,056.60 dupa emiterea comenzii

dupa livrarea 

produselor
FB

1

60

Achizitie remorca transport vehicule avariate in vederea dotarii 

ISU
34,873.95 9/8/2022 S.C. ROTARU TRAILERS S.R.L. 29,600.00 dupa emiterea comenzii

dupa livrarea 

produselor
FB 1

61

Fișete duble metalice și Module raft metalic, necesare dotării 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență  “Mr. Constantin Ene” 

Bacău

44,579.84 9/14/2022
S.C. UZINA MECANICA RAMNICU VALCEA 

S.A.
44,800.00 dupa emiterea comenzii

dupa livrarea 

produselor
FB

1

62

Furnizare căști de protecție pentru pompieri (50 buc) destinate 

dotării cu echipament a structurilor de interventie ale ISU Bacau 
85,554.62 9/21/2022 S.C. TROTUSTEX S.R.L. 84,897.50 dupa emiterea comenzii

dupa livrarea 

produselor
FB

1

Total valoare estimata contracte furnizare 28,519,874.81 17,983,357.79

Contracte de servicii

63
11961/ 525/ 

16.05.2022
SC PROGO OFFICE SRL LOT 1

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 
79,080.80 5/16/2022

pana la finalizarea 

anului scolar
1

64
11962/ 525/ 

16.05.2022
SC PROGO OFFICE SRL LOT 2

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 
187,748.94 5/16/2022

pana la finalizarea 

anului scolar 1

65

Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul de 

investitii Punerea in siguranta si amenajarea imobilului Casa nr 

2 din municipiul Bacau, str Henri Coanda (arhiva +spatii de 

depozitare ) -Rest de executat

103,600.00
116/482/ 

04.01.2022
S.C. ASIMETRIC S.R.L. 103,600.00 dupa emiterea OI

pana la admiterea 

receptiei la 

terminarea lucrarilor

FB

1

66

Servicii de verificare tehnică pentru documentaţia tehnico-

economică aferentă obiectivului de investiții: “Amenajare în 

regim de urgență a parterului și subsolului (parțial) obiectivului 

de investiții Spitalul " Sfanta Maria" Bacău, pentru asigurarea 

funcționării Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de 

Urgență Bacău, pentru preluarea pacienților infectați cu virusul 

Sars-Cov-2, respectiv asigurarea funcționării unei secții de 

anatomie patologică destinată decedaților cu Sars-Cov-2”

51,000.00
219/1/ 

05.01.2022
S.C. AV&I PRO-CONS S.R.L.  51,000.00 dupa emiterea OI

pana la admiterea 

receptiei la 

terminarea lucrarilor

FB

1

67

Servicii de actualizare a documentatiilor tehnico-economice si 

asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de 

investitii : "Construire Baza Salvamont si anexe imprejmuire 

teren, fosa septica vidanjabile si bransamente la utilitati", oras 

Slanic Moldova

31,800.00
617/484/ 

10.01.2022
S.C. ASIMETRIC S.R.L. 31,800.00 dupa emiterea OI

pana la admiterea 

receptiei la 

terminarea lucrarilor

FB

1

68

Servicii de masuratori in vederea obtinerii sectiunilor orizontale, 

longitudinale si transversale, precum si reprezentarea fatadelor, 

la obiectivul "Reabilitare si schimbare de destinatie in Biblioteca 

Judeteana, imobil strada 9 Mai, nr. 7"

35,255.00
2014/C01/   

21.01.2022
S.C. PROGEOCAD PLAN S.R.L. 35,255.00 1/21/2022

pana la indeplinirea 

obligatiilor de 

ambele parti

FB

1

69
Publicare anunturi Online si a informatiilor de interes public 

privind activitatea CJ Bacau
54,000.00 1/21/2022

SC G&P News & Advertsing SRL 54,000.00
in baza comenzii 12/31/2022 FB

1

70 Publicare anunturi Online 42,000.00 1/21/2022 SC Anbamedia SRL 42,000.00 in baza comenzii 12/31/2022 FB 1

71 Publicare anunturi in presa scrisă 31,000.00 1/21/2022 SC Desteptarea SA 31,000.00 in baza comenzii 12/31/2022 FB 1

72

Servicii de realizare si difuzare materiale la televiziunea locala 

EuroTv Bacau cu privire la activitatea Consiliului Judetean 

Bacau

66,000.00
441 / 281 / 

23.02.2022
S.C. ECO RINO SRL 66,000.00 2/23/2022 12/31/2022 FB

1

73

Servicii de consultanță în vederea întocmirii documentației 

necesare pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de transport persoane prestat între localitățile 

județului bacău, pentru perioada 2023-2032, precum și 

asistență tehnică pe parcursul aplicării procedurii, până la 

încheierea contractelor de delegare

60,000.00
4781/103/ 

25.02.2022
S.C.  CERTRANS LEVEL S.R.L. 60,000.00 2/25/2022 12/25/2022 FB

1

FEGA

Servicii de organizare de evenimente (concursuri tematice) 

pentru implementarea masurilor educative care insotesc 

distributia fructelor si produselor lactate in cadrul Programului 

pentru scoli al Romaniei, in judeţul Bacău pentru anul scolar 

2021-2022

266,986.83

Total valoare contracte incheiate pe furnizare



74

Servicii de elaborare expertiza tehnica a cladirii in care 

functioneaza Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" din strada 

Nicolae Titulescu in vederea realizării obiectivului de investiție: 

“Reabilitare, eficientizare energetică și extindere Complex 

Muzeal “Iulian Antonescu”, str Nicolae Titulescu, municipiul 

Bacău”

45,000.00
5190/ 2/ 

03.03.2022
S.C. PROVEX S.R.L. 41,000.00 3/3/2022

30 de zile de la data 

emiterii ordinului de 

incepere

FB

1

75

Servicii de elaborare audit energetic în vederea realizării 

obiectivului de investiții: “Consolidare seismică și renovare 

energetică moderată a clădirii Palat Administrativ situat în 

municipiul Bacău, str. Calea Mărășești nr. 2" 

60,000.00
5759/004/ 

10.03.2022
S.C. VELVET HOUSE B&B S.R.L. 55,000.00 3/10/2022 4/10/2022 FB

1

76

Servicii de elaborare expertiza tehnica a obiectivului de investiții 

„Reabilitare și eficientizare energetică Complex Muzeal ”Iulian 

Antonescu”, str. 9 Mai, Bacau și schimbare destinație în 

Biblioteca Județeană”

56,000.00
5818 / 4 / 

11.03.2022 
S.C. PROVEX S.R.L. 55,548.00 3/11/2022

30 de zile de la data 

emiterii ordinului de 

incepere

FB

1

77
Servicii specializate de pază la obiectivul: Clădire Casa 2, 

Bacau, Str. H. Coandă nr.2" 
55,584.00

7557/ 104/ 

30.03.2022
S.C. AZIA SECURITY S.R.L. 55,584.00 3/30/2022 7/1/2022 FB

1

78

Servicii de reparații la autospecială Scania, nr. înmatriculare MAI 

35294, aflat în dotarea Inspectoratului pentru Situații De Urgență 

“Mr.Constantin Ene” Bacău

33,865.55 4/5/2022 S.C. DELUVIN PREST S.R.L. 33,862.18 in baza comenzii

dupa prestarea 

serviciilor si 

efectuarea platii

FB

1

79
Servicii de spălătorie auto pentru parcul auto propriu al 

Consiliului Județean Bacău
34,320.00

9924/ 11/ 

19.04.2022
S.C. AUTO LAVARE S.R.L. 34,320.00 4/24/2022 4/24/2023 FB

1

80

Servicii de proiectare pentru intocmirea documentatiilor tehnico-

economice pentru declararea de utilitate publica a lucrarilor 

"Modernizare DJ206B Parava-Radoaia", km 4+650 - 10+516"

30,000.00
11555/ 435/ 

10.05.2022
S.C. ROUTTE-CONSTRUCT S.R.L. 30,000.00 5/10/2022 12/31/2022 FB

1

81
Servicii de realizare documentatie de obtinere avize si elaborare 

studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investitii Athletic Park
135,000.00

12205/143657/ 

46/ 17.05.2022
S.C. ROUTTE-CONSTRUCT S.R.L. 135,000.00 Dupa data emiterii OI

până la indeplinirea 

integrala a 

obligatiilor

FB

1

82

Servicii de elaborare a unei documentații tehnico-economice, 

faza studiu de fezabilitate cu elemente din DALI, pentru 

obiectivul de investiții "Reabilitare, eficientizare energetică și 

extindere Complex Muzeal "Iulian Antonescu", str. Nicolae 

Titulescu, Municipiul Bacau"

135,000.00
14251/ 11/ 

08.06.2022

Asocerea formata din: S.C. PRODOMUS 

S.R.L.;  S.C. CONSULTING GROUP EXPERT 

S.R.L.

135,000.00 Dupa data emiterii OI

90 zile de la 

emiterea ordinului 

de incepere

FB

1

83

Servicii de intocmire a documentațiilor tehnico-economice 

conexe pentru faza DALI "Reabilitare, si eficientizare energetică 

și extindere Complex Muzeal "Iulian Antonescu", str. 9 mai, 

Municipiul Bacau si schimbare destinatie in Biblioteca 

judeteana"

135,000.00
14255/12/ 

08.06.2022

Asocerea formata din: S.C. PRODOMUS 

S.R.L.;  S.C. CONSULTING GROUP EXPERT 

S.R.L.

135,000.00 Dupa data emiterii OI

91 zile de la 

emiterea ordinului 

de incepere

FB

1

84
Servicii de consultanță pentru realizarea unei analize diagnostic 

la Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău
100,000.00

16980/ 

07.07.01/ 

07.07.2022

S.C. SPH3RA MANAGEMENT SOLUTIONS 

S.R.L.
100,000.00 7/7/2022

90 zile de la 

emiterea ordinului 

de incepere

FB
1

85
Servicii de întreținere și reparații curente și accidentale pentru 

spațiile aparținând Consiliului Județean Bacău
45,600.00

17264/ 346/ 

11.07.2022
S.C. PIT ABAZA S.R.L. 45,216.00 7/11/2022 7/11/2023 FB

1

86
Servicii de asistență în utilizarea Programului Informatic 

Financiar – Contabil „eXpert bugetar”
36,000.00

18335/ 534/ 

21.07.2022
S.C. ADI COM SOFT S.R.L. 36,000.00 7/21/2022 7/21/2023 FB

1

87

Servicii de instruire a personalului privind securitatea in munca 

(SSM), protectie civila si prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) 

pentru perioada 2022-2023

40,000.00
18346/ 71A/ 

22.07.2022
S.C. TQM SERVICII INTEGRATE S.R.L. 38,500.00 7/22/2022 7/22/2023 FB

1

18734/27/ 

27.07.2022
S.C. UNIC GRUP PROIECT S.R.L. 6,800.00 7/27/2022

1

19556/113/ 

05.08.2022
S.C. PROGANEX 2005 S.R.L. 22,200.00 8/5/2022

1

89

Servicii pentru intocmirea documentatiilor tehnice in vederea 

expropierii pentru cauza de utilitate publica in termenul Legii 

255/2010 si a Normelor de aplicare - HG. 53/2011 pentru 

terenuri ce urmeaza a fi expropiate pentru lucrarea de utilitate 

publica "Consolidare drum cu zid de sprijin DJ 252, Buhoci-

Bibiresti, km 121+630, Judetul Bacau"

40,050.00
18926/ 128/ 

29.07.2022
S.C. TOPO GEO TECHNICS S.R.L. 40,000.00 7/29/2022 12/31/2022 FB

1

90

Servicii de dirigentie de santier pentru lucrarile aferente 

obiectivului de investitii "Reparații capitale clădire Centru Școlar 

C11" str. Henri Coanda nr.11, Bacau, Jud. Bacau

58,500.00
19122/ 28/ 

01.08.2022
RTE&D BUILD CONSULTING S.R.L. 58,500.00 8/1/2022

la admiterea 

receptiei finale a 

lucrarilor

FB
1

8/1/2022 11/30/2022

7/30/2022 94 zile

92
Servicii specializate de pază (pază inarmată) la obiectivul 

Centrul Militar Judetean Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 25 D
201,480.00

23783/ A2245/ 

300/ 

30.09.2022

S.C. AZIA SECURITY S.R.L. 201,480.00 9/30/2022 12 luni FB

1

Total valoare estimata contracte servicii 2,055,622.38 2,028,286.72

Contracte de lucrari

93

Executie lucrari aferente obiectivului de investitii "CONSTRUIRE 

BAZĂ SALVAMONT ȘI ANEXE, ÎMPREJMUIRE TEREN, FOSĂ 

SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI"

2,129,097.61
14257/ 837/ 

08.06.2022
S.C. NEWTECH 2020 S.R.L.

S.C. FAN ELECTRIC SERV COM 

S.R.L. (Subcontractant)

Intreprindere Individuala SILAV C. 

VASILE (Subcontractant) 

S.C. ELCONOVA 

S.R.L.(Subcontractant)

1,891,993.56 Dupa data emiterii OI 8 luni FB 4

Total valoare contracte incheiate pe servicii

FB

FB

dupa admiterea 

receptiei finale a 

lucrarilor

23511/294/

29.09.2022 15,749.00 1

91 S.C. AZIA SECURITY S.R.L.

29,000.00

27,791.80

88

Servicii de verificare a documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivului de investiții „Lucrări de intervenție pentru 

imobilul „Casa Vasile Alecsandri”

43,581.00
Servicii specializate de pază la obiectivul: Clădire Casa 2, 

Bacau, Str. H. Coandă nr.2" 

18928/ 204/ 

29.07.2022



94

Lucrări de igienizare și reparații, reparații sanitare, electrice, 

termoizolarea fațadei, precum și montarea unui aparat de 

climatizare la un apartament de serviciu situat în strada Miron 

Costin 4/B/13, aflat în domeniul privat al Județului Bacău și în 

administrarea Consiliului Județean Bacău

46,125.51
10468/824/ 

28.04.2022
S.C. NEWTECH 2020 S.R.L. Nu este cazul 45,772.70

Dupa emiterea OI de 

incepere

45 zile dupa 

emiterea OI
FB

1

95
Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții, "REPARAȚII 

CAPITALE CLĂDIRE CENTRU ȘCOLAR C11”
5,741,604.00

18343/657/ 

22.07.2022
S.C. ROMCONSTRUCTOR S.A.

S.C. TERMA SRL. 

(Subcontractant)

S.C. RETE-EL S.R.L BACAU 

(Subcontractant)

S.C. DASITRADE S.R.L BACAU 

(Subcontractant)

S.C. WPT INDUSTRY GROUP 

S.R.L. (Subcontractant)

4,850,633.17 7/22/2022 12 luni PNDL 4

96

Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții, "REPARAȚII 

CAPITALE la CLĂDIRE C3 cu destinatia depozit de materiale" 

str. George Bacovia, nr. 57

351,942.07
23607/ 919/ 

28.09.2022
S.C. NEWTECH 2020 S.R.L.

S.C. ENA ELECTRIC S.R.L.     

SILAV C. VASILE I.I. 
351,942.00 9/28/2022 6 luni FB

1

Total valoare estimata contracte lucrari 8,268,769.19 7,140,341.43

Total valoare estimata contracte - 30 septembrie 2022: 38,844,266.38 27,151,985.94

Notă de subsol:

FB = Fonduri bugetare

FEGA = Fondul european de garantare agricolă

PNDL = Programul Național de Dezvoltare Locală

Total valoare contracte incheiate la data de 30 Septembrie 2022:

Total valoare contracte incheiate pe lucrari


