
Nr. 
crt. 

Denumire contractori implicați în 
implementarea contractului de 
finanțare nr. 1525/21.03.2018 

Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului 
de achiziție 

Data semnării 
contractului 

1. PROCONSULT SRL Servicii de consultanță în domeniul 
managementului execuției investiției, ce 
consta in: 
• Consultanță pentru organizarea și 
desfășurarea procedurilor de achiziții conform 
prevederilor legale și a semnării contractelor 
de achiziție ce fac obiectul proiectului; 
• Consultanță pentru realizarea cererilor de 
plată/ rambursare și dosarelor aferente 
acestora; 
• Consultanță pentru elaborarea notificărilor 
la contractul de finanțare și a oricăror 
documente solicitate de OI POR / AM POR; 
• Consultanță pentru elaborarea rapoartelor 
de progres trimestriale și a raportului final; 
• Consultanță la desfășurarea și monitorizarea 
tuturor activităților legate de implementarea 
proiectului (inclusiv informare si publicitate, 
audit, etc.) în scopul urmăririi respectării 
bugetului, calendarului de activități, graficului 
cererilor de rambursare și a atingerii 
obiectivelor și indicatorilor proiectului 

Achiziție directă  286.000,00 lei fără 
TVA 

22.03.2018 

2. THORWACHTER AUGUSTIN –
MIHAIL PFA 

Servicii de asistență tehnică - dirigenție de 
șantier  

Achiziție directă 50.000,00 lei fără 
TVA 

05.03.2019 

3. ITKA BUILDINGS SRL Execuție  lucrări în cadrul proiectului cu titlul 
Fabrica „Demiuma Comimpex”, cod SMIS 
2014+: 112218 

PROCEDURA COMPETITIVĂ, în conformitate cu 
Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii 
competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor 
privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, 
servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, 
deoarece valoarea estimată a achiziției, fără TVA, 
depășește pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (5) din 
Legea nr. 98/2016 (450.200 lei exclusiv TVA) și nu sunt 
îndeplinite următoarele condiții prevăzute la art. 6 
coroborate cu cele de la art. 7 din Legea nr. 98/2016: 

 - Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, nu depășește 
pragul valoric de 24.977.096,00 lei 

  

5.771.988,21 lei fără 
TVA 

21.03.2019 
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 - Contractul nu include una din următoarele activități: 
1. Lucrări de geniu civil 
2. Lucrări de construcție pentru spitale, facilitați 

destinate activităților sportive, recreative si de 
agrement, clădiri ale instituțiilor de învățământ 
preuniversitar si universitar si clădiri de uz 
administrativ 
 
 

4. GEMINI CAD SYSTEMS SRL Obiectul contractului îl constituie livrarea și 
punerea în funcțiune a următoarelor 
echipamente și software aferente Lotului 1 : 
• 1 buc. Linia 1 - Sistem de croit automat 
• 1 buc. Pachet de aplicații software 
 
 

 

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ 
beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri 
europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016, deoarece 
valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește 
pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 
98/2016, iar în cazul contractelor de furnizare se aplică 
procedura competitivă fără să existe o limită valorică 
superioară de la care să se aplice dispozițiile Legii 
nr.98/2016 
 
 

713.900,00 lei fără 
TVA 

05.08.2019 

5. BRO ROM INDUSTRIAL 
MACHINES SRL 

Obiectul contractului îl constituie livrarea și 
punerea în funcțiune a următoarelor 
echipamente aferente Lotului 2 : 
• 1 buc. Linia 2 - sectionare, decupare si 
pregatire repere 
• 1 buc. Linia 3 - confecționat costume de baie 
• 1 buc. Linia 4 - confecționat fuste și 
pantaloni 
• 1 buc. Linia 5 - confecționat sacouri 
• 3 buc. Linia 6 - confecționat rochii 
• 1 buc. Linia 7 - masini speciale 
• 1 buc. Masa de scos pete la rece/cald 
 
 

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ 
beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri 
europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016, deoarece 
valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește 
pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 
98/2016, iar în cazul contractelor de furnizare se aplică 
procedura competitivă fără să existe o limită valorică 
superioară de la care să se aplice dispozițiile Legii 
nr.98/2016 

1.578.942,00 lei fără 
TVA 

05.08.2019 
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6. TEXCO INDUSTRIETECHNIK SRL Obiectul contractului îl constituie livrarea și 
punerea în funcțiune a următoarelor 
echipamente aferente Lotului 3 : 
• 1 buc. Linia 8 – calcat 
 

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ 
beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri 
europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016, deoarece 
valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește 
pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 
98/2016, iar în cazul contractelor de furnizare se aplică 
procedura competitivă fără să existe o limită valorică 
superioară de la care să se aplice dispozițiile Legii 
nr.98/2016 
 
 

305.851,65 lei fără 
TVA 

04.09.2019 

7. GAAN COM 94 SRL Obiectul contractului îl constituie livrarea și 
montarea următorului mobilier aferent                 
Lotului 4 :  
• 1 buc. SET MOBILIER SALA CROIT 
• 1 buc. SET MOBILIER Linia 3 – costume de 
baie 
• 1 buc. SET MOBILIER Linia 4 - confecționat 
fuste și pantaloni 
• 1 buc. SET MOBILIER Linia 5 - confecționat 
sacouri 
• 3 buc. SET MOBILIER Linia 6 - confecționat 
rochii 
• 1 buc. SET MOBILIER Linia 7 - masini speciale 
• 1 buc. SET MOBILIER Linia 8 – calcat 
• 1 buc. SET MOBILIER Control tehnic de 
calitate 
• 1 buc. SET MOBILIER depozit produse finite 
• 1 buc. SET MOBILIER Birouri productie 
• 1 buc. SET MOBILIER Sala de mese 
• 1 buc. SET MOBILIER vestiare 
 
 
 

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ 
beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri 
europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016, deoarece 
valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește 
pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 
98/2016, iar în cazul contractelor de furnizare se aplică 
procedura competitivă fără să existe o limită valorică 
superioară de la care să se aplice dispozițiile Legii 
nr.98/2016 

214.003,33 lei fără 
TVA 

05.08.2019 
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8.  EXIMOD PNEUMATIC EXPERT SRL Obiectul contractului îl constituie livrarea și  
punerea în funcțiune a următorul echipament 
aferent Lotului 5 : 
• 1 buc. Compresor de aer 
 

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ 
beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri 
europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016, deoarece 
valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește 
pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 
98/2016, iar în cazul contractelor de furnizare se aplică 
procedura competitivă fără să existe o limită valorică 
superioară de la care să se aplice dispozițiile Legii 
nr.98/2016 

13.649,00 lei fără 
TVA 

05.08.2019 

9. INFO SERVICE&COMPUTERS SRL Obiectul contractului îl constituie livrarea și 
punerea în funcțiune a următoarelor 
echipamente aferente Lotului 6 : 
• 4 buc. Computer 
 

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ 
beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri 
europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016, deoarece 
valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește 
pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 
98/2016, iar în cazul contractelor de furnizare se aplică 
procedura competitivă fără să existe o limită valorică 
superioară de la care să se aplice dispozițiile Legii 
nr.98/2016 

10.700,00 lei fără 
TVA 

05.08.2019 

10. MAXIGEL SRL Obiectul contractului îl constituie livrarea 
următoarelor echipamente aferente Lotului 7: 
• 1 buc. Linie servire masa  
 

Achiziție directă 11.797,81 euro fără 
TVA 

09.08.2019 

11. INDUKAT TRADING & SERVICE 
SRL  
 

Obiectul contractului îl constituie livrarea și 
punerea în funcțiune a următorului 
echipament : 
• 1 buc. Centrală de abur tehnologic, inclusiv 
rețea de abur și aer 
 

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ 
beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri 
europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016, deoarece 
valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește 
pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 
98/2016, iar în cazul contractelor de furnizare se aplică 
procedura competitivă fără să existe o limită valorică 
superioară de la care să se aplice dispozițiile Legii 
nr.98/2016 

318.500,00 lei fără 
TVA 

03.09.2020 

 


