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Programul Achizițiilor pentru Proiect
Nr. Crt
Tipul contractului
Obiectul Contractului
CPV
Valoare estimata LEI fara TVA
Din care eligibil
Sursa de finantare
Procedura de atribuire
Data initierii procedurii
Data atribuirii contractului
Modalitate de derulare
I. Achiziții desfașurate înaintea semnării Contractului de finanțare
II. Achiziții necesare implementării proiectului
II.1 Produse
Produse
II.2 Servicii
Servicii
II.3 Lucrări
Lucrari
NOTĂ: Pentru achizițiile necesare implementării proiectului, ce se vor desfășura după semnarea contractului de finanțare, se vor trece datele estimative pentru inițierea procedurii și atribuirii contractului.
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