
Nr înreg/Data înreg Denumire
91/24089 / 14-10-2021 Contract de furnizare stații de lucru cu Win10 Pro preinstalat 35 buc. și licențe Microsoft Office Business 35 buc.

90/23941 / 13-10-2021
Asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru urmărirea contractului de execuție lucrări „Realizare Centru de recuperare pentru copii cu 
dizabilități Speranța” amplasat în Timișoara, str. Cornelia Sălceanu, nr. 11

89/23421 / 06-10-2021
Contract de servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier, pentru realizarea obiectivului de investiție publică „AMENAJARE PLATFORMĂ, 
PARCARE PE PARCELA C5 ÎN INCINTA PARCULUI INDUSTRIAL TEHNOLOGIC TIMIȘOARA”, Calea Torontalului Km 6

88/23420 / 06-10-2021
Contract de servicii de legătorie pentru documentele cu termene de păstrare permanent, 70 de ani și 50 de ani, create de către compartimentele 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, precum și pentru cele păstrate în prezent în arhiva Consiliului Județean Timiș

87/22659 / 28-09-2021
Contract de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate în  vederea implementării obiectivului de investiții 
„Secție Externă de Recuperare Medicală Ortopedie și Traumatologie (balneofiziokineto terapie)” în comuna Lovrin județul Timiș

86/21871 / 21-09-2021
Contract de furnizare de materiale de informare și publicitate în vederea promovării proiectului Joint Employment Driven Initiative (inițiativă 
comună privind ocuparea forței de muncă), acronim JEDI - ROHU 452

85/21981 / 22-09-2021 Contract de furnizare Semiremorca cisterna de mare capacitate pentru transport apa - 1 buc.
84/21679 / 17-09-2021 Contract de furnizare și montare mobilier pentru spațiile Palatului Administrativ-Consiliul Județean Timiș

83/21236 / 14-09-2021
Contract de servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții ”Locuințe ANL 
Giroc –asigurare utilități”

83/20946 / 09-09-2021
Contract subsecvent nr. 3 - Furnizare fructe proaspete - mere pentru un număr maxim de 70.000 preșcolari și elevi din învățământul primar și 
gimnazial de stat și particular din tot județul Timiș, pentru anul școlar 2021-2022

82/20721 / 06-09-2021
Contract subsecvent nr. 2 - Furnizare și distribuție lapte UHT pentru preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular 
pentru lotul V Zona V – Jimbolia-Sânnicolau Mare, pentru anul școlar 2021-2022

81/20720 / 06-09-2021
Contract subsecvent nr. 2 - Furnizare și distribuție lapte UHT pentru preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular 
pentru lotul IV Zona IV – Buziaș-Pișchia, pentru anul școlar 2021-2022

80/20719 / 06-09-2021
Contract subsecvent nr. 2 - Furnizare și distribuție lapte UHT pentru preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular 
pentru lotul III Zona III – Voiteg-Deta, pentru anul școlar 2021-2022

79/20718 / 06-09-2021
Contract subsecvent nr. 2 - Furnizare și distribuție lapte UHT pentru preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular 
pentru lotul II Zona II – Lugoj-Margina, pentru anul școlar 2021-2022

78/20717 / 06-09-2021
Contract subsecvent nr. 2 - Furnizare și distribuție lapte UHT pentru preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular 
pentru lotul I Zona I – Timișoara, pentru anul școlar 2021-2022

77/20716 / 06-09-2021
Contract subsecvent furnizare biscuiti nr. 2 pentru preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, lotul V, zona V 
Jimbolia  Sânnicolau Mare, pentru anul școlar 2021-2022

Centralizator privind contractele de achiziții publice - 2021



76/20715 / 06-09-2021
Contract subsecvent furnizare biscuiti nr. 2 pentru preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, lotul IV, zona IV 
Buziaș Pișchia, pentru anul școlar 2021-2022

75/20714 / 06-09-2021
Contract subsecvent furnizare biscuiti nr. 2 pentru preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, lotul III, zona III 
Voiteg Deta, pentru anul școlar 2021-2022

74/20713 / 06-09-2021
Contract subsecvent furnizare biscuiti nr. 2 pentru preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, lotul II, zona II Lugoj 
Margina, pentru anul școlar 2021-2022

73/20712 / 06-09-2021
Contract subsecvent furnizare biscuiti nr. 2 pentru preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, lotul I, zona I 
Timișoara, pentru anul școlar 2021-2022

72/20435 / 02-09-2021
Contract Servicii de traducere si interpretare in cadrul proiectului Valorificarea potentialului siturilor arheologice Parta si Majdan pentru 
stimularea turismului in zona transfrontaliera Banat

71/20676 / 06-09-2021 Contract de furnizare Analizor de gaze pentru determinari in aer ambiental

70/20210 / 31-08-2021
Contract de execuție lucrări la obiectivul de investiții „Amenajare platformă parcare pe parcela C5 din incinta Parcului Industrial Tehnologic 
Timișoara”, jud. Timiș, Timișoara Calea Torontalului Km 6

69/20209 / 31-08-2021 Contract de lucrări Reabilitare pod pe DJ 591C: DN6-Săcălaz, peste râul Bega Veche
68/20068 / 30-08-2021 Contract de furnizare a produsului tur virtual interactiv integrat în vederea promovării potențialului turistic al Județului Timiș

67/19974 / 27-08-2021
Contract de lucrări (execuție) privind realizarea obiectivului de investiții CENTRU DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI SPERANȚA, str. 
Cornelia Sălceanu nr. 11, Municipiul Timișoara

66/19708 / 25-08-2021

Contract prestări servicii de mentenanță, constând în servicii de întreținere și servicii de reparații ocazionale, pentru sistemul de detecție, 
semnalizare și alarmare în caz de incendiu din Palatul Administrativ și la sistemul de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu din 
Complexul Bastionul Theresia

65/19544 / 24-08-2021
Contract subsecvent 1/2021 de prestări servicii de difuzare/ distribuire a trimiterilor neadresate corespondente publicației „Agendă CJTimiș” a 
Consiliului Județean Timiș, de către o unitate specializată, încheiat până la data de 31.12.2021

64/19543 / 24-08-2021
Acord cadru servicii de difuzare/ distribuire a trimiterilor neadresate corespondente publicației „Agendă CJTimiș” a Consiliului Județean Timiș, de 
către o unitate specializată, pe o perioadă de 42 de luni

63/19133 / 18-08-2021
Contract mentenanță, suport tehnic și asistență tehnică a serverelor și a echipamentelor de rețea din dotarea Consiliului Județean Timiș, sub 
formă de abonament lunar, timp de 5 luni până la data de 31.12.2021

62/18944 / 16-08-2021
Contract execuție lucrări la obiectivul de investiții Reabilitare, modernizarea sistemului de încălzire/ climatizare în corpul vechi al Palatului 
Administrativ

61/18665 / 12-08-2021
Servicii de creare a unui site web în cadrul proiectului Valorificarea potențialului siturilor arheologice Parța și Majdan pentru stimularea turismului 
în zona transfrontalieră Banat

60/18172 / 06-08-2021
Contract servicii întocmire expertiza tehnică având ca obiect determinarea stadiului fizic de execuție și identificarea lucrărilor rămase de executat 
pentru construire case de tip familial și locuințe protejate

59/18175 / 06-08-2021
Contract de servicii de consultanță tehnică de specialitate, pentru elaborarea documentației de atribuire în domeniul IT și pentru organizarea 
procedurii, respectiv atribuirea contractului de implementare platformă digitală integrată din cadrul Consiliului Județean Timiș

58/17932 / 04-08-2021
Contract de servicii de prelevare probe de apă din forajele de monitorizare și bazinele de livigat (2 campanii de prelevare pe an) de la cele 6 
depozite neconforme închise din județul Timiș, Parța-Șag, Jimbolia, Sânnicolau Mare, Buziaș, Lugoj și Făget



57/17738 / 02-08-2021

Contract de servicii de verificare tehnică de calitatea proiectului tehnic de execuție aferent obiectivului de investiții Bazin de înot didactic în orașul 
Jimbolia, județul Timiș - Proiect pilot, proiectare, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului, verificare PT, execuție de lucrări furnizare de 
echipamente cu și fără montaj

56/17727 / 02-08-2021
Contract subsecvent 1/2021 - servicii de machetare (paginarea materialelor furnizate de achizitor sub formă de texte și imagini conform unui ghid 
de punere în pagină), tipărire și livrare la unitatea specializată în difuzare/ distribuire a publicației „Agendă CJTimiș”

55/17726 / 02-08-2021
Acord-cadru de prestări servicii de machetare (paginare a materialelor furnizate de beneficiar sub formă de texte și imagini conform unui ghid de 
punere în pagină), tipărire și livrare la unitatea specializată în difuzare/ distribuire a publicației „Agendă CJTimiș” pe o perioadă de 42 de luni

54/17559 / 30-07-2021 Contract furnizare Autospecială de Primă Intervenție și Comandă - APIC - 1 buc.
53/16639 / 21-07-2021 Contract furnizare materiale ecologice de curățenie

52/16571 / 21-07-2021
Contract de servicii de informare și promovare a proiectului Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Timiș cu echipamente de protecție/ 
prevenție destinate gestionării situației COVID-19

51/16188 / 15-07-2021
Contract de servicii de proiectare pentru documentația tehnică (SF+DTAC+PT) pentru punctul de trecere a frontierei de pe Canalul Bega on cadrul 
proiectului Repararea infrastructurii de navigație pe Canalul Bega

50/16145 / 15-07-2021

Contract de servicii de asistență tehnică din partea diriginților de șantier pentru realizarea obiectivului de investiție din cadrul proiectului 
„Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesibilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic Special „IRIS”, cu realizarea de 
măsuri de sprijinire a eficienței energetice prin gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile”, SMIS 116274

49/15623 / 09-07-2021
Contract servicii de întreținere și reparații la instalațiile de climatizare și ventilație din Palatul Administrativ și Complex imobiliar BastionTheresia 
Timișoara

48/15448 / 08-07-2021 Contract lucrări de întreținere spații verzi la depozitele neconforme închise Parța-Șag, Jimbolia, Sânnicolau Mare, Buziaș, Lugoj, și Făget
47/15441 / 07-07-2021 Contract subsecvent nr. 2/2021 servicii dirgenție de șantier pentru lucrările de întreținere
46/15391 / 07-07-2021 Contract subsecvent nr. 5/2021 lucrări de întreținere: Reciclarea straturilor rutiere degradate zona Est
45/15390 / 07-07-2021 Contract subsecvent nr. 3/2021 lucrări de întreținere: Reciclarea straturilor rutiere degradate zona Vest
44/15389 / 07-07-2021 Contract subsecvent nr. 3/2021 lucrări de întreținere: Covoare asfaltice pe drumurile județene zona Est
43/15388 / 07-07-2021 Contract subsecvent nr. 5/2021 lucrări de întreținere: Covoare asfaltice pe drumurile județene zona Vest

42/14423 / 29-06-2021
Servicii de telefonie fixa pentru reteaua din cladirea Palatului Administrativ al CJ Timis si 1 post telefonic fix Centrul de Informare Turistică 
Bastionul Theresia

41/14433 / 29-06-2021 Contract subsecvent nr. 1 - Servicii telefonie mobilă și date
40/14432 / 29-06-2021 Acord-cadru servicii de telefonie mobilă și date pentru o perioada de 36 de luni
39/14233 / 28-06-2021 Contract servicii de proiectare ”Amenajări exterioare la Palatul Administrativ” - actualizare documentație

38/14124 / 25-06-2021
Servicii de verificare a documentației tehnice aferente obiectivului de investiții Centrul de colectare legume fructe în județul Timiș-proiect pilot pe 
amplasamentul din comuna Tomnatic

37/13984 / 24-06-2021 Servicii topo-cadastrale
36/14231 / 28-06-2021 Contract subsecvent nr. 6/2021 Întreținere comună a drumurilor județene - întreținere acostamente
35/13985 / 24-06-2021 Contract asistenta din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului Asfaltare DJ 591 C sector DN6 Sacalaz
34/13561 / 18-06-2021 Contract de furnizare materiale de birotică și papetărie



33/13549 / 18-06-2021
Contract mentenanţă (verificări, întreținere, service și reparații) centrale termice și a rețelelor de încălzire din Palatul Administrativ al Județului 
Timiș, Complexul Imobiliar Bastion Theresia, Bloc Locuințe și Imobilul din Lugoj

32/13543 / 18-06-2021
Contract mentenanță preventivă și corectivă la instalațiile electrice din Palatul Administrativ, din Complexul Imobiliar Bastionul Theresia, din 
Clădirea din Lugoj și pentru rețeaua de iluminare exterioară din Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara

31/13397 / 17-06-2021 Contract subsecvent de lucrări nr.4/2021 ”Lucrări de întreținere curentă a drumurilor județene pietruite” ZONA II
30/13396 / 17-06-2021 Contract subsecvent de lucrări nr.4/2021 ”Lucrări de întreținere curentă a drumurilor județene pietruite” ZONA I
29/12893 / 11-06-2021 Contract subsecvent de lucrări nr. 5/2021„Lucrări de întreţinere a drumurilor judeţene : Întreținere șanțuri și podețe” ZONA IV
28/12892 / 11-06-2021 Contract subsecvent de lucrări nr. 5/2021„Lucrări de întreţinere a drumurilor judeţene : Întreținere șanțuri și podețe” ZONA III
27/12891 / 11-06-2021 Contract subsecvent de lucrări nr. 5/2021„Lucrări de întreţinere a drumurilor judeţene : Întreținere șanțuri și podețe” ZONA II
26/12890 / 11-06-2021 Contract subsecvent de lucrări nr. 4/2021 „Lucrări de întreţinere a drumurilor judeţene: Întreținere șanțuri și podețe” Zona I

25/12889 / 11-06-2021 Contract subsecvent de lucrări nr. 6/2021 Lucrări de întreţinere comună a drumurilor judeţene: estetică rutieră (cosiri, defrişări, igienizare) Zona IV

24/12888 / 11-06-2021 Contract subsecvent de lucrări nr. 6/2021 Lucrări de întreţinere comună a drumurilor judeţene: estetică rutieră (cosiri, defrişări, igienizare)Zona III

23/12887 / 11-06-2021 Contract subsecvent de lucrări nr. 6/2021 Lucrări de întreţinere comună a drumurilor judeţene: estetică rutieră (cosiri, defrişări, igienizare) ZONA II

22/12886 / 11-06-2021 Contract subsecvent de lucrări nr. 6/2021 Lucrări de întreţinere comună a drumurilor judeţene: estetică rutieră (cosiri, defrişări, igienizare) Zona I
21/12874 / 11-06-2021 Contract execuție lucrări ”Centru de învățare permanentă Timiș” (JEDI)

20/12201 / 04-06-2021
Ctr. subsecvent 7/2021: „Lucrări de întreţinere curentă a părţii carosabile a drumurilor judeţene asfaltate (plombe executate la cald cu mixtură 
asfaltică; plombe executate mecanic prin stropiri succesive; plombe cu mixtură stocabilă; remediere burduşiri, tasări şi faianţări)” : ZONA IV

19/12200 / 04-06-2021
Ctr. subsecvent 11/2021: „Lucrări de întreţinere curentă a părţii carosabile a drumurilor judeţene asfaltate (plombe executate la cald cu mixtură 
asfaltică; plombe executate mecanic prin stropiri succesive; plombe cu mixtură stocabilă; remediere burduşiri, tasări şi faianţări)” : ZONA III

18/12199 / 04-06-2021
Ctr. subsecvent 9/2021: „Lucrări de întreţinere curentă a părţii carosabile a drumurilor judeţene asfaltate (plombe executate la cald cu mixtură 
asfaltică; plombe executate mecanic prin stropiri succesive; plombe cu mixtură stocabilă; remediere burduşiri, tasări şi faianţări)” : ZONA II

17/12198 / 04-06-2021
Ctr. subsecvent 8/2021: „Lucrări de întreţinere curentă a părţii carosabile a drumurilor judeţene asfaltate (plombe executate la cald cu mixtură 
asfaltică; plombe executate mecanic prin stropiri succesive; plombe cu mixtură stocabilă; remediere burduşiri, tasări şi faianţări)” : ZONA I

16/12202 / 04-06-2021 Contract subsecvent de lucrări nr. 8/2021: Lucrări de întreținere periodică a drumurilor județene: Siguranța rutieră

15/11988 / 02-06-2021 Contract de prestări servicii de mentenanță (întreținere și reparații) la ascensorul ce deservește Palatul Administrativ al Consiliului Județean Timiș
14/11417 / 25-05-2021 Contract de furnizare servicii de program legislativ și actualizare bază legislativă Aplicație legislativă - iLegis, pentru o perioadă de 7 luni
13/10661 / 17-05-2021 Servicii de furnizare acces la internet pentru rețeaua informatică a Consiliului Județean Timiș

12/10304 / 12-05-2021 Contract servicii de dirigenție de șantier pentru execuție lucrări ”Centru Comunitar de Învățare Permanentă Timiș” - acronim JEDI-ROHU 452



11/8221 / 16-04-2021 Servicii de furnizare internet pentru rețeaua de calculatoare a Centrului Militar Zonal Timiș, str. Mărășești nr. 4
10/7806 / 13-04-2021 Ctr. Înregistrarea circulației rutiere pe drumurile județene din județul Timiș - anul 2021
9/4838 / 10-03-2021 Ctr. Elaborare documentație tehnico-economică faza – Expertiză tehnică pentru Pod pe DJ 609A, km 6+979, la Ghizela

8/4852 / 10-03-2021

Contract proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, execuția lucrărilor, furnizarea de echipamente cu montaj, precum și dotarea 
obiectivului de investiții Bazin de înot didactic în orașul Jimbolia, județul Timiș - Proiect pilot, proiectare, inclusiv asistență tehnică din partea 
proiectantului, verificare PT, execuția lucrării, furnizarea de echipamente cu și fără montaj, dotări, etc.

7/4670 / 09-03-2021
Acord contractual la Contractul de execuție lucrări în cadrul proiectului „Modernizare drum județean DJ 693 pentru interconectare la A1 (AR) și 
pod peste Mureș la Pecica județul Arad (L=57 km, din care necesar de modernizare cca 30 km” – cod MySMIS 122554

6/3913 / 26-02-2021 Contract subsecvent de lucrări nr. 7/2021: Lucrări de întreținere periodică a drumurilor județene: Siguranța rutieră

5/3917 / 26-02-2021
Ctr.subsecvent 6/2021: „Lucrări de întreţinere curentă a părţii carosabile a drumurilor judeţene asfaltate (plombe executate la cald cu mixtură 
asfaltică; plombe executate mecanic prin stropiri succesive; plombe cu mixtură stocabilă; remediere burduşiri, tasări şi faianţări)” : ZONA IV

4/3916 / 26-02-2021
Ctr.subsecvent 10/2021: „Lucrări de întreţinere curentă a părţii carosabile a drumurilor judeţene asfaltate (plombe executate la cald cu mixtură 
asfaltică; plombe executate mecanic prin stropiri succesive; plombe cu mixtură stocabilă; remediere burduşiri, tasări şi faianţări)” : ZONA III

3/3915 / 26-02-2021
Ctr.subsecvent 8/2021: „Lucrări de întreţinere curentă a părţii carosabile a drumurilor judeţene asfaltate (plombe executate la cald cu mixtură 
asfaltică; plombe executate mecanic prin stropiri succesive; plombe cu mixtură stocabilă; remediere burduşiri, tasări şi faianţări)” : ZONA II

2/3914 / 26-02-2021
Ctr.subsecvent 7/2021: „Lucrări de întreţinere curentă a părţii carosabile a drumurilor judeţene asfaltate (plombe executate la cald cu mixtură 
asfaltică; plombe executate mecanic prin stropiri succesive; plombe cu mixtură stocabilă; remediere burduşiri, tasări şi faianţări)” : ZONA I

1/3314 / 17-02-2021

Acord contractual privind achiziția publică de servicii de supervizare (asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier) a contractului de 
execuție a lucrărilor în cadrul proiectului „Modernizare drum judetean DJ 693 pentru interconectare la A1 (AR) și pod peste Mureș la Pecica 
județul Arad (L=57 km, din care necesar de modernizare cca 30 km” – cod MySMIS 122554


