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Valoarea estimată

1 Aplicatie portal web 48222000-0                           50.000.00 venituri proprii aprilie aprilie

2 Aplicatie software de gestionare a evaluarii de impact si a auditului de 

siguranta rutiera
48900000-7                         125.000.00 venituri proprii aprilie iulie

3 Sistem digitalizarea principalelor activitati din cadrul ARR 48000000-8                         120.000.00 venituri proprii mai iunie

4 Echipamente de securitate a retelelor - firewell 48732000-8                           26.000.00 venituri proprii aprilie aprilie

5 Laptop 30213100-6                           55.000.00 venituri proprii mai mai

6 Mobilier directorial 39100000-3                           30.000.00 venituri proprii iunie iunie

7 Serviciu de abonament Monitorul Oficial 79100000-5                             4.800.00 venituri proprii ianuarie ianuarie

8 Echipamente de protectie pentru inspectorii de siguranta 35810000-5                           29.210.00 venituri proprii aprilie mai

9 Servicii protecție antivirus 72212760-4                           45.000.00 venituri proprii iulie iulie

10 Servicii de mentenanta a Aplicatiei software de gestionare a evaluarii de 

impact si a auditului de siguranta rutiera

72212000-4                           60.000.00 venituri proprii august decembrie

11 Publicare Raport de activitate al ARR in Monitorul Oficial x 9.300.00                            venituri proprii februarie martie

12 Servicii de mentenanță echipamente de comunicații și telefonie fixă 50334100-6, 

50334110-9, 

50334120-2

                          98.000.00 venituri proprii ianuarie ianuarie

13 Servicii legislative si actualizarea zilnica a bazei de date legislative 

INDACO

79100000-5                           20.000.00 venituri proprii ianuarie ianuarie

14 Servicii de mentenanta a aplicatiei de depunere online a documentelor in 

vederea licentierii

72212000-4                           76.800.00 venituri proprii aprilie decembrie
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15 Abonament portal institutii publice 64216200-5                             2.623.00 venituri proprii ianuarie ianuarie

16 Abonament portal formulare 64216200-5                             2.614.00 venituri proprii ianuarie ianuarie

17 Servicii de telefonie fixă 64200000-8 85.000.00 venituri proprii ianuarie ianuarie

18 Servicii de monitorizare a sistemelor de securitate si interventie rapida 71700000-5 116.500.00                        venituri proprii ianuarie ianuarie

19 Servicii de mentenanta pentru sistemele de supraveghere video si alarma 

la efractie

79714000-2   

79711000-1

115.000.00                        venituri proprii ianuarie ianuarie

20 Software self-service 48000000-8 15.000.00                          venituri proprii iunie iunie
21 Licenta Windows 10 Pro 48000000-8 37.800.00                          venituri proprii mai mai

22 Licenta Office Home and Business 2019 48000000-8 39.900.00                          venituri proprii mai mai

23 Cititoare carti de identitate 30233300-4 128.000.00                        venituri proprii aprilie aprilie

24 Consumabile diverse X                           84.033.61 venituri proprii ianuarie decembrie

25 Materiale curatenie sediu 39831240-0                           16.807.00 venituri proprii ianuarie decembrie

26 Carti de vizita 30199730-6                             4.201.68 venituri proprii ianuarie decembrie

27 Alte tiparituri 22800000-8                         159.243.70 venituri proprii ianuarie decembrie

28 Legitimatii de serviciu pentru personalul angajat 79716000-6                           80.000.00 venituri proprii iunie iulie

29 Ecusoane de serviciu pentru personalul destinat sa asigure relatia cu 

publicul

35123400-6                           20.000.00 venituri proprii iunie iulie

30 Servicii de reparati pentru aparatele de aer conditionat 45331220-4                           25.210.08 venituri proprii ianuarie decembrie

31 Servicii diverse X                         109.243.70 venituri proprii ianuarie decembrie

32 Taxa de drum - Rovignieta 79941000-2                           21.600.00 venituri proprii ianuarie ianuarie

33 Serviciul de calitate al sistemului de management 79132000-8                           58.655.46 venituri proprii martie aprilie

34 Reparații centrale termice, aparate electro-casnice 45259000-7                           42.016.81 venituri proprii ianuarie decembrie

35 Servicii de mentenanta a programului informatic resurse umane 72500000-0 30.000.00                          venituri proprii aprilie decembrie

36 Reparații curente 45453000-7 210.084.03                        venituri proprii ianuarie decembrie

37 Obiecte de inventar X                         420.168.07 venituri proprii ianuarie decembrie

38 Diverse obiecte de inventar X 84.033.61                          venituri proprii ianuarie decembrie

39 Documentatii, publicatii si ghiduri de specialitate 22120000-7 

22110000-4

10.000.00                          venituri proprii ianuarie decembrie

40 Formare profesionala auditori de siguranta rutiera pentru personalul 

propriu

79632000-3 117.500.00                        venituri proprii ianuarie decembrie

41 Perfectionare profesionala auditori de siguranta rutiera pentru personalul 

propriu

79632000-3 11.250.00                          venituri proprii ianuarie decembrie

42 Apă minerală carbogazoasa 15981100-9 7.000.00                            venituri proprii ianuarie decembrie

43 Servicii medicale de medicina muncii 85147000-1 60.000.00                          venituri proprii martie aprilie



44 Dosare medicale 22900000-9 2.500.00                            venituri proprii aprilie aprilie

45 Medicamente 33600000-6 10.000.00                          venituri proprii ianuarie decembrie

46 Servicii de încărcare, inlocuire și verificare stingătoare de incendiu 24951230-6 5.000.00                            venituri proprii iunie iunie

47 Pictograme de avertizare 30192800-9 3.000.00                            venituri proprii mai mai

48 Servicii de verificare a instalațiilor electrice PRAM 50116100-2 80.000.00                          venituri proprii iunie iulie

49 Prelungitoare electrice cu protectie profesionala 31224810-3 40.000.00                          venituri proprii august august

50 Servicii de identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu 90711100-5 20.000.00                          venituri proprii august august

51 Echipamente pentru situatii de urgenta 35100000-5 200.000.00                        venituri proprii iunie iunie

52 Servicii de masurare a densitatii de putere a campurilor electromagnetice 

de radiofrecventa si interpretarea buletinelor de masuratori pentru locatiile 

ARR

90721600-3 35.000.00                          venituri proprii iunie iulie

53 Servicii pentru expertiza conditii de munca periculoase 71319000-7 10.000.00                          venituri proprii ianuarie decembrie

54 Servicii de dezinfectie cu nebulizare uscata de inalt nivel pentru suprafete 

si microaeroflora

90921000-9 78.000.00                          venituri proprii ianuarie decembrie

55 Diverse cheltuieli de bunuri și servicii X                         109.243.70 venituri proprii ianuarie decembrie

56 Cursuri de formare si perfectionare profesionala a auditorilor de siguranta 

rutiera care nu au calitatea de angajati ARR

79632000-3  

79633000-0

124.250.00                        venituri proprii ianuarie decembrie

57 Servicii de dezinfectie pentru sălile de examinare 90921000-9 22.000.00                          venituri proprii ianuarie decembrie

58 Servicii pentru implementarea unei platforme de plata cu cardul prin 

accesarea P.O.S. virtual

66110000-4 200.000.00                        venituri proprii august august

59 Servicii de evaluare pentru stabilirea valorii impozabile 79419000-4 30.000.00                          venituri proprii septembrie septembrie

                     3.831.588.45 


