
Valoarea estimată

1 Sistem de stingere incendii cu gaz emergent Serviciul 

Resurse Umane

35111500-0                   20,000.00 venituri proprii februarie martie

2 Sistem de stingere incendii cu gaz emergent Arhivă 35111500-0                   50,000.00 venituri proprii februarie martie

3 Sistem de stingere incendii cu gaz emergent cameră 

servere

35111500-0                   10,000.00 venituri proprii februarie martie

4 Centrală termică 39715210-2                   18,000.00 venituri proprii septembrie septembrie

5 Echipamente profesionale de climatizare 42512200-0                   36,000.00 venituri proprii mai mai

6 Echipamente sursă de alimentare neîntreruptibilă  cu o 

putere de 2.5 KW

31154000-0                   12,400.00 venituri proprii aprilie aprilie

7 Echipamente de stocare electronică de capacitate 3TB 30233000-1                   17,600.00 venituri proprii aprilie aprilie

8 Licență AUTOCAD 48321000-4                 126,050.42 venituri proprii iunie iunie

9 Aplicație software privind accesibilitatea în mod public 

și/sau în mod privat a licențelor comunitare/copiilor 

conforme/licențelor de traseu proprii

48611000-4                   55,000.00 venituri proprii martie aprilie

10 Aplicație software pentru gestionarea registrului 

consilierilor și transmiterea on-line a raportului anual cu 

privire la activitățile de transport al mărfurilor periculoase 

către A.R.R.

48600000-4                   35,500.00 venituri proprii martie aprilie

11 Aplicație software pentru testarea online în vederea 

pregătirii pentru obținerea atestatelor/certificatelor 

profesionale

48611000-4                   44,400.00 venituri proprii martie aprilie
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12 Aplicaţie software pentru pregătirea şi monitorizarea 

îndeplinirii condiţiilor obligatorii pentru 

certificarea/atestarea personalului de specialitate din 

domeniul transporturilor rutiere – Registrul Naţional de 

Pregătire a Personalului din domeniul Transporturilor 

Rutiere- R.N.P.P.T.R.

48611000-4                   74,621.85 venituri proprii aprilie mai

13 Aplicaţie software pentru monitorizarea încălcărilor 

minore/grave/foarte grave în domeniul transporturilor 

rutiere şi pentru interoperabilitatea cu registrele naţionale 

gestionate de A.R.R.

48611000-4                   74,621.85 venituri proprii aprilie mai

14 hartie facturare 30199120-7                   42,000.00 venituri proprii februarie decembrie

15 materiale curatenie sediu 39831240-0                   21,000.00 venituri proprii ianuarie decembrie

16 legitimatii de serviciu speciale personalizate 35123400-6                   10,000.00 venituri proprii ianuarie decembrie

17 carti de vizita 30199730-6                     4,200.00 venituri proprii ianuarie decembrie

18 formulare tipizate 22820000-4                     8,400.00 venituri proprii ianuarie decembrie

19 alte tiparituri 22800000-8                   58,800.00 venituri proprii ianuarie decembrie

20 servicii de tiparire a ecusoanelor pentru personalul care 

asigura relatiile cu publicul

79716000-6                     5,000.00 venituri proprii martie aprilie

21 servicii de reparații a echipamentelor de birou (faxuri, 

copiatoare, imprimante, calculatoare)

50320000-4, 

50323000-5

                132,000.00 venituri proprii februarie martie

22 servicii de reparati pentru aparatele de aer conditionat 45331220-4                   29,400.00 venituri proprii februarie martie

23 servicii de mentenanță echipamente de comunicații și 

telefonie fixă
50334100-6, 

50334110-9, 

                  42,000.00 venituri proprii ianuarie ianuarie

24 servicii de mentenanță program legislativ 79100000-5                     7,500.00 venituri proprii ianuarie ianuarie

25 servicii de dezinfecție și dezinsecție la agențiile teritoriale 90923000-3                   50,420.00 venituri proprii ianuarie decembrie

26 servicii spălat auto 50112300-6                   24,336.00 venituri proprii ianuarie ianuarie

27 taxa de drum - Rovignieta 79941000-2                   12,906.00 venituri proprii ianuarie ianuarie

28 servicii mentenanță sistem de supraveghere video 79714000-2                   57,200.00 venituri proprii februarie februarie

29 servicii mentenanță sistem de alarmă la efracție 79711000-1                   57,200.00 venituri proprii februarie februarie

30 reparații centrale termice, aparate electro-casnice 45259000-7                   16,800.00 venituri proprii ianuarie decembrie

31 servicii de mentenanță pentru aplicația de intranet a ARR 72212220-7                   16,000.00 venituri proprii august septembrie

32 servicii protecție antivirus 72212760-4                   45,000.00 venituri proprii februarie februarie

33 asigurari obligatorii cladiri 66513200-1                   67,000.00 venituri proprii septembrie septembrie

34 servicii mentenanță sistem informatic resurse umane 72500000-0                   25,200.00 venituri proprii mai mai

35 servicii de mentenanță pentru aplicația de restituire acciză 72262000-9                   34,200.00 venituri proprii iunie iunie

36 servicii de mentenanță al programului de gestiune 72212517-6                   18,564.00 venituri proprii martie martie



37 servicii de mentenanță al programului de transport rutier 72212600-5                   22,740.00 venituri proprii februarie februarie

38 servicii de mentenanță a aplicației software pentru 

gestionarea registrului consilierilor și transmiterea on-line a 

raportului anual cu privire la activitățile de transport al 

mărfurilor periculoase către A.R.R.

72510000-3                   18,600.00 venituri proprii mai mai

39 servicii de mentenanță a aplicației software pentru testarea 

online în vederea pregătirii pentru obținerea 

atestatelor/certificatelor profesionale

72510000-3                   13,800.00 venituri proprii mai mai

40 servicii de mentenanță a aplicației software privind 

accesibilitatea în mod public și/sau în mod privat a 

licențelor comunitare/copiilor conforme/licențelor de traseu 

proprii

72510000-3                   13,800.00 venituri proprii iunie iunie

41 servicii de mentenanță a aplicației software pentru 

clasificarea rețelei de drumuri naționale din punct de 

vedere al concentrației de accidente rutiere și realizarea 

bazei de date cu privire la rapoartele de inspecție rutieră

72212000-4                   37,815.13 venituri proprii septembrie septembrie

42 servicii de mentenanță a aplicației software pentru 

gestionarea contractelor de audit de siguranță rutieră, 

arhivarea rapoartelor de audit de siguranță rutieră și 

interfațarea cu Inspectoratul de Stat în Construcții

72212000-4                   18,907.56 venituri proprii septembrie septembrie

43 servicii de întocmire a proiectelor tehnice de instalare a 

sistemelor de alarmă la efracție, în vederea obținerii 

avizelor IPJ

79421200-3 70,924.37                     venituri proprii august august

44 servicii de dezvoltare a site-ului instituției www.arr.ro 72212224-5 10,700.00                     venituri proprii iunie iunie

45 publicații și abonamente 22120000-7 13,949.57                  venituri proprii ianuarie decembrie

46 documentații, publicații de specialitate și ghiduri tematice 

din domeniul gestionării siguranței rutiere

22120000-7 

22110000-4

20,000.00                  venituri proprii ianuarie decembrie

47 apă de masă plată și minerală 15981100-9 15,500.00                  venituri proprii ianuarie decembrie

48 medicamente 33600000-6 4,000.00                    venituri proprii ianuarie decembrie

49 încărcare și verificare stingătoare de incendiu 24951230-6 2,400.00                    venituri proprii martie martie

50 pictograme de avertizare 30192800-9 2,400.00                    venituri proprii mai mai

51 identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu 90711100-5 61,000.00                  venituri proprii iunie iulie

52 servicii de reparații instalații electrice 50116100-2 60,000.00                  venituri proprii iunie iulie

53 remedierea deficiențelor de securitate fizică 66517300-0 63,000.00                  venituri proprii mai mai

54 truse de prim ajutor 33141623-3 12,500.00                  venituri proprii aprilie aprilie

55 servicii organizare și legătorie arhivă 79995100-6 100,000.00                venituri proprii



56 cheltuieli cu serviciile de interpretariat/traducere simultană 

pentru activitățile SCISR

79530000-8 

79540000-1

7,000.00                    venituri proprii ianuarie decembrie

57 cheltuieli cu serviciile de traducere 79530000-8 150,000.00                venituri proprii ianuarie decembrie

58 cheltuieli cu servicii de consultanță pentru identificarea 

surselor de finanțare europeană, elaborarea și derularea 

studiilor, proiectelor sau programelor de siguranță rutieră - 

SCISR

66171000-9 25,000.00                  venituri proprii septembrie octombrie

59 cheltuieli cu serviciile pentru determinarea mecanismului 

de calcul al costului social mediu al unui accident rutier 

soldat cu persoane decedate și al costului social mediu al 

unui accident grav

66171000-9 25,000.00                  venituri proprii septembrie octombrie

60 truse necesare în cazul apariției unor situații de urgență 33141620-2 85,000.00                  venituri proprii mai mai

61 reparații curente 45453000-7 756,300.00                venituri proprii ianuarie decembrie

62 consumabile diverse X                   84,000.00 venituri proprii ianuarie decembrie

63 obiecte de inventar X                 546,200.00 venituri proprii ianuarie decembrie

64 diverse obiecte de inventar X 84,000.00                  venituri proprii ianuarie decembrie

65 servicii diverse X                   84,000.00 venituri proprii ianuarie decembrie

66 diverse cheltuieli de bunuri și servicii X 84,000.00                  venituri proprii ianuarie decembrie

             3,851,856.75 TOTAL 


