
Valoarea estimată

1 Unități de calcul pentru Server 30141000-9 48,000.00 venituri proprii iunie iunie

2 Centrală termică 39715210-2                   30,000.00 venituri proprii septembrie septembrie

3 Switch 32420000-3                     5,500.00 venituri proprii iunie iunie

4 Tastatura si mouse wireless pentru conectare Switch  30232000-4                        150.00 venituri proprii iunie iunie

5 Calculator portabil cu licență Windows și Office 30213100-6 

48624000-8

                125,000.00 venituri proprii august august

6 Ansamblu mobilier managerial 39000000-2                 126,050.42 venituri proprii august august

7 Licență software de monitorizare a bazelor de date 48624000-8                     9,000.00 venituri proprii iunie iunie

8 Licență Team Viewer Business 48900000-7                     2,500.00 venituri proprii iunie iunie

9 consumabile diverse X                   84,033.60 venituri proprii ianuarie decembrie

10 materiale curatenie sediu 39831240-0                   16,806.72 venituri proprii ianuarie decembrie

11 Servicii de telefonie fixă 64200000-8                 109,243.70 venituri proprii ianuarie martie

12 tipizate diverse x                   50,000.00 venituri proprii ianuarie decembrie

13 carti de vizita 30199730-6                     4,201.68 venituri proprii ianuarie decembrie

14 alte tiparituri 22800000-8                   84,033.61 venituri proprii ianuarie decembrie

15 servicii de tiparire a ecusoanelor pentru personalul care 

asigura relatiile cu publicul

79716000-6                   15,000.00 venituri proprii mai mai

16 servicii de reparati pentru aparatele de aer conditionat 45331220-4                   25,210.08 venituri proprii ianuarie decembrie

17 servicii de mentenanță echipamente de comunicații și 

telefonie fixă

50334100-6, 

50334110-9, 

50334120-2

                  67,226.89 venituri proprii ianuarie ianuarie

Data estimată pentru 

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

19 Serviciu de abonament Monitorul Oficial 79100000-5                     4,500.00 venituri proprii ianuarie ianuarie

20 servicii diverse X                   84,000.00 venituri proprii ianuarie decembrie

21 servicii spălat auto 50112300-6                   28,620.00 venituri proprii ianuarie ianuarie

22 taxa de drum - Rovignieta 79941000-2                     9,949.58 venituri proprii ianuarie ianuarie

23 Anvelope                   29,411.76 venituri proprii februarie martie

24 servicii mentenanță sistem de supraveghere video 79714000-2                   57,200.00 venituri proprii august august

25 servicii mentenanță sistem de alarmă la efracție 79711000-1                   57,200.00 venituri proprii august august

26 Serviciul de calitate al sistemului de management                   29,243.70 venituri proprii februarie martie

27 reparații centrale termice, aparate electro-casnice 45259000-7                   25,210.08 venituri proprii ianuarie decembrie

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

29 servicii mentenanță sistem informatic resurse umane 72500000-0                   30,000.00 venituri proprii mai mai

30 Servicii inscriptionare autoutilitare 79000000-4 35,000.00 venituri proprii octombrie octombrie

31 Servicii de upgrade tehnologic  al sistemului informatic de 

licentiere si autorizare

72212600-5                   50,000.00 venituri proprii mai mai

32 Servicii de upgrade tehnologic  al sistemului informatic 

ERRU

72230000-6                   40,000.00 venituri proprii noiembrie noiembrie

33 servicii monitorizare posta electronica 64216120-0                   18,000.00 venituri proprii ianuarie decembrie

34 reparații curente 45453000-7 504,201.68                venituri proprii ianuarie decembrie

35 obiecte de inventar X                 672,268.91 venituri proprii ianuarie decembrie

36 diverse obiecte de inventar X 84,033.61                  venituri proprii ianuarie decembrie

37 documentații, publicații de specialitate și ghiduri 22120000-7 

22110000-4

8,403.36                    venituri proprii ianuarie decembrie

38 Servicii formnare profesionala a angajatilor ARR 79633000-0 800,000.00                venituri proprii ianuarie decembrie

39 Formare profesionala auditori de siguranta rutiera pentru 

personalul propriu

79632000-3 157,983.19                venituri proprii ianuarie decembrie

40 Perfectionare profesionala auditori de siguranta rutiera 

pentru personalul propriu

79632000-3 15,126.05                  venituri proprii ianuarie decembrie

41 Sisteme de filtrare/purificare a apei potabile 42912300-5 48,600.00                  venituri proprii ianuarie decembrie

42 apă minerală carbogazoasa 15981100-9 7,000.00                    venituri proprii ianuarie decembrie

43 servicii de medicina muncii 85147000-1                   54,000.00 venituri proprii februarie februarie

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

45 încărcare, înlocuire și verificare stingătoare 24951230-6 12,400.00                  venituri proprii ianuarie decembrie

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

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



48 servicii de verificare a instalațiilor electrice PRAM 50116100-2 30,000.00                  venituri proprii iunie iulie

49 Servicii pentru expertiza conditii de munca periculoase 10,000.00                  venituri proprii mai iunie

50 masurarea densitatii de putere a campurilor 

electromagnetice de radiofrecventa si interpretarea 

buletinelor de masuratori

50711000-2 35,000.00                  venituri proprii septembrie septembrie

51 avertizoare de fum 38431200-7 5,000.00                    venituri proprii iunie iunie

52 prelungitoare electrice cu protectie profesionala 31224810-3 20,000.00                  venituri proprii

53 echipamente pentru situatii de urgenta 35100000-5 200,000.00                venituri proprii septembrie noiembrie

54 servicii organizare, legătorie si implementare arhivare 

electronica

79995100-6 109,243.70                venituri proprii august august

55 diverse cheltuieli de bunuri și servicii X 84,033.61                  venituri proprii ianuarie decembrie

56 Contract de colaborare pentru realizarea cursurilor de 

formare si perfectionare profesionala a auditorilor de 

siguranta rutiera care nu au calitatea de angajati ARR

79632000-3  

79633000-0

65,966.39                  venituri proprii ianuarie decembrie

57 Onorariu experti judiciari 79211000-6 92,436.97                  venituri proprii ianuarie decembrie

                     4,379,889.29 


