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lei, fără TVA
online/ 

offline
1 Autoturisme 34110000-1    1,888,206.83 venituri proprii licitație deschisă septembrie online BAP

2 Copiatoare 30121400-7       325,000.00 venituri proprii procedură 

simplificată 

aprilie online BAP

3 Statie copiator max A0 cu facilitati 

scanare/stocare/ transmisie date pentru 

30121100-4         33,613.45 venituri proprii procedură 

simplificată 

aprilie online BAP

4 Statii de lucru cu echipamente periferice 

cu licență Windows și Office
30213000-5   

30232000-4 

48624000-8

      600,000.00 venituri proprii procedură 

simplificată 

iunie online BAP

5 Calculator portabil cu licență Windows și 

Office
30213100-6 

48624000-8

      300,000.00 venituri proprii procedură 

simplificată 

mai online BAP

6
Echipament determinare volum trafic

38410000-2         94,537.82 venituri proprii procedură 

simplificată 

iunie online BAP

7
Reflectometru orizontal

38410000-2         94,537.82 venituri proprii procedură 

simplificată 

iunie online BAP

8
Reflectometru vertical

38410000-2         94,537.82 venituri proprii procedură 

simplificată 

iunie online BAP

9
Clinometru digital

38410000-2         57,773.11 venituri proprii procedură 

simplificată 

iunie online BAP

10
Telemetru digital cu laser

38410000-2         55,672.27 venituri proprii procedură 

simplificată 

iunie online BAP

11
Server

48820000-2         84,033.61 venituri proprii procedură 

simplificată 

iunie online BAP
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12
Echipament de tip server

48820000-2       140,252.10 venituri proprii procedură 

simplificată 

iunie online BAP

13 Aplicație sofware pentru clasificarea 

rețelei rutiere de drumuri dpdv al 

concentrației de accidente rutiere și 

realizarea bazei de date cu privire la 

rapoartele de inspecție de siguranță 

rutieră.

48600000-4       321,428.57 venituri proprii procedură 

simplificată 

iulie online BAP

14 Aplicație sofware pentru gestionarea 

contractelor de audit de siguranță 

rutieră, arhivarea rapoartelor de audit de 

siguranță rutieră și interfațarea cu 

Inspectoratul de Stat în Construcții

48600000-4       132,352.94 venituri proprii procedură 

simplificată 

iulie online BAP

15 consumabile papetarie 30192700-8       252,000.00 venituri proprii procedură 

simplificată 

februarie online BAP

16 consumabile tonere 30125110-5, 

30125120-8

      378,151.00 venituri proprii procedură 

simplificată 

februarie online BAP

17 servicii de consultanță pentru elaborarea 

de documentații și publicații de 

specialitate pentru auditorii și inspectorii 

de siguranță rutieră

73000000-2       200,000.00 venituri proprii procedură 

simplificată 

august online BAP

18 servicii de consultanță pentru elaborarea 

unitară a unui pachet de ghiduri de bune 

practici în domeniul siguranței rutiere

73000000-2       500,000.00 venituri proprii procedură 

simplificată 

august online BAP

19 Servicii de tipărire imprimate simple şi 

cu regim special

79810000-5, 

22450000-9

      634,336.00 venituri proprii licitație deschisă mai online BAP

20 Servicii de tipărire şi personalizare a 

cardurilor certificat de pregătire 

profesională din policarbonat 

79823000-9    4,644,000.00 venituri proprii licitație deschisă iunie online BAP

21 servicii de întreținere și curățenie 

(agenții teritoriale)
90910000-9       507,000.00 venituri proprii procedură 

simplificată 

aprilie online BAP

22 servicii reparații auto 50110000-9       252,100.00 venituri proprii procedură 

simplificată 

mai online BAP

23 servicii de asigurare RCA și CASCO 66514110-0       350,000.00 venituri proprii procedură 

simplificată 

august online BAP

24 servicii contractare audit de siguranță 

rutieră

79212000-3       840,336.14 venituri proprii licitație deschisă septembrie offline BAP

 12,779,869.48 TOTAL  


