
                                                                                                         AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.
 

lei, fără TVA
online/ 

offline
1 Autoutilitare 34144000-8 689,076 venituri proprii licitație 

deschisă

iulie online BAP

2 Calculator portabil cu licență Windows și 

Office

30213100-6 

48624000-8

300,000 venituri proprii procedură 

simplificată

august online BAP

3 Servere DLA 48820000-2 150,000.00 venituri proprii procedură 

simplificată

iunie online BAP

4 Server DSIR 48820000-2 84,034.00 venituri proprii procedură 

simplificată

iunie online BAP

5 Storage 30233000-1 145,000.00 venituri proprii procedură 

simplificată

mai online BAP

6 Rampe modulare 31620000-8 294,122.00 venituri proprii procedură 

simplificată

martie/septembrie online BAP

7 Statii de lucru cu echipamente periferice cu 

licență Windows și Office - Diferenta plata 

achizitie contract nr. 38609/11.12.2017/act 

aditional nr. 40365/28.12.2017

30213000-5   

30232000-4 

48624000-8

      287,100.00 venituri proprii act aditional 

nr. 

40365/28.12.

2017

contract nr. 

38609/11.12.2017

x BAP
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8 Calculator portabil cu licență Windows și 

Office - Diferenta plata achizitie contract nr. 

37252/27.11.2017/act aditional 

nr.39445/15.12.2017

30213100-6 

48624000-8

      299,949.60 venituri proprii act aditional 

nr.39445/15.

12.2017

contract nr. 

37252/27.11.2017

x BAP

9 Multifunctionale 30121100-4       325,000.00 venituri proprii procedură 

simplificată

iunie online BAP

10 Aplicație ”Sistem de management integrat 

pentru planificarea, contractarea, urmărirea 

activității de evaluare de 

impact/audit/inspecție de siguranță rutieră și 

clasificarea rețelei de drumuri din punct de 

vedere al concentrației de accidente rutiere”

48600000-4       470,588.00 venituri proprii procedură 

simplificată

octombrie online BAP

11 consumabile papetarie 30192700-8       300,000.00 venituri proprii procedură 

simplificată 

martie online BAP

12 consumabile tonere 30125110-5, 

30125120-8

      500,000.00 venituri proprii procedură 

simplificată 

martie online BAP

13 servicii de reparații a echipamentelor de birou 

(faxuri, copiatoare, imprimante, calculatoare)

50320000-4, 

50323000-5

      210,084.03 venituri proprii procedură 

simplificată 

martie online BAP

14 servicii de întreținere și curățenie (agenții 

teritoriale)
90910000-9       546,218.49 venituri proprii procedură 

simplificată 

mai online BAP

15 Servicii de asigurare RCA si CASCO 66514110-0       350,000.00 venituri proprii procedură 

simplificată 

august online BAP

16 Servicii reparații auto 50110000-9       294,117.65 venituri proprii procedură 

simplificată 

mai 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

   5,445,289.77 TOTAL  


