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lei, fără TVA online/ offline

1 Carburant auto 09132000-4   

09134200-9

          3,024,000.00 venituri proprii licitatie 

deschisa

ianuarie online SAP

2 Servicii postale si de curierat rapid intern si 

international

64100000-7           3,600,000.00 venituri proprii licitatie 

deschisa

mai online SAP

3 Servicii integrate de telefonie mobilă, voce și date 64212000-5,  

64210000-1

          1,393,927.92 venituri proprii licitatie 

deschisa

februarie online SAP

4 consumabile tonere 30125110-5, 

30125120-8

             453,537.50 venituri proprii procedura 

simplificata

februarie online SAP

5 consumabile papetarie 30192700-8              329,989.00 venituri proprii procedura 

simplificata

februarie online SAP

6 Servicii de întreținere și curățenie a spațiilor de 

lucru la Agențiile Teritoriale – A.R.R.

90919200-4              372,944.00 venituri proprii procedura 

simplificata

martie online SAP

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

Valoarea estimata 

a contractului de 

achiziție publică/ 

acordului-cadru
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cadru
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procesului de 
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7 Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor 50110000-9              419,210.00 venituri proprii procedura 

simplificata

martie online SAP

8 servicii de reparatii al echipamentelor de birou 50320000-4, 

50313100-3, 

50314000-9, 

50313200-4, 

30237100-0, 

30125000-1

             311,000.00 venituri proprii procedura 

simplificata

februarie online SAP

9 Servicii VPN și acces internet 72400000-4              193,500.00 venituri proprii procedura 

simplificata

aprilie online SAP

10 Cheltuieli nedetaliate 70120000-8           5,462,184.87 venituri proprii licitatie 

deschisa

x online SAP

11 Autoutilitare din categoria N1 34144000-8              750,000.00 venituri proprii licitatie 

deschisa

iulie online SAP

12 Echipamente pentru un sistem FAILOVER 

CLUSTER

48820000-2  

30233000-1

             565,000.00 venituri proprii procedura 

simplificata

iunie online SAP

13 Statii de lucru cu echipamente periferice cu licență 

Windows și Office 

30213000-5   

30232000-4 

48624000-8

             600,000.00 venituri proprii procedura 

simplificata

iulie online SAP

14 Rampe modulare cu un modul rabatabil 31620000-8  155,000,00 venituri proprii procedura 

simplificata

septembrie online SAP

15 Server pentru aplicația software "Sistem Integrat 

de Gestiune, Management și Administrare a 

Siguranței Infrastructurii Rutiere - SIGMASIR"

48820000-2  172,772,00 venituri proprii procedura 

simplificata

octombrie online SAP

16 Multifunctionale 30121100-4              325,000.00 venituri proprii procedura 

simplificata

iunie online SAP

17 Sistem Integrat de Gestiune, Management și 

Administrare a Siguranței Infrastructurii Rutiere - 

SIGMASIR

48600000-4  483,764,00 venituri proprii procedura 

simplificata

august online SAP

18 Asigurari RCA si CASCO 66514110-0              350,000.00 venituri proprii procedura 

simplificata

august online SAP

19 Echipamente pentru situatii de urgenta 35100000-5              200,000.00 venituri proprii procedura 

simplificata

septembrie online SAP



20 Servicii de tiparire imprimate simple si cu regim 

special

79810000-5 

22450000-9

496,910.00 venituri proprii procedura 

simplificata

septembrie online SAP

21 Servicii de tiparire tipizate diverse 79810000-5 

22450000-9

70,000.00 venituri proprii procedura 

simplificata

iulie august SAP

        18,847,203.29 TOTAL  


