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1 Contract de închiriere 1819C/29.01.2016
Serviciu depozitare arhivă în 

complex containere modulare
Achiziție 
directă

Online
Mobilbox Romania 

S.R.L. 
145,005.42

Subvenții de la 
bugetul de stat

01.02.2016 - 
31.12.2016

în derulare

2
Contract prestări 
servicii instalare și 
închiriere software

1829C/29.01.2016

Servicii de închiriere a pachetului 
software - Sistem pentu 
gestiunea electronică a 

documentelor
 Indsoft - INFOCET

Achiziție 
directă

Online
INDUSTRIAL 

SOFTWARE S.R.L.
8,976.00

Subvenții de la 
bugetul de stat

01.02.2016 - 
31.12.2016

în derulare

3
Contract prestări 

servicii
1826C/29.01.2016

Servicii de închiriere pentru 
programul informatic Rusal 

(resurse umane și salarizare); 
Servicii de închiriere pentru 

programul informatic de 
contabilitate și buget (ALOP) 

Achiziție 
directă

Online Prosoft++ S.R.L. 48,998.40
Subvenții de la 
bugetul de stat

01.02.2016 - 
31.12.2016

în derulare

4
Contract de prestări 

servicii de pază și 
protecție

1816C/29.01.2016 Servicii de pază
Achiziție 
directă

Online
RO-

ARMYSECURITY SA
362,570.11

Subvenții de la 
bugetul de stat

01.02.2016 - 
31.12.2016

în derulare

5
Contract de prestări 

servicii
1820C/29.01.2016 Servicii de curățenie curentă

Achiziție 
directă

Online
MEDICAL 

CLEANING S.R.L. 
145,200.00

Subvenții de la 
bugetul de stat

01.02.2016 - 
31.12.2016

în derulare

6
Contract de prestări 

servicii
1912C/01.02.2016

Servicii de întreținere și reparații 
asupra echipamentelor și 

instalațiilor

Achiziție 
directă

Offline
MESSI&CRIST 

CONSTRUCT SRL
66,000.00

Subvenții de la 
bugetul de stat

01.02.2016 - 
31.12.2016

în derulare

7
Contract de prestări 

servicii

220/CD/4802/17.04.
2009

(8682/24.02.2016)

Servicii poștale de distribuire a 
corespondenței

Achiziție 
directă

Offline

COMPANIA 
NAȚIONALĂ 

POȘTA ROMÂNĂ 
SA

tarif
Subvenții de la 
bugetul de stat

25.04.2009 - 
31.12.2016

în derulare

8
Contract subsecvent 

de furnizare
228C/07.01.2016

Achizitie carburant 
(benzină/motorină Euro 5)

1200
litri

Licitație 
deschisă

Online
LUKOIL ROMÂNIA 

SRL
5,802.00

Subvenții de la 
bugetul de stat

07.01.2016 - 
31.01.2016

în derulare

9
Contract subsecvent 

de furnizare
1683C/28.01.2016

Achizitie carburant 
(benzină/motorină Euro 5)

13200
litri

Licitație 
deschisă

Online
LUKOIL ROMÂNIA 

SRL
59,730.00

Subvenții de la 
bugetul de stat

01.02.2016 - 
31.12.2016

în derulare

10
Contract subsecvent 

nr.10
1538C/26.01.2016

Servicii de telefonie mobilă și 
telefonie fixă

Licitație 
deschisă

Online
ORANGE 

ROMÂNIA SA
129,978.50

Subvenții de la 
bugetul de stat

01.02.2016 - 
31.12.2016

în derulare
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		Centralizator achiziții publice pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 de euro
perioada 01.01.2016 - 30.06.2016

		Nr. Crt.		Tip contract		Nr.contract și data
atribuirii		Obiectul contractului		Procedura
aplicată		Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire		Contractant		Valoarea prevăzută în
contract 
(RON cu
TVA)		Sursa finanțării		Durata de derulare a contractului		Stadiul contractului (finalizat / în derulare)

		1		Contract de închiriere		1819C/29.01.2016		Serviciu depozitare arhivă în complex containere modulare		Achiziție directă		Online		Mobilbox Romania S.R.L.		145,005.42		Subvenții de la bugetul de stat		01.02.2016 - 31.12.2016		în derulare

		2		Contract prestări servicii instalare și închiriere software		1829C/29.01.2016		Servicii de închiriere a pachetului software - Sistem pentu gestiunea electronică a documentelor
 Indsoft - INFOCET		Achiziție directă		Online		INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.		8,976.00		Subvenții de la bugetul de stat		01.02.2016 - 31.12.2016		în derulare

		3		Contract prestări servicii		1826C/29.01.2016		Servicii de închiriere pentru programul informatic Rusal (resurse umane și salarizare); Servicii de închiriere pentru programul informatic de contabilitate și buget (ALOP)		Achiziție directă		Online		Prosoft++ S.R.L.		48,998.40		Subvenții de la bugetul de stat		01.02.2016 - 31.12.2016		în derulare

		4		Contract de prestări servicii de pază și protecție		1816C/29.01.2016		Servicii de pază		Achiziție directă		Online		RO-ARMYSECURITY SA		362,570.11		Subvenții de la bugetul de stat		01.02.2016 - 31.12.2016		în derulare

		5		Contract de prestări servicii		1820C/29.01.2016		Servicii de curățenie curentă		Achiziție directă		Online		MEDICAL CLEANING S.R.L.		145,200.00		Subvenții de la bugetul de stat		01.02.2016 - 31.12.2016		în derulare

		6		Contract de prestări servicii		1912C/01.02.2016		Servicii de întreținere și reparații asupra echipamentelor și instalațiilor		Achiziție directă		Offline		MESSI&CRIST CONSTRUCT SRL		66,000.00		Subvenții de la bugetul de stat		01.02.2016 - 31.12.2016		în derulare

		7		Contract de prestări servicii		220/CD/4802/17.04.2009
(8682/24.02.2016)		Servicii poștale de distribuire a corespondenței		Achiziție directă		Offline		COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ SA		tarif		Subvenții de la bugetul de stat		25.04.2009 - 31.12.2016		în derulare

		8		Contract subsecvent de furnizare		228C/07.01.2016		Achizitie carburant (benzină/motorină Euro 5)
1200
litri		Licitație deschisă		Online		LUKOIL ROMÂNIA SRL		5,802.00		Subvenții de la bugetul de stat		07.01.2016 - 31.01.2016		în derulare

		9		Contract subsecvent de furnizare		1683C/28.01.2016		Achizitie carburant (benzină/motorină Euro 5)
13200
litri		Licitație deschisă		Online		LUKOIL ROMÂNIA SRL		59,730.00		Subvenții de la bugetul de stat		01.02.2016 - 31.12.2016		în derulare

		10		Contract subsecvent nr.10		1538C/26.01.2016		Servicii de telefonie mobilă și telefonie fixă		Licitație deschisă		Online		ORANGE ROMÂNIA SA		129,978.50		Subvenții de la bugetul de stat		01.02.2016 - 31.12.2016		în derulare
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