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Nr. Obiectul 
achiziţiei directe

Cod CPV
Valoarea estimată 

fără TVA
Data estimată 
pentru iniţiere

Data estimată
a finalizării 
achiziţiei

Secţiunea 1 ACHIZIŢII DE LUCRĂRI

Secţiunea II ACHIZIŢII DE SERVICII

SOI
Servicii de acces utiiizare sistem informatic integrat 
financiar contabii şi sistem informatic saiarizare, 
mentenanţă şi asistenţă tehnică

72261000-2 - Servicii de asistenţă 
pentru software

36.700 lei apr.22 mai.22

S02
Servicii de acces utilizare apiicatie software pentru 
mamagement documente, mentenanţă şi asistenţă tehnică

72261000-2 - Servicii de asistenţă 
pentru software

16.416 lei apr.22 mai.22

SOS Servicii acces platformă legislativă
72540000-2 Servicii de actualizare
informatica

9.446 lei «■ apr.22 mai.22

S04
Servicii de administrare reţea şi întreţinere echipamente 
informatice

50312000-5 Repararea si întreţinerea 
echipamentului informatic

46.080 lei 4 apr.22 mai.22

SOS Servicii curăţenie şi igienizare 90910000-9 Servicii de curăţenie 53.580 lei apr.22 mai.22

S06 Mentenanţă şi găzduire site WEB
72600000-6 Servicii de asistenta si de 
consultanta informatica

2.600 lei apr.22 mai.22

S07
Servicii integrate în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţie civilă

79417000-0 Servicii de consultanţă în 
domeniul securităţii

5.400 lei apr.22 mai.22

SOS
Servicii furnizare apa potabilă îmbuteliată (8 dozatoare; 24 
bidoane/lună)

15981100-9 Apă minerală plată 5.400 lei apr.22 mai.22

S09 Servicii prestate de Responsabilul cu protecţia datelor (DPO)
79417000-0 Servicii de consultanta in
domeniul securităţii

11.600 lei apr.22 mai.22

SIO Servicii de dezinfecţie prin nebulizare a sediului DUPSPMSl
90921000 9 Servicii de dezinfecţie şi 
dezinsecţie

17.600 lei apr.22 mai.22

sil
Servicii de efectuare măsurători rezistenţă priză de pământ 
(PRAM)

71630000-3 Servicii de inspecţie si 
testare tehnica

3.000 lei mai.22 iun.22

S12 Servicii publicare raport activitate in Monitorul Oficial
79823000-9 - Servicii de tipărire şi
livrare

1.500 lei apr.22 apr.22

S13 Servicii emitere vouchere vacanţă pe suport electronic
79823000-9 Servicii de tipărire si de 
livrare

1 lei iun.22 iul.22

S14
Servicii de reînnoire/reemitere certificate semnătură 
electronică Ctr. Nr.4/06.12.2019

79132100-9 Servicii de certificare a 
semnăturii electronice

1.300 lei mar.22 dec.22

SIS
Servicii de tipărire materiale informative în scopul creşterii 
gradului de informare şi conştientizare a locuitorilor 
Sectorului lîn domeniul protecţiei mediului

79823000-9 Servicii de tipărire si de 
livrare

36.000 lei mai.22 dec.22

S16 Servicii de curierat 64120000-3 Servicii de curierat 20.800 lei t- apr.22 apr.22

S17 Telefonie mobilă 64212000-5 Servicii de telefonie mobilă 3.600 lei r mai.22 iun.22

SIS Service copiatoare
50313200-4 Servicii de întreţinere a 
fotocopiatoarelor

8.000 lei mai.22 dec.22

S19 Servicii de formare profesională - curs perfecţionare
80511000-9 Servicii de formare a 
angajaţilor

50.300 lei mai.22 dec.22
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S20 Servicii de medicina muncii (nu sunt purtătoare de TVA) 85147000-1 Servicii de medicina muncii 1.500 lei apr.22 mai.22

S21 Dezvoltare site WEB DUPSPMSl
72212224-5 Servicii de dezvoltare de ' 
software pentru editare de pagini web

8.400 lei apr.22 dec.22

Secţiunea III ACHIZIŢII DE PRODUSE

POl Licenţă anuală Microsoft Office
48310000-4 Pachete software pentru 
creare de documente

23.300 lei sept.22 oct.22

P02 Licenţă anuală program antivirus pentru calcuiator personal 48761000-0 Pachete software antivirus 1.900 lei sept.22 oct.22

P03
■0

Licenţă anuaiă program atftivirus pentru server fizic 48761000-0 Pachete software antivirus 200 lei sept.22 oct.22

P04 Licenţă anuaiă program antivirus pentru server virtuai 48761000-0 Pachete software antivirus 400 lei sept.22 oct.22

P05 Licenţă anuală Fortigate
48220000-6 Pachete software pentru
internet si intranet

1.500 lei feb.22 mar.22

P06 Licenţă perpetuă GStarCAD
48321000-4 Pachete software de 
proiectare asistată de calculator (CAD)

2.200 lei mai.22 mai.22

■----
V07 Furnituri de birou 30192700-8 Papetărie 14.000 lei mai.22 dec.22

POS Materiaie pentru curăţenie 39831240-0 Produse de curăţenie 19.000 lei mai.22 dec.22

P09 Carburanţi şi iubrifianţi 09132000-3 Benzină 10.000 lei mai.22 dec.22

PIO Tonere >
30125120-8 - Toner pentru 
fotocopiatoare

16.000 lei mai.22 dec.22

Pil Consumabile copiatoare - unităţi de imagine, waste toner

30124100-5 Cuptoare (fuser); 30124130- 
4 Lămpi pentru cuptor (fuser); 
30125000-1 Piese si accesorii pentru 
fotocopiatoare

10.000 lei mai.22 dec.22

P12
Memorie USB SANDISK Uitra SDCZ48-032G-U46, 32GB, USB
3.D

30234600-4 Memorie flash 1.000 lei mai.22 dec.22

P13
Memorie USB SANDISK Uitra SDCZ48-016G-U46,16GB, USB
3.0

30234600-4 Memorie fiash 1.000 lei mai.22 dec.22

P14
Materiale, instrumente şi scuie pentru mici reparaţii (rafturi, 
scuie de mână, suporturi, cuie, şuruburi, etc)

39152000-2 Rafturi mobiie, 44511000-5 
Scuie de mână , 44512940-3 Truse de 
scuie , 44531000-1 Dispozitive de fixare 
cu filet; 44192000-2 Alte materiale de 
construcţii diverse

2.000 lei mai.22 dec.22

P15
Materiale electrice (prize;, preiungitoare,baterii AAA si AA, 
becuri) . •.

31224810-3 Cabluri prelungitoare; 
31224100-3 - Fişe şi prize; 31531000-7 
Becuri

1.000 lei mai.22 dec.22

P16 Surse de alimentare eiectrica continua (UPS)
31154000-0 Surse de alimentare
electrica continua

32.000 lei iul.22 dec.22

P17 Ştampile 30192153-8 Ştampile cu text 1.000 lei mai.22 dec.21

P18 Kit semnătură electronică
79132100-9 Servicii de certificare a
semnăturii electronice

1.500 lei ian.22 dec.22

P19 Laminator 42932100-9 Maşini de laminare 700 lei mai.22 dec.22

Valorile estimate sunt rotunjite la sute lei
TOTAL valoare estimată = 477.923 lei
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