
 
 

 

Programul Achiziţiilor Publice - Fondul pentru Securitate Internă (F.S.I.) -  
ROFSIB2017OS3A10P0 – Mentenanță sistem TETRA (5 loturi) 

 
 

Nr.  
crt. 

Tipul  și obiectul 
contractului de achiziție publică/            

acordului-cadru 
Cod CPV 

Valoarea estimată a 
contractului de 

achiziție publică/      
acordului-cadru 

Sursa de 
finanțare 

Procedura stabilită/ 
instrumente 

specifice pentru 
derularea procesului 

de achiziție 

Data(luna) 
estimată 
pentru 

inițierea 
procedurii 

Data(luna) estimată 
pentru atribuirea 
contractului de 

achiziție publică/   
acordului-cadru 

Modalitatea de 
derularea a 

procedurii de 
atribuire 

Persoana 
responsabilă cu 

aplicarea 
procedurii de 

atribuire Lei, fără TVA Online/Offline

ACORDURI CADRU / CONTRACTE DE SERVICII 

1. 

 
Lot 1 - Achiziționare echipamente și piese 
de schimb pentru stațiile de bază TETRA și 
terminalele portabile / mobile TETRA din 
județele Iași, Vaslui, Galați și municipiul 
București 

32344210-1 
Echipamente radio 

32000000-3 
Echipament de radio, 

televiziune, comunicații, 
telecomunicații și articole 

conexe 
32230000-4 

Aparate de emisie radio cu 
aparate de recepție 

32352000-5 
Antene și reflectoare 

564.640,74 FSI Licitație 
deschisă 

Decembrie 
2018 Iunie 2018 Online 

Mihai Iosif / 
Ștefan 
Savele 

Lot 2 - Achiziționare echipamente și piese 
de schimb pentru stațiile de bază TETRA, 
terminalele portabile / mobile TETRA și 
componenta centrală de comutație și 
management din județele Tulcea, Botoșani, 
Suceava, Maramureș, Satu Mare, Timiș, 
Caraș-Severin, Mehedinți și municipiul 
București 

32344210-1 
Echipamente radio 

32000000-3 
Echipament de radio, 

televiziune, comunicații, 
telecomunicații și articole 

conexe 
32230000-4 

Aparate de emisie radio cu 
aparate de recepție 

32352000-5 
Antene și reflectoare 

3.263.571 FSI Licitație 
deschisă 

Decembrie 
2018 Iunie 2018 Online 

Mihai Iosif / 
Ștefan 
Savele 

Lot 3 - Achiziționare echipamente / module 
și piese de schimb pentru componenta 
centrală de comutație și management din 
Municipiul București 

31154000-0 
Surse de alimentare 
electrică continuă 

32000000-3 
Echipament de radio, 

televiziune, comunicații, 
telecomunicații și articole 

conexe

81.270 FSI Licitație 
deschisă 

Decembrie 
2018 Iunie 2018 Online 

Mihai Iosif / 
Ștefan 
Savele 



 
 

Nr.  
crt. 

Tipul  și obiectul 
contractului de achiziție publică/            

acordului-cadru 
Cod CPV 

Valoarea estimată a 
contractului de 

achiziție publică/      
acordului-cadru 

Sursa de 
finanțare 

Procedura stabilită/ 
instrumente 

specifice pentru 
derularea procesului 

de achiziție 

Data(luna) 
estimată 
pentru 

inițierea 
procedurii 

Data(luna) estimată 
pentru atribuirea 
contractului de 

achiziție publică/   
acordului-cadru 

Modalitatea de 
derularea a 

procedurii de 
atribuire 

Persoana 
responsabilă cu 

aplicarea 
procedurii de 

atribuire Lei, fără TVA Online/Offline

Lot 4 - Achiziționare echipamente, materiale 
și piese de schimb pentru componenta de 
electroalimentare de rezervă, turnurile de 
comunicații, sistemene de climatizare din 
județele Iași, Vaslui, Galați, Tulcea, 
Botoșani, Suceava, Maramureș, Satu Mare, 
Timișoara, Caraș Severin, Mehedinți și 
Municipiul București 

31154000-0 
Surse de alimentare 
electrică continuă 

31422000-0 
Ansambluri de baterii 

48820000-2 
Servere 

32420000-3 
Echipament de rețea 

32352000-5 
Unități de hard disk 

42512500-3  
Piese pentru dispozitive de 

climatizare 

1.203.213,96 FSI Licitație 
deschisă 

Decembrie 
2018 Iunie 2018 Online 

Mihai Iosif / 
Ștefan 
Savele 

Lot 5 – Mentenanță pentru sistemele de 
climatizare (prin înlocuirea echipamentelor 
defecte sau cu instabilitate în funcționare) 
pentru componenta centrală de comutație și 
management din municipiul București. 

42512000-8 
Instalații de climatizare 260.064 FSI Licitație 

deschisă 
Decembrie 

2018 Iunie 2018 Online 
Mihai Iosif / 

Ștefan 
Savele 

  
 
 

 


