
 
 

Programul Achiziţiilor Publice - Fondul Pentru Securitate Internă (FSI) -  
ROFSIB2015OS3A10P02 – Mentenanţa corectivă pentru Sistemul Complex de Observare la Dunare, in judetul Caras Severin (SCOD), 

„Mentenanța preventivă și corectivă a Sistemului de Supraveghere la Dunăre în județul Caraș Severin” 
 

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 

Modalitate
a de 

derularea a 
procedurii 

de 
atribuire 

Persoana 
responsabilă 
cu aplicarea 

procedurii de 
atribuire 

Lei fără TVA Online / 
Offline 

ACORDURI-CADRU DE SERVICII 

1. 

1. 

LOT 1: Servicii de 
mentenanţă preventivă și 
corectivă pentru 
subsistemele de 
comunicații și IT 

50334400-9 (Servicii de 
întreţinere a sistemelor de 
comunicaţii); 
50312000-5 (Repararea şi 
întreţinerea echipamentului 
informatic); 
50332000-1 (Servicii de 
întreţinere a infrastructurilor de 
telecomunicaţii); 
50333000-8 (Servicii de 
întreţinere a echipamentului de 
radiocomunicaţii);

1.438.356,36 
FSI / 
Alte 

surse 

Licitație 
deschisă 

Ianuarie 
2019 Iulie 2019 On-line Alexandru 

Rădăcină 

2. 

LOT 2: Servicii de 
mentenanţă preventivă și 
corectivă pentru senzorii 
radar de tip EL/M 2105 

50660000-9 (Servicii de 
reparare și întreținere a 
sistemelor electronice militare). 

1.820.708,95 
FSI / 
Alte 

surse 

Licitație 
deschisă 

Ianuarie 
2019 Iulie 2019 On-line Alexandru 

Rădăcină 

3. 

LOT 3: Servicii de 
mentenanţă corectivă 
pentru  sistemele 
optoelectronice de 
supraveghere de tip AVIV 

50343000-1 (Servicii de 
reparare şi de întreţinere a 
echipamentului video., 

967.250,45     
FSI / 
Alte 

surse  

Licitație 
deschisă 

Ianuarie 
2019 Iulie 2019 On-line Alexandru 

Rădăcină 

4. 

LOT 4: Servicii de 
mentenanţă preventivă și 
corectivă pentru 
subsistemul infrastructură 

50324200-4 (Servicii de 
întreţinere preventivă); 
50810000-6 (Diverse servicii de 
întreținere și de reparare); 
45259000-7 (Reparare şi 
întreţinere a echipamentelor); 
50116100-2 (Servicii de 
reparare a sistemelor electrice).

3.975.258,49 
FSI / 
Alte 

surse 

Licitație 
deschisă 

Ianuarie 
2019 Iulie 2019 On-line Alexandru 

Rădăcină 

 


