
 

INFORMATII CONTRACTORI 
  

Nr. 
crt. 

Denumire contractori 
implicați în 
implementarea 
contractului de finanțare 
nr. 2500/14.06.2018 

Obiectul contractului 
de achiziție 

Procedura 
de achiziție 

Valoarea 
contractului 
de achiziție, 
lei cu TVA 

Numarul si Data 
semnării 
contractului 

1 SC FIP CONSULTING SRL Achizitie servicii de 
consultanta elaborare 
P.M.U.D si servicii de 
consultanta pentru 
delegarea gestiunii 
serviciului de transport 
public de calatori 

Achiziţie 
directă 

154.700,00 
lei 

26271/5.12.2016 

 

2 SC FIP CONSULTING SRL 

 

Achizitie servicii de 
consultanta in vederea 
pregatirii si elaborarii 
cererii de finantare în 
cadrul POR 2014-2020 

Achiziţie 

directă 

 

15.470,00 lei 10489/11.05.2017 

 

3 SC FIP CONSULTING SRL 

 

Achizitia serviciilor de 
proiectare in vederea 
elaborarii 
documentatiei tehnico-
economice 

Achiziţie 
directă 

38.092,14 lei 15415/25.07.2017 

 

4 SC FIP CONSULTING SRL Achizitie servicii de 
elaborare proiect tehnic 
pentru realizarea 
obiectivului de investitie  

Achiziţie 
directă 

157.080,00 
lei 

27075/19.12.2017 

 

5 SC EXPERT DESIGN 
CONSULTING SRL 

Achizitie servicii de 
verificare a proiectului 
tehnic care face obiectul 
investitiei  

Achiziţie 
directă 

41.650,00 LEI 16824/23.08.2018 

 

6 S.C.MDA GLOBAL AUDIT 
SRL 

Achizitie servicii de 
auditare financiara a 
proiectului 

Achiziţie 
directă 

64.355,20 lei 23239/ 02.11.2018 

7 S.C.ANADOLU 
AUTOMOBIL ROM SRL 

Achizitia autobuze 
electrice, sistem e-
ticketing, necesare in 
conformitate cu 
obiectivul de investii  

Licitaţie 
deschisă 

4.897.689,90 
lei 

2/26668 
/12.12.2018 

8 Asociere S.C.ROMACTIV 
Business Consulting SRL - 
S.C.VENTRUST Consulting 
SRL prin lider asociere 
S.C.ROMACTIV Business 
Consulting SRL 

Achizitia serviciilor de 
consultanta in domeniul 
managementului de 
proiect inclusiv 
asistenta in derularea 
procedurilor de achizitie 
publica  

Cerere de 

oferte/Proc

edură 

simplificată 

 

199.896,20 
lei 

2134/30.01.2019 

9 S.C.ZUBERECOMEXIM Achizitie servicii de Cerere de 167.288,72 10949/21.05.2019 



SRL supervizare lucrari  oferte/Proc

edură 

simplificată 

lei 

10  Achizitie executie lucrari 
de infrastructura , 
livrare si implementare 
sistem de management 
al traficului, livrare si 
implementare sistem de 
bike-sharing-  

Cerere de 

oferte/Proc

edură 

simplificată 

 

  

11  Achizitia de servicii de 
asistenta tehnica din 
partea proiectantului pe 
parcursul desafsurarii 
lucrarilor  

Achiziţie 

directă 

 

  

12  Achizitie servicii de 
informare-publicitate si 
de promovare  a 
obiectivului de investitie 

Achiziţie 
directă 

  

 


