
Nr. 
crt. 
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nr.1/AXA1/1.1.1.A/18.05.2018 
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1. FARBEN S.R.L. Obiectul contractului îl constituie executarea 
unor lucrări exceptate de la autorizare in 
vederea creării unui spațiu adecvat pentru 
activitățile de CD, conform desen ”PLAN DE 
AMPLASARE CENTRU DE CERCETARE SI 
DEZVOLTARE COMPA”,  respectiv : 

 compartimentări din tâmplărie de PVC, 
inclusiv perete despărțitor 

 platformă betonată pentru stație 
climatizare 

 achiziție stație de climatizare 
 

Achiziție directă în cadrul Procedurii competitive 
aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru 
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări 
finanțate din fonduri europene, Anexa la Ordinul nr. 
1284/2016, deoarece valoarea estimată a achiziției, 
fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice 
prevăzute de art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016. 
 

434.032,15 lei fără 
TVA 

10.09.2018 

2. ALLIANCE COMPUTERS S.R.L. Livrare, instaleze și punere în funcțiune 
echipamente IT aferente Lotului 1 : 

 5 buc. Stație grafică 

 5 buc. Laptop 
 

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ 
beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri 
europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016, deoarece 
valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește 
pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 
98/2016, iar în cazul contractelor de furnizare se aplică 
procedura competitivă fără să existe o limită valorică 
superioară de la care să se aplice dispozițiile Legii 
nr.98/201 
 

44.015,00 lei fără 
TVA 

03.10.2018 

3. DMG MORI ROMANIA S.R.L. Livrare, montare și punere în funcțiune 
echipamente independente pentru cercetare 
aferente Lotului 2: 

 1 buc. Mașina hibrida frezare și finisare 
ultrasonica (ULTRASONIC 65 monoBLOCK) 

 1 buc. Mașina hibrida frezare și depunere 
laser (LASERTEC 65 3D Hybrid) 

 1 buc. Strung CNC cu axa B (SPRINT 65 – 3T 
B SIEMENS CELOS)  

 1 buc. Strung CNC cu axa Y (NLX 2500/700) 
 

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ 
beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri 
europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016, deoarece 
valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește 
pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 
98/2016, iar în cazul contractelor de furnizare se aplică 
procedura competitivă fără să existe o limită valorică 
superioară de la care să se aplice dispozițiile Legii 
nr.98/2016 
 

2.804.160,00 euro 
fără TVA 

28.09.2018 
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4. INMAACRO S.R.L. Livrare, montare și punere în funcțiune 
echipamente independente pentru cercetare 
aferente Lotului 3: 

 1 buc. Mașina CNC de ascuțit (Walter 
Helitronic Power) 

 1 buc. Mașina de măsurat in coordonate 
3D-5 (Zeiss Prismo Navigator 5) 

 1 buc. Mașina de măsurat 3D-10 (Zeiss 
Prismo Navigator 10) 

 1 buc. Mașină de moletat (GAPU-5 CNC) 
 
 

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ 
beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri 
europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016, deoarece 
valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește 
pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 
98/2016, iar în cazul contractelor de furnizare se aplică 
procedura competitivă fără să existe o limită valorică 
superioară de la care să se aplice dispozițiile Legii 
nr.98/2016 
 

5.321.792,16 lei fără 
TVA 

03.10.2018 

5. TOP METROLOGY S.R.L.   Livrare, montare și punere în funcțiune a 
echipamentului independent pentru cercetare 
aferent Lotului 4: 

 1 buc. Stație de marcat -laser SPI (LASIT 
TowerMark echipat cu Laser FiberFly 20W) 

 

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ 
beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri 
europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016, deoarece 
valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește 
pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 
98/2016, iar în cazul contractelor de furnizare se aplică 
procedura competitivă fără să existe o limită valorică 
superioară de la care să se aplice dispozițiile Legii 
nr.98/2016 
 

39.997,00 euro fără 
TVA 

03.10.2018 

6.  INMAACRO S.R.L. Livrare, montare și punere în funcțiune a 
echipamentului independent pentru cercetare 
aferent Lotului 5: 

 1 buc. Mașina CNC- rectificat rotund 
(ShapeSmart NP 5) 

 

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ 
beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri 
europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016, deoarece 
valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește 
pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 
98/2016, iar în cazul contractelor de furnizare se aplică 
procedura competitivă fără să existe o limită valorică 
superioară de la care să se aplice dispozițiile Legii 
nr.98/2016 
 
 

1.250.258,20 lei fără 
TVA 

03.10.2018 
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7. INAS S.A. Livrarea activului fix necorporal aferent       
Lotului 6 : 

 1 buc. Software analiza si optimizare 
prelucrări prin așchiere 

 

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ 
beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri 
europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016, deoarece 
valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește 
pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 
98/2016, iar în cazul contractelor de furnizare se aplică 
procedura competitivă fără să existe o limită valorică 
superioară de la care să se aplice dispozițiile Legii 
nr.98/2016 

190.666,60 lei fără 
TVA 

03.10.2018 

8. CADVENTURE S.R.L. Livrarea activului fix necorporal aferent       
Lotului 7 : 

 1 buc. Software testare dinamica si 
oboseala (Creo Fatigue Advisor) 

 

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ 
beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri 
europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016, deoarece 
valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește 
pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 
98/2016, iar în cazul contractelor de furnizare se aplică 
procedura competitivă fără să existe o limită valorică 
superioară de la care să se aplice dispozițiile Legii 
nr.98/2016 

26.971,71 lei fără 
TVA 

03.10.2018 

9. SUMMIT S.R.L. Livrarea activelor fixe necorporale aferente       
Lotului 8 : 

 5 buc. Software- Instrument de analiza  a 
modurilor de defectare si efectelor pentru 
produse/procese (XFMEA) 

 

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ 
beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri 
europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016, deoarece 
valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește 
pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 
98/2016, iar în cazul contractelor de furnizare se aplică 
procedura competitivă fără să existe o limită valorică 
superioară de la care să se aplice dispozițiile Legii 
nr.98/2016 

32.745,00 euro fără 
TVA 

03.10.2018 

 


