
Nr. și dată Firma Valoare fără TVA 

1
Achiziție 

directă

Contract de servicii - Servicii de proiectare (expertiză tehnică DALI, analiza 

cost - beneficiu, studiu de trafic, studiu geotehnic, studiu topografic, 

documentaţie avize acorduri) şi consultanţă scrierea cererii de finanţare 

180 din 

06.09.2014
S.C. Specialist Consulting S.R.L. 40.500,00

2
Achiziție 

directă

Contract de servicii  - Servicii de organizare evenimente în cadrul 

proiectului „Improved nodes Giurgiu-Byala for a better connection to TEN-T 

infrastructure” 

252 din 

01.11.2018

S.C. AVANGARD BUSINESS 

GROUP S.R.L.
23.200,00

3
Achiziție 

directă

Servicii de elaborare și livrare a materialelor promoționale și campania door 

to door, necesare pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea 

nodurilor Giurgiu-Byala pentru o conectare mai bună la rețeaua 

infrastructurii TEN-T”

256 din 

07.11.2018
S.C. LEMINGS S.R.L. 61.128,44

4
Achiziție 

directă

Contract de servicii de traducere și interpretariat necesar pentru 

implementarea proiectului „Îmbunătățirea nodurilor Giurgiu-Byala pentru o 

conectare mai bună la rețeaua infrastructurii TEN-T”

257 din 

07.11.2018
S.C. VALLEY TRAINING S.R.L. 42.025,00

5
Achiziție 

directă

Contract de furnizare - Furnizare echipamente IT și licențe necesare 

derulării activităților echipei de implementare a proiectului

263 din 

16.11.2018
S.C. D.R.B. DATA S.R.L. 62.558,00

6
Achiziție 

directă

Servicii de elaborare și livrare a materialelor promoționale necesare pentru 

implementarea proiectului „Îmbunătățirea nodurilor Giurgiu-Byala pentru o 

conectare mai bună la rețeaua infrastructurii TEN-T”

40 din 

25.02.2019
S.C. UNIQUE PROMO S.R.L. 1.439,00

7

Negociere 

fără 

publicarea 

unui anunț 

prealabil

Servicii de consultanță pentru realizarea unui studiu de trafic pentru 

dezvoltarea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră Giurgiu – Byala și 

hărți black-spot în județul Giurgiu 

90 din 

20.05.2019
BITMAP EOOD 136.900,00

8
Procedură 

simplificată

Servicii de proiectare și execuție a  lucrărilor pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare DJ 412 A: Adunații Copăceni – Dărăști Vlașca – Novaci – Popești 

– Mihăilești”

41 din 

17.02.2020 

Asocierea S.C. KIRLIC GROUP 

S.R.L, S.C. THADEC 

ENGINEERING S.R.L, 

S.C. ANASTAMAR CONSTRUCT 

S.R.L și S.C. G&M BUILDING 

ENGINEERING S.R.L prin lider de 

asociere S.C. KIRLIC GROUP 

S.R.L.

16.723.342,50

9
Achiziție 

directă

Servicii de verificare tehnică de calitate a documentațiilor tehnico-

economice, respectiv verificarea proiectului pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construire (P.A.C.), proiectului de organizare a execuţiei 

lucrărilor (P.O.E.), proiectului tehnic de execuţie (P.T.), detaliilor de 

execuţie (D.E.), caietelor de sarcini pe specialităţi (C.S.), proiectulului 

pentru semnalizări şi marcaje rutiere, pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitarea DJ 412 A: Adunaţii Copăceni – Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti 

– Mihăileşti”

45 din 

20.03.2020
S.C. HENTZA BUSINESS S.R.L. 8.900,00

10
Achiziție 

directă

Servicii de supraveghere a lucrărilor (dirigenție de șantier) la obiectivul de 

investiții „Reabilitarea DJ 412 A: Adunaţii Copăceni – Dărăşti Vlaşca – Novaci 

– Popeşti – Mihăileşti” 

59 din 

13.04.2020
S.C. CONECT RURAL S.R.L. 65.000,00

ACHIZIȚII PUBLICE AFERENT PROIECTULUI

„Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure”, acronym B-TeN (Îmbunătățirea nodurilor Giurgiu-Byala pentru o mai bună 

conectare la infrastructura TEN-T), cod e-MS: ROBG-442

proiect finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră INTERREG V-A România - Bulgaria 2014 - 2020
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