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Contractori implicați în implementarea contractului de finanțare pentru proiectul „Întărirea 

capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând 

perchezițiile informatice” – SIPOCA 54 

 

Nr.crt Denumire contractori 
implicați în implementarea 
contractului de finanțare 

Obiectul contractului (comenzii) Valoarea 
 (lei cu TVA) 

1 S.C. OFFICE CLASS BIROTICĂ 
PAPETĂRIE S.R.L. 

6 dulapuri arhivare (fișete) 4284 

2 S.C. MIDA SOFT BUSINESS 
S.R.L. 

6 Telefoane mobile 19.852,42 

3 S.C. WEBIMAGE S.R.L. Domeniu internet sipoca54.ro 234,43 

4 S.C. UNIQUE SOLUTIONS 
S.RL. 

Servicii de consultanţă privind elaborarea unei 
metodologii unitare de realizare a percheziţiilor 
informatice, precum și redactarea a trei caiete 
de sarcini, astfel: un caiet de sarcini referitor la 
achiziţia de echipamente informatice necesare 
efectuării de percheziţii informatice în mod 
eficient şi cu celeritate, un caiet de sarcini 
referitor la achiziţia de software modern care să 
permită efectuarea rapidă şi eficientă a 
percheziţiilor informatice și un al treilea  caiet 
de sarcini referitor la activitatea de formare 
profesională a specialiştilor ce urmează să 

155.116,50  
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efectueze percheziţiile informatice  

5 S.C. UNION CO S.R.L Achiziția de echipamente informatice – Lot 2- 
Sistem informatic staţionar 50 bucăți; 
Echipament de comunicaţii de date tip Switch 
de reţea Ethernet 10Gbase 1 bucată și UPS 1 
bucată 

411.382.05 

6 S.C. FELIX TELECOM S.R.L.  Achiziția de echipamente informatice – Lot 1 - 
Dispozitive de duplicare în număr de 60 de 
bucăți, structurate în următoarele 2 tipuri:  
- Dispozitive de duplicare (clonare) discuri 
amovibile (29 bucăţi) 
- Dispozitive cu funcții avansate de 
duplicare (clonare) discuri amovibile (31 bucăţi) 
 

1.047.896,05   

7 S.C. S&T ROMANIA S.R.L. Achiziția de echipamente informatice – Lot 3 -
Storage, 2 bucăți 

1.166.045,30 

8 S.C. Q-East Software S.R.L. 
 

Achiziția de aplicații informatice (licențe) 
specializate și accesorii ale acestora, (251 
bucăți) 

9.039.185,34 

9 S.C. Q-East Software S.R.L. Achiziția de servicii de formare profesională 
specializată - Curs de formare profesională în 
domeniul efectuării perchezițiilor informatice 
(pentru 50 de persoane), organizate on- line 

611.660,00 

 


