
SOCIETATEA  NATIONALĂ  DE  TRANSPORT  FEROVIAR  DE  CĂLĂTORI “CFR  CĂLĂTORI” - S.A. Anexa nr.1

la OMTI nr.1121/2012

Nr. 

crt.
Denumire procedură achiziţie Tipul procedurii Valoare estimată 

Dată estimată 

pentru iniţierea 

procedurii

Dată estimată 

pentru finalizarea 

procedurii

Observaţii

1

Servicii de reparatie planificata tip RP, rebandajare roti osii montate, refacere protectie anticoroziva si vopsire integrala in sistem 

poliuretanic rep/recond/inlocuiri de materiale constatate pe fluxul de reparatie ca necesar a fi efectuate la vagoanele de calatori seria 

2068 SNTFCMR 3/2023  

Licitatie deschisa min. 150.690 max. 31.617.352,82 mai.23 iul.23 Acord cadru 18 luni 

2

„Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roţi monobloc, osii-ax,  discuri de frână, coroane disc de frână uzate complet sau 

defecte la osiile montate, servicii de recondiționări/înlocuiri de subansamble / piese / materiale constatate pe fluxul de reparaţie ca 

necesar a fi efectuate,  la vagoane de călători seria 2276”    SNTFCMR 4/2023  

licitatie deschisa 21.500.745,75 mai.23 iul.23 Contract sectorial 12 luni

3

„Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roţi monobloc, osii-ax,  discuri de frână uzate complet sau defecte la osiile 

montate, servicii de recondiționări/înlocuiri de subansamble / piese / materiale constatate pe fluxul de reparaţie ca necesar a fi 

efectuate,  la vagoane de călători seria 8376”    SNTFCMR 5/2023  

licitatie deschisa 2.434.739,86 mai.23 iul.23 Contract sectorial 9 luni

4

„Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roţi monobloc, osii-ax,  discuri de frână, coroane disc de frână uzate complet sau 

defecte la osiile montate, servicii de recondiționări/înlocuiri de subansamble / piese / materiale constatate pe fluxul de reparaţie ca 

necesar a fi efectuate,  la vagoane de călători seria 3076”    SNTFCMR 6/2023  

licitatie deschisa
minim  136700                                     

maxim 32.872.341,58
mai.23 iul.23 Acord cadru 23 luni 

5
„Servicii de reparaţie planificată tip RP, rebandajarea rotilor osiilor montate,  reconditionari / inlocuiri de subansamble / piese / 

materiale constatate pe fluxul de reparatie ca necesar a fi efectuate la vagonul de calatori nr.5053 2921 452-0”   SNTFCMR 7/2023
licitatie deschisa 347.342,27 mai.23 iul.23 Contract  sectorial 3 luni 

6 Osii axe locomotive electrice SNTFC 43/2023 cr licitatie deschisa min:28.975 max:869.250 mai.23 iul.23 Acord cadru 12 luni 

7
Contactoare electromagnetice servicii auxiliare și Componente pentru locomotive electrice modernizate

SNTFC 44/2023 ca
licitatie deschisa min.435.200 max.1.778.575 mai.23 iul.23 Acord cadru 12 luni 

1 Serviciul de intretinere, verificare si reparare curenta linii CF si aparate de cale din subunitati ale SRTFC Bucuresti licitatie deschisa 710.595,00 mai.23 iul.23

2 Geamuri pentru locomotive electrice LE 5100 kw (impartita pe doua loturi) licitatie deschisa 84.182,02 mai.23 iul.23

3
Traverse speciale de lemn impregnate pentru reparatia si intretinerea liniilor de cale ferata industriale din subunitati ale SRTFC 

Bucuresti
licitatie deschisa 392.805,00 mai.23 iul.23

4 Serviciul de manipulare acumulatori la Revizia de Vagoane Bucuresti Basarab si Revizia de Vagoane Bucuresti Grivita licitatie deschisa 2.801.675,52 mai.23 iul.23 Acord Cadru

5 Material marunt de cale procedura simplificata 173.210,00 mai.23 iun.23

6 Radiator de racire aer-ule compresor principal ECE 3,5 LE pentru Depoul Bucuresti Calatori procedura simplificata 44.350,00 mai.23 iun.23

7 Apa minerala carbogazoasa imbuteliata la PET-uri de 2 litri procedura simplificata 66.343,20 mai.23 iun.23

8
Furtune PHD utilizate la instalatia de climatizare montate pe AM Desiro SR 20D pentru repararea lor din parcul Depoului Bucuresti 

Calatori
procedura simplificata 25.538,20 mai.23 iun.23

9 Inversor de sens la atacurile de osie montate pe AM Desiro procedura simplificata 634.022,05 mai.23 iun.23

1 Apa minerala carbogazoasa - SRTFC Craiova PS 68.877,60 mai.23 iun.23

1 Servicii de verificare, intretinere si reparatii linii industriale de cale ferata din subunitatile apartinand SRTFC Timisoara LD 606.207,97 feb.23 mar.23 _

2 Examinare medicala si pshihologica pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor - lot Timisoara PS 56.250,00 ian.23 feb.23 _

3 Cartuse de toner si cartuse de cerneala PS 112.895,68 ian.23 feb.23 _

1 Serviciu de reparare transformator principal tip TFVL-580 din sotarea locomotivei electrice tip CO-Co 5100 kw nr. 91530410331-9 Procedură simplificată 236.374,71 mai.23 iun.23 _

2
Traverse de lemn normale impregnate placate anticrăpare, traverse de lemn speciale impregnate placate anticrăpare, traverse pod de 

lemn impregnate placate anticrăpare, chituci din lemn placați anticrăpare
Licitație deschisă 449.645,00 mai.23 iul.23 _

3 Servicii de asigurare de răspundere civilă auto Procedură simplificată 33.954,62 mai.23 iun.23 _

4 Apă minerală carbogazoasă la pet de 2L Procedură simplificată 64.588,19 mai.23 iun.23 _

SRTFC BRASOV

SRTFC CLUJ

Situaţia achiziţiilor publice aflate în pregătire

SRTFC BUCURESTI

SRTFC IASI

SRTFC CRAIOVA

SRTFC TIMISOARA

CENTRAL



Nu sunt achizitii publice in pregatire. _

1 Aparate aer conditionat 12000BTU cu montaj inclus-SRTFC Constanta PS 23595 mai.23 iun.23 _

2 Verificare PRAM - SRTFC Constanta PS 6450 mai.23 iun.23 _

SRTFC CONSTANTA

SRTFC GALATI


