
Planul anual de efectuare a  

achiziţiilor publice în anul 2013 
Aparatul Departamentului trupelor de carabinieri 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 
Nr. Expunerea obiectului de 

achiziţie 

Suma estimativă 

planificată fără 

TVA 

(mii lei ) 

Procedura de achiziţie 

aplicabilă 

Perioada 

desfăşurării 

procedurii de 

achiziţie 

1. 2. 3. 4. 5. 

ENERGIE ELECTRICĂ, art. 113 alin. 01 

BUGET 

Aparatul Departamentului trupelor de carabinieri 
1 Energie electrică 95,84 dintr-o singură sursă, nu se 

prezintă la AAP spre înregistrare 

(în temeiul pct.21, lit. a) H.G. 

nr.1407 din 10.12.2008) 

ianuarie 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 
2 Energie electrică 154,17 -//- ianuarie 

EXTRABUGET 
3 Energie electrică 55,84 -//- ianuarie 

4 Energie electrică 3,50 -//- ianuarie 

Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc, art. 113 alin. 03 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

           Rechizite de birou: 

1 Hîrtie de birou 20,84 contract de valoare mică februarie 

2 Rechizite de birou 16,66 contract de valoare mică februarie 

 Total: 37,50   

           Materiale de uz gospodăresc: 

4 Detergent sintetic pentru 

spălarea la maşini automat 

31,25 concurs prin oferta de preţ ianuarie 

5 Săpun de toaletă  44,00 concurs prin oferta de preţ ianuarie 

6 Cremă pentru încălţăminte 

de culoare neagră 

37,92 concurs prin oferta de preţ ianuarie 

7 Detergent lichid pentru 

spălarea veselei 

11,00 concurs pin oferta de preţ ianuarie 

8 Clorură de var 12,50 concurs pin oferta de preţ februarie 

 Total: 136,67   

9 Materiale pentru 

menţinerea curăţeniei şi 

destinate necesităţilor 

gospodăreţi  (mături, 

becuri, prize, cablu ...) 

12,50 contract de valoare mică februarie 

10 Inventar gospodaresc 6,67 contract de valoare mică martie 

11 Aparate şi utilaje 4,17 contract de valoare mică martie 

12 Stingătoare pentru serviciul 

auto 

5,00 contract de valoare mică martie 

13 Mobilier 68,08 concurs pin oferta de preţ iunie 

 Total: 96,42   

14 Workstaţions, tehnică  

video şi de calcul, etc. 
170,50 concurs prin oferta de preţ iunie 

 Total: 441,09   
EXTRABUGET 



10 Toner 13,50 contract de valoare mică ianuarie 

11 Telefon/ fax 2,50 concurs prin oferta de preţ iunie 

12 Obiecte de uz gospodaresc, 

etc.  

108,33 concurs prin oferta de preţ pe parcursul 

anului 

13 Total: 124,33   

14 După necesitate 24,00 contracte de valoare mică; 

conturi de plată 

pe parcursul 

anului 

ENERGIE TERMICĂ, art. 113 alin. 04 

BUGET 

Aparatul Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Energie termică 166,67 dintr-o singură sursă, nu se 

prezintă la AAP spre înregistrare 

(în temeiul pct.21, lit. a) H.G. 

nr.1407 din 10.12.2008) 

ianuarie 

CĂRŢI  ŞI  EDIŢII  PERIODICE, art. 113 alin. 06  

EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Servicii de abonare anuală 5,42 contract de valoare mică decembrie 

2013 

UTILAJ  ŞI  INVENTAR SPECIALE, art. 113 alin. 07   

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Căşti, măşti, scuturi, veste, 

detectoare, staţii radio...etc. 
1 125,00 licitaţie publică iunie 

ALIMENTAŢIA, art. 113 alin. 09 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Pîine din făină 

de grîu 

calitatea I 

140 000 

34 000 

7 800 

26 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 796,00 

licitaţie publică decembrie 2012 

2 Pîine din făină 

de grîu 

calitatea I în 

amestec cu 

făină de 

secară 

124 000 licitaţie publică decembrie 2012 

3 Făină de grîu 

cal II 

4 250 licitaţie publică decembrie 2012 

4 Crupe 

diverse: 

35 000 

 

licitaţie publică decembrie 2012 

5 Crupe 

diverse: 

20 000 licitaţie publică septembrie 

6 Paste făinoase 17 000 licitaţie publică decembrie 2012 
7 Carne de 

găină 

85 000 licitaţie publică decembrie 2012 

8 Peşte congelat 

f/c 

50 000 licitaţie publică decembrie 2012 

9 Unt 12 600 licitaţie publică decembrie 2012 
10 Cartofi 25 000 licitaţie publică iunie 

11 Cartofi  200 000 licitaţie publică septembrie 

12 Morcov 8 000 licitaţie publică iunie 

14 Morcov 16 000 licitaţie publică septembrie 

16 Sfeclă 5 000 licitaţie publică iunie 



18 Sfeclă 10 000 licitaţie publică septembrie 

20 Ceapa  8 000 licitaţie publică iunie 

21 Ceapa 16 000 licitaţie publică septembrie 

22 Varză  20 000 licitaţie publică iunie 

23 Varză 40 000 licitaţie publică septembrie 

24 Ouă   110 000 licitaţie publică decembrie 2012 

25 Ouă   157 320 licitaţie publică iunie 

26 Sare 10 000 contract de valoare mică ianuarie 

27 Piper negru 80 licitaţie publică iunie 

28 Frunză de 

dafin 

40 licitaţie publică iunie 

29 Oţet 1 200 licitaţie publică iunie 

30 Verdeţuri 

proaspete,  

roşii, 

castraveţi 

7 000 

 

licitaţie publică iunie 

31 12 000 licitaţie publică septembrie 

32 Margarină 8 500 licitaţie publică decembrie 2012 

33 Fructe uscate 5 000 licitaţie publică decembrie 2012 

34 3 000 licitaţie publică septembrie 

35 Lapte 

condensat 

2 000 licitaţie publică iunie 

 Total: 8 796,00   

EXTRABUGET   

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

27 Cozonac 4,63 contract de valoare mică aprilie 

MEDICAMENTE ŞI CONSUMABILE, art. 113 alin. 10 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

     

1 Medicamente în asortiment 166,67 concurs prin oferta de preţ februarie 

SERVICII DE TELECOMUNICAŢIE ŞI DE POŞTĂ, art. 113 alin. 11 

BUGET 

Aparatul Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Servicii de telecomunicaţii 35,00 dintr-o singură sursă, nu se 

prezintă la AAP spre înregistrare 

(în temeiul pct.21, lit. a) H.G. 

nr.1407 din 10.12.2008) 

ianuarie 

EXTRABUGET 

2 Servicii TV 1,34 contract de valoare mică 

 

pe  parcursul 

anului 

SERVICII DE TRANSPORT, art. 113 alin. 13 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Produse petroliere 

(carburanţi) 

1 920,84 licitaţie publică decembrie 2012 

2 Produse petroliere 

(lubrifianţi) 

25,00 contract de valoare mică 

 

martie 

4 Piese de schimb 

 -anvelope  

- acumulatoare 

66,67 

62,50 

33,34 

concurs prin oferta de preţ martie 

5 Servicii de deservire 

tehnică a transportului auto 

40,00 contract de valoare mică  

 

ianuarie 

6 Revizia tehnică:    



- taxa de testare 11,34 contract de valoare mică  iunie 

- taxa de drumuri 43,34 prevederile codului fiscal mai 

6 Asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă a 

transportului auto. 

46,38 concurs prin oferta de preţ aprilie 

7 Instrument special pentru 

reparaţii cu forţe proprii 

16,67 contract de valoare mică mai 

8 Conform necesităţilor 

(vopsea, indicator pentru 

semnalizare, etc.) 

23,32 conturi de plată pe  parcursul 

anului 

 Total: 2 289,40   

EXTRABUGET  

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Conform necesităţilor 15,00 contract de valoare mică; 

cont de plată 

pe  parcursul 

anului 

 Total:    

INVENTAR MOALE ŞI ECHIPAMENT, art. 113 alin. 14 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

           pentru militarii în termen: 

1 Beretă de culoare neagră  

 

 

 

 

 

2 344,98 

licitaţie publică ianuarie 

2 Ţesătură de viscoză de 

culoare neagră, lăţimea 1,5m 
licitaţie publică ianuarie 

3 Servicii de confecţionare a 

costumelor SPS (tunică şi 

pantaloni) din ţesătura 

cumpărătorului cu ecusoanele 

TC şi MAI aplicate 

licitaţie publică ianuarie 

4 Cămaşă neagră cu mîneci 

lungi 
licitaţie publică ianuarie 

5 Cravată de culoare neagră licitaţie publică ianuarie 

6 Bocanci cu carîmbi înalţi 

pentru ostaşi, din piele 

naturală „iufti” 

licitaţie publică ianuarie 

7 Ciupici de cazarmă licitaţie publică ianuarie 

8 Mănuşi din s/lînă de cul. 

neagră 
licitaţie publică ianuarie 

9 Chiloţi din bumbac  licitaţie publică ianuarie 

10 Ciorapi din bumbac de 

culoare neagră 
licitaţie publică ianuarie 

11 Ciorapi din semilînă de 

culoare neagră 
licitaţie publică ianuarie 

12 Ştergar gofrat 0,45x0,9m licitaţie publică ianuarie 

13 Faţă de pernă 0,6x0,6m licitaţie publică ianuarie 

14 Cearşaf 1,2x2,14m licitaţie publică ianuarie 

15 Maiou din bumbac culoare 

sură 
licitaţie publică ianuarie 

16  Nasturi mici metalici licitaţie publică ianuarie 

17  Emblema TC licitaţie publică ianuarie 

18 Cocardă licitaţie publică ianuarie 

19 Set lenjerie de corp licitaţie publică ianuarie 

20 Set lenjerie de iarnă licitaţie publică ianuarie 

21 Epoleţi licitaţie publică ianuarie 



22 Scurtă căld.  p/u ostaşi neagră licitaţie publică ianuarie 

23 Căciulă p/u ostaşi neagră licitaţie publică ianuarie 

24 Costum de iarnă (scurtă şi 

salopetă) pentru ostaşi 
licitaţie publică ianuarie 

 Total: 2 344,98   

 pentru militarii prin 

contract 
 licitaţie publică ianuarie 

25 Căciulă din blană  

 

 

 

 

 

 

 

2 655,02 

licitaţie publică ianuarie 

26 Chipiu de paradă licitaţie publică ianuarie 

27 Costum de iarnă (scurătă şi 

salopetă) 
licitaţie publică ianuarie 

28 Costum de paradă (veston şi 

pantaloni) 
licitaţie publică ianuarie 

29 Costum SPS (tunică, 

pantaloni şi chipiu) 
licitaţie publică ianuarie 

30 Pantaloni de vară s/lînă licitaţie publică ianuarie 

31 Pulover s/lînă licitaţie publică ianuarie 

32 Bocani carîmb înalt de vară licitaţie publică ianuarie 

33 Bocani carîmb înalt de iarnă licitaţie publică ianuarie 

34 Pantofi p/u bărbaţi licitaţie publică ianuarie 

35 Pantofi pentru doamne licitaţie publică ianuarie 

36 Cămaţă albă licitaţie publică ianuarie 

37 Tricou din bumbac pentru 

costum SPS 
licitaţie publică ianuarie 

38 Maiou m/scurtă de serviciu licitaţie publică ianuarie 

39 Cravată licitaţie publică ianuarie 

40 Centură lată din piele licitaţie publică ianuarie 

41 Porthartă licitaţie publică ianuarie 

42 Vestă cu efecte 

reflectorizante 
licitaţie publică ianuarie 

43 Scurte căld. cu imprignare 

impermiabilă 
licitaţie publică ianuarie 

44 Sac de merinde (sub formă de 

geantă 100 comp) 
licitaţie publică ianuarie 

45 Sac de dormit (de cîmp 100 

comp) 
licitaţie publică ianuarie 

46 Pături de cîmp cu imprignare 

impermiabilă (100 buc) 
licitaţie publică ianuarie 

47 Pelerină de ploaie cu 

imprignare impermiabilă 
licitaţie publică ianuarie 

48 Bidon pentru apă de aluminiu 

cu husă 
licitaţie publică ianuarie 

49 Gamelă de aluminiu licitaţie publică ianuarie 

50 Cămaşă albă mînecă lungă licitaţie publică ianuarie 

 Total: 2 655,02   

 Total: 5 000,00   

Reparaţii curente ale clădirilor şi  încăperilor, art. 113 alin. 17   licitaţie publică 
EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Servicii de spălare 

hidraulică şi încercare sub 

presiune a reţelelor termice  

2,34    contract de valoare mică august 

2 Bunuri şi materiale de 

construcţii 

13,08 contract de valoare mică,  

conturi de plată 

pe  parcursul 

anului 



3 Bunuri şi materiale sanitare 1,25 contract de valoare mică,  
conturi de plată 

pe  parcursul 
anului 

 Total: 16,67   

Reparaţii curente ale utilajului şi inventarului, art. 113 alin. 18 

EXTRABUGET  

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Servicii de reparaţie 

tehnicii de calcul 

8,50 contract de valoare mică  pe  parcursul 

anului 

2 

 

Verificarea contorului 

termic 

1,50 contract de valoare mică; 

conturi de plată 

pe  parcursul 

anului 

 Total: 10,00   

Simbolurile de stat şi locale, distincţiile de stat, art. 113 alin. 20 

EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Insigne departamentale 9,17 contract de valoare mică  

 

mai 

Servicii editoriale, art. 113 alin. 22 

EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Servicii de confecţionare a 

blanchetelor şi registrilor 
20,84 contract de valoare mică  februarie 

COMBUSTIBIL, art. 113 alin. 26 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Cărbune 37,50 contract de valoare mică august 

 Total: 37,50   

Lucrări de calcul şi informatică, art. 113 alin. 30 

EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Deservirea reglementată a 

produsului de evidenţă 

contabilă 

12,00 contract de valoare mică  ianuarie 

APA ŞI CANALIZAREA, art. 113 alin. 34 

BUGET 

Aparatul Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Apa şi canalizarea 12,50 dintr-o singură sursă, nu se 

prezintă la AAP spre înregistrare 

(în temeiul pct.21, lit. a) H.G. 

nr.1407 din 10.12.2008) 

ianuarie 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

2 Apa şi canalizarea 47,67 -//- ianuarie 

EXTRABUGET 

3 Apa şi canalizarea 1,00 -//- Ianuarie 

 

Salubritatea, art. 113 alin. 35 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Servicii de transportare a 

deşeurilor menajere solide 
54,17 dintr-o singură sursă, nu se 

prezintă la AAP spre înregistrare 

(în temeiul pct.21, lit. a) H.G. 

nr.1407 din 10.12.2008) 

ianuarie 

Mărfuri şi servicii neatribuite altor aliniate, art. 113 alin. 45 

BUGET 



Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Servicii de spălare a 

albiturilor 

416,66 licitaţie publică  

 

decembrie 2012 

2 Reîncarcarea stingătoarelor 4,17 contract de valoare mică martie 

3 Stabilirea hotarilor şi 

eliberarea titlului de 

autentificare a dreptului de 

deţinător de teren al U/M 

1002 din mun.Chişinău, 

str.Tighina, 34 şi str. 

Corolenco, 7 

33,33 contracte de valoare mică martie 

4 Servicii de înregistrare a 

imobilelor la oficiile 

cadastrale 

145,84 dintr-o singură sursă aprilie-

octombrie 

 Total: 600,00   

EXTRABUGET  

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

2 Cadouri pentru copii 16,67 contract de valoare mică  noiembrie 

3 Flori 2,75 conturi de plată pe  parcursul 

anului 

4 Hărţi 8,33 contracte de valoare mică; 

conturi de plată 

februarie 

 Total: 27,75   

5 Cadouri de preţ pentru 

militarii trecuţi în rezervă 

(la pensie) 

9,34 contracte de valoare mică; 

conturi de plată 

pe  parcursul 

anului 

Reparaţii capitale, art. 243 alin. 06 

BUGET 

1 Reparaţia acoperişului 

cantinei Brigăzii nr. 1- 

operative, str.Doina, 102, 

municipiul Chişinău 

 

1 272,92 

 

licitaţie publică 

 

mart 

 
 


