
Planul anual de efectuare a  

achiziţiilor publice în anul 2014 
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 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Energie electrică 245,84 nu se prezintă la AAP spre 

înregistrare (în temeiul pct.21, lit. 

a) H.G. nr.1407 din 10.12.2008) 

ianuarie 

EXTRABUGET 

2 Energie electrică 47,50 nu se prezintă la AAP spre 

înregistrare (în temeiul pct.21, lit. 

a) H.G. nr.1407 din 10.12.2008) 

ianuarie 

EXTRABUGET 

3 Energie electrică 3,50 nu se prezintă la AAP spre 

înregistrare (în temeiul pct.21, lit. 

a) H.G. nr.1407 din 10.12.2008) 

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 26,25 contract de valoare mică februarie 

2 Rechizite de birou 13,75 contract de valoare mică februarie 

 Total: 40,00   

           Materiale de uz gospodăresc: 

3 Săpun de baie solid 58,80 concurs prin oferta de preţ februarie 

4 Detergent lichid pentru 

spălarea veselei 

23,00 concurs prin oferta de preţ februarie 

5 Detergent sintetic pentru 

spălare la maşini automat 

25,00 concurs prin oferta de preţ februarie 

6 Cremă pentru încălţăminte 

de culoare neagră 

69,30 concurs prin oferta de preţ februarie 

7 Clorură de var 16,67 contract de valoare mică ianuarie 

8 Materiale pentru 

menţinerea curăţeniei şi 

destinate necesităţilor 

gospodăreţi  (mături, 

becuri, prize, cablu ...) 

7,50 contract de valoare mică; 

conturi de plată 

pe parcursul 

anului 

9 Obiecte de uz casnic 27,98 contract de valoare mică aprilie 

10 Mijloace de 

telecomunicaţii (aparate 

telefonice, cabluri, seturi 

de instrumente...) 

25,00 contract de valoare mică martie 

11 Acumulatoare pentru staţii 

radio 

40,00 contract de valoare mică; 

conturi de plată 

martie 

12 Workstaţions, tehnică  

video şi de calcul, etc... 

57,92 concurs prin oferta de preţ iunie 



13 Mobilier 33,33 contract de valoare mică mai 

 Total: 424,50   

EXTRABUGET 

14 Toner 19,17 contract de valoare mică ianuarie 

15 Obiecte de uz gospodaresc, 

etc.  

39,17 contracte de valoare mică; 

conturi de plată 

pe parcursul 

anului 

16 După necesitate 40,00 contracte de valoare mică; 

conturi de plată 

pe parcursul 

anului 

 Total: 98,34   

EXTRABUGET 

17 Materiale electrice 16,67 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 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 5,50 contract de valoare mică noiembrie 

UTILAJ  ŞI  INVENTAR SPECIALE, art. 113 alin. 07   

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Staţii radio (portal TETRA, 

fix TETRA, etc...) 

593,33 licitaţie publică aprilie 

2 Muniţii 40,00 contract de valoare mică mai 

 Total: 633,33   

ALIMENTAŢIA, art. 113 alin. 09 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Făină de grîu 

calitatea II 

3 700,0  

 

 

 

 

 

 

 

7 095,00 

licitaţie publică decembrie 2013 

2 Pîine de grîu 

cal. I 

147 000,0 licitaţie publică decembrie 2013 

3 Pîine de grîu 

cal. I în 

amestec cu 

făină de 

secară 

128 000,0 licitaţie publică decembrie 2013 

4 orez 6 000,0 licitaţie publică decembrie 2013 
5 crupă de grîu 6 000,0 licitaţie publică decembrie 2013 

6 crupă de orz 5 000,0 licitaţie publică decembrie 2013 

7 crupă de 

arpacaş 

5 000,0 licitaţie publică decembrie 2013 

8 hrişcă 6 000,0 licitaţie publică decembrie 2013 
9 fasole 5 000,0 licitaţie publică decembrie 2013 
10 crupă de 

porumb 

5 000,0 licitaţie publică decembrie 2013 

11 mazăre 6 000,0 licitaţie publică decembrie 2013 
12 Paste făinoase 14 700,0 licitaţie publică decembrie 2013 



13 Carne de vită  15 000,0 licitaţie publică decembrie 2013 
14 Carne de 

porcină 

15 000,0 licitaţie publică decembrie 2013 

15 Carne de 

găină 

43 500,0 licitaţie publică decembrie 2013 

16 Peşte cong. 

f/cap 

44 000,0 licitaţie publică decembrie 2013 

17 Margarină 

40% gr 

7 000,0 licitaţie publică decembrie 2013 

18 Unt 11 000,0 licitaţie publică decembrie 2013 

19 Ulei veget. 

rafinat 

7 000,0 licitaţie publică decembrie 2013 

20 Lapte 36 000,0 licitaţie publică decembrie 2013 

21 Zahăr 25 700,0 licitaţie publică decembrie 2013 
22 Ceai 440,0 licitaţie publică decembrie 2013 
23 Suc (sticlă) 18 000,0 licitaţie publică decembrie 2013 

24 Fructe uscate 3 700,0 licitaţie publică decembrie 2013 

25 Pastă de 

tomate 

2 200,0 licitaţie publică decembrie 2013 

26 Cartofi 220 000,0 licitaţie publică iunie; 

septembrie 

27 Varză 47 700,0 concurs prin oferta de preţ martie 

licitaţie publică iunie; 

septembrie 

28 Morcov 18 300,0 concurs prin oferta de preţ martie 

licitaţie publică iunie; 

septembrie 

29 Sfeclă roşie 

 

11 000,0 

 

concurs prin oferta de preţ martie 

licitaţie publică iunie; 

septembrie 

30 Ceapă 18 300,0 concurs prin oferta de preţ martie 

licitaţie publică iunie; 

septembrie 

31 Castraveţi, 

roşii, 

verdeţuri 

14 700,0  septembrie 

32 Sare 7 350,0 licitaţie publică decembrie 2013 
33 Piper 110,0 licitaţie publică decembrie 2013 
34 Muştar 110,0 licitaţie publică decembrie 2013 

35 Frunze de 

dafin 

73,5 licitaţie publică decembrie 2013 

36 Oţet 6% 735,0 licitaţie publică decembrie 2013 

37 Ouă  209 000,0 licitaţie publică decembrie 2013; 

iunie 

38 Concentrat de 

jeleu (chiseli) 

5 700,0 licitaţie publică decembrie 2013 

 Total: 7095,00   

EXTRABUGET   

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

38 Cozonac 4,25 contract de valoare mică aprilie 

MEDICAMENTE ŞI CONSUMABILE, art. 113 alin. 10 



BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

     

1 Medicamente în asortiment 95,84 concurs prin oferta de preţ ianuarie 

2 Servicii medicale 200,00 dintr-o singură sursă ianuarie 

 Total: 295,84   

EXTRABUGET   

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

3 După necesitate 0,67 cont de plată pe parcursul 

anului 

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

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Servicii de telecomunicaţii 30,84 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 

EXTRABUGET 

2 Servicii TV 1,17 contract de valoare mică 

 

pe  parcursul 

anului 

SERVICII DE TRANSPORT, art. 113 alin. 13 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Produse petroliere 

(carburanţi) 

1 238,75 licitaţie publică august 

2 Produse petroliere 

(lubrifianţi) 

37,50 contract de valoare mică 

 

august 

4 Piese de schimb (anvelope, 

acumulatoare) 

83,34 concurs prin oferta de preţ martie 

5 Servicii de deservire 

tehnică a transportului auto 

83,34 concurs prin oferta de preţ februarie 

6 Revizia tehnică: 

- taxa de testare 

 

12,08 

 

contract de valoare mică  

 

iunie 

- taxa de drumuri 83,33 prevederile codului fiscal mai 

6 Asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă a 

transportului auto. 

100,00  
(cu TVA) 

concurs prin oferta de preţ aprilie 

7 Instrument special pentru 

reparaţii cu forţe proprii 

33,34 contract de valoare mică mai 

 Total: 1 671,68   

EXTRABUGET  

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

8 Conform necesităţilor 7,50 contract de valoare mică; 

cont de plată 

pe  parcursul 

anului 

INVENTAR MOALE ŞI ECHIPAMENT, art. 113 alin. 14 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

           pentru militarii în termen: 

1 Căciulă din blană de ovine  

 

 

licitaţie publică ianuarie 

2 Chipiu din stofă de 

semilînă  

licitaţie publică ianuarie 



3 Bonetă din stofă de 

semilînă  

 

 

5 000,00 

 

licitaţie publică ianuarie 

4 Beretă de fetru licitaţie publică ianuarie 

5 Scurtă călduroasă cu guler 

din blană 

licitaţie publică ianuarie 

6 Trenci licitaţie publică ianuarie 

7 Veston şi pantaloni din 

stofă de semilînă  

licitaţie publică ianuarie 

8 Giacă din stofă de semilînă licitaţie publică ianuarie 

9 Pantaloni din stofă de 

semilînă  

licitaţie publică ianuarie 

10 Chipiu de bumbac licitaţie publică ianuarie 

11 Tunică şi pantaloni de 

bumbac  

licitaţie publică ianuarie 

12 Scurtă călduroasă şi 

salopetă 

licitaţie publică ianuarie 

13 Pantofi  licitaţie publică ianuarie 

14 Bocanci cu carîmb înalt licitaţie publică ianuarie 

15 Cizme călduroase din piele licitaţie publică ianuarie 

16 Cămaşă cu mîneci lungi 

negre 

licitaţie publică ianuarie 

17 Cămaşă albă licitaţie publică ianuarie 

18 Cravată licitaţie publică ianuarie 

19 Pulover tricotat din 

semilînă 

licitaţie publică ianuarie 

20 Maiou (tricou) bumbac licitaţie publică ianuarie 

21 Centură lată, din piele licitaţie publică ianuarie 

22 Porthartă licitaţie publică ianuarie 

23 Cearşaf licitaţie publică ianuarie 

24 Faţă de pernă licitaţie publică ianuarie 

25 Ştergar gofrat licitaţie publică ianuarie 

26 Cojoc din blană de ovină licitaţie publică ianuarie 

27 Pîsle cu caloşi licitaţie publică ianuarie 

28 Saltele licitaţie publică ianuarie 

29 Perne licitaţie publică ianuarie 

30 Plapună s/lînă licitaţie publică ianuarie 

31 Lenjerie de cirp licitaţie publică ianuarie 

32 Lenjerie de iarnă licitaţie publică ianuarie 

33 Mănuşi s/lînă licitaţie publică ianuarie 

34 Mănuşi cu blană licitaţie publică ianuarie 

35 Epoleţi licitaţie publică ianuarie 

36 Furnitură licitaţie publică ianuarie 

37 Ciupici de cazarmă licitaţie publică ianuarie 

 Total: 5 000,00   

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

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Renovarea (repararea) 

stadionului u/m 1001 
125,00 contract de valoare mică aprilie 

EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 



2 Servicii de spălare 

hidraulică şi încercare sub 

presiune a reţelelor termice 

2,50 cont de plată august 

3 Materiale de construcţii 10,00 contract de valoare mică,  

conturi de plată 

pe  parcursul 

anului 

 Total: 12,50   

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  ianuarie 

2 

 

Verificarea utilajului 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 5,84 contract de valoare mică  

 

iulie 

Servicii editoriale, art. 113 alin. 22 

EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Servicii de confecţionare a 

blanchetelor şi registrilor 
16,67 contract de valoare mică  mai 

COMBUSTIBIL, art. 113 alin. 26 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Cărbune 37,50 contract de valoare mică august 

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

EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Deservirea reglementată a 

produsului de evidenţă 

contabilă 

13,41 contract de valoare mică  ianuarie 

APA ŞI CANALIZAREA, art. 113 alin. 34 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Apa şi canalizarea 57,08 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  

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

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 

441,00 licitaţie publică  

 

decembrie 2013 

2 Stabilirea hotarilor şi 

eliberarea titlului de 

autentificare a dreptului de 

deţinător de teren  

38,00 contracte de valoare mică martie 

3 Lucrări de proiectare 107,50 concurs prin oferta de preţ martie 

4 Servicii de înregistrare a 

imobilelor la oficiile 

cadastrale 

34,33 dintr-o singură sursă februarie 

5 După necesitate 4,17 contract de valoare mică pe  parcursul 

anului 

 Total: 625,00   

EXTRABUGET  

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Cadouri pentru copii 15,00 contract de valoare mică  noiembrie 

2 Flori 2,75 conturi de plată pe  parcursul 

anului 

3 Servicii de arendă 5,00 contracte de valoare mică noiembrie 

4 Servicii de filmare şi 

proiectare 

8,33 contracte de valoare mică noiembrie 

5 Servicii de deservire de 

restaurant şi de deservire a 

măncării 

10,50 contracte de valoare mică noiembrie 

6 Servicii radiologice 3,80 conturi de plată pe  parcursul 

anului 

7 După necesitate 15,87 contract de valoare mică pe  parcursul 

anului 

 Total: 61,25   

EXTRABUGET 

8 După necesitate 16,08 contract de valoare mică pe  parcursul 

anului 

Procurarea de utilaj la categoria de fonduri fixe, art. 242 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Automobile (autotirisme, 

autobuse, microbuse, etc...) 
833,34 licitaţie publică iunie 

EXTRABUGET  

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

2 Instrumente muzicale 69,58 concurs prin oferta de preţ iunie 

3 Repitore 70,00 concurs prin oferta de preţ iunie 

 Total: 139,58   

Reparaţii capitale, art. 243 alin. 06 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Lucrări de montare a 

geamurilor din PVC la 

cladirea administrativă 

 

1 272,67 

 

licitaţie publică 

 

mai 



unitatea militară 1002, str. 

Tighina, 34,  mun. 

Chişinău. 

Reparaţii capitale, art. 241 alin. 04 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Reconstrucţia acoperişului 

a blocului administrativ din 

str. Doina, 102, mun. 

Chişinău. 

1 875,00 licitaţie publică mai 

 


