
ANUNȚ DE PARTICIPARE 

 INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE 
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE 

 

privind achiziționarea: Produse alimentare pentru instituțiile preșcolare și Centru de 
Plasament ”Brândușa” 

(se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție: Licitație Deschisă 
                                                          (tipul procedurii de achiziție) 

1. Denumirea autorității contractante: Primăria municipiului Hîncești 
2. IDNO: 1007601004054 

3. Adresa: mun. Hîncești, str. M. Hîncu, nr.132 

4. Numărul de telefon/fax: 026923286,026924198/fax:026923286 
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: 

municipiulhincesti@gmail.com, oleseatonu27@gmail.com  și primariahincesti.md. 
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la 

documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în 
SIA RSAP 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, 
mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate a administrației publice 
locale de nivelul I, obiectul principal de activitate fiind promovarea intereselor şi soluţionarea 
problemelor colectivităţilor locale. 
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, 

să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor 
bunuri/servicii: 

Nr. 
d/o 

Cod CPV 
Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor 

Unitatea
de 

măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte) 

 15500000-3 
LOT 1 
Produse lactate 

  

Acte ce denota calitatea 
produsului: 
 - Declarația sau certificatul 
de conformitate;  
- Contract pentru executarea 
investigațiilor de laborator; 
La livrare, produsul va fi 
însoțit de certificat sanitar-
veterinar. 

 

 15511100-4 Lapte  L 22500 

Lapte integral 2,5% – lapte 
normalizat, supus unui 
tratament 
termic corespunzător, lichid 
netransparent de culoare 
alba, 
omogen fără sediment, pur, 
fără 
miros şi gust străin, 
necaracteristic 
laptelui proaspăt, fara adaos 
de 
grasimi vegetale, ambalat în 
recipiente de desfacere 1 l ( 

 

 

 

 

 

 

 



polietelenă) şi 
destinat comercializării; H. 
G. 611 
din 05.07.2010 " Lapte si 
produse 

lactate" 

 15551000-5 Chefir  L 2600 

Laptele fermentat(chefir 
dulce cu fructe) 2,5%, –
consistența lichidă 
omogenă, cu coagulul 
deteriorat la 
obţinerea prin procedeul cu 
fermentare în rezervor şi cu 
coagulul nedeteriorat – la 
obţinerea 
prin procedeul cu 
fermentare în 
termostat. 
Se admite formarea gazului 
în 
formă de bule unitare, 
condiţionată 
de microflora normală. 
Pe suprafaţa produsului 
lactat acid 
se admite separarea 
neînsemnată a 
zerului, maximum 2 % din 
volumul 
produsului. 
Ambalat – 0,5 L 
(polietelenă). 
H. G. 611 din 05.07.2010 " 
Lapte si produse lactate" 

 

 15551000-5 Iaurt  L 1500 

Iaurt dulce (3,5%) cu 
consistența cremoasă 
omogenă, fără adaos de 
zahăr sau alţi îndulcitori 
(edulcoranţi), sau 
aromatizanți artificiali; cu 
adaos de fructe sau pentru 
produsele cu ingrediente, 
aromatizanţi şi coloranţi 
naturali– cu gust şi 
aromă a componentului 
introdus. Ambalat în pachet 
(poliesterol) -  0,5 L. 

 

 

 

 

 

 

 15512000-0 Smântână  L 700 

Smântâna dulce preparată 
conţinut 
minim de grăsime lactată de 
10 %; 
ambalată maxim 0,5 L ( 
polietilenă). 
Lichidă netransparentă, 
omogenă, 
potrivit de densă. 
Gust şi miros - caracteristice 
pentru 
smântâna dulce, cu gust 
uşor de 
pasteurizare. Se admite gust 
dulciu 
sau puţin sărat. 

 



H. G. 611 din 05.07.2010 " 
Lapte si 
produse lactate" 
Culoarea - albă cu nuanţă 
cremă, 

uniformă în toată masa. 

 15530000-2 
Unt din smântână 
dulce 

Kg 1190 

Unt din smântână dulce - unt 
fabricat din smîntînă dulce 
pasteurizată sau sterilizată. 
Gust şi miros- de smîntînă 
dulce cu sau fără gust de 
pasteurizare; fără gust şi 
miros străin. 
Pentru untul sterilizat cu 
gust de sterilizare. 
Potrivit sărat pentru 
sortimentele sărate. 
Consistenţa şi aspectul 
exterior- compactă, plastică, 
omogenă, suprafaţa în 
secţiune lucioasă sau slab 
lucioasă. 
Se admite: pentru untul din 
smîntînă dulce – insuficient 
compactă şi plastică; puţin 
fragilă şi/sau sfărîmicioasă; 
suprafaţa cu prezenţa 
picăturilor foarte mici 
unitare de umiditate; 
pentru untul sterilizat – 
puţin fragilă şi/sau 
sfărîmicioasă, cu picături 
separate de grăsime topită 
pe suprafaţă şi 
caramelizarea particulelor 
izolate de proteină. 
Culoare- de la albă pînă la 
galbenă, omogenă în toată 
masa.  
Ambalat în recipiente de 
desfacere etichetat 200g. 

"unt de vacă, cu grăsimea de 
72,5 % conform GOST 37-
91". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15541000-2 Brînză de vaci Kg 1800 

Brînza proaspătă (5%) – 
care este gata 
pentru consum după 
fabricare; 
Moale, onctuasă sau 
fărămicioasă 
cu sau fără particule 
perceptibile de 
proteină. 
Slab acidulat, fără gust şi 
miros 
străin. 
Culoare-De la albă pînă la 
galben 
deschis. Ambalat în 
recipiente de desfacere 
etichetat 1 kg ( 
H. G. 611 din 05.07.2010 " 
Lapte 

 



si produse lactate" 

 15544000-3 Cașcaval ( 45%) Kg 500 

Brînzeturi tari şi semitari( 
45%) – brînzeturi ce se 
caracterizează printr-o formă 
bine determinată 
corespunzătoare fiecărui 
sortiment, cu pasta omogenă 
şi elastică, cu ochiuri de 
fermentare de diferite 
dimensiuni şi repartizate în 
funcţie de sortiment, coajă 
tare şi elastică, acoperită cu 
un strat subţire de parafină; 
Ambalat în 
recipiente de desfacere 
etichetat 1 kg ( 
H. G. 611 din 05.07.2010 " 
Lapte 
si produse lactate" 

 

 

 

 

 

 

 

  TOTAL LOT 1    500000,00 

 15810000-9 

LOT 2  

Pâine și produse 
de panificație 

    

 15811100-7 

Pâine din făină de 
grîu fortificată cu 
fier și acid folic 

Kg 4700 

Calitate superioara, feliata, 
proaspata, (6-8 ore de la 
pregatirea ei), ambalată. 

 

 15811100-7 
Pâine din făină de 
secară Kg 3300 

Calitate superioara, feliata, 
proaspata, (6-8 ore de la 
pregatirea ei), ambalată. 

 

 15810000-9 Chifle cu magiun kg 400 

Calitate superioară, fără 
grăsimi hidrogenizate. 
Ambalate. 

 

 15810000-9 Chifle cu cașcaval kg 400 

Calitate superioară, fără 
grăsimi hidrogenizate, o 
Ambalate. 

 

  TOTAL LOT 2    110000,00 

 15110000-2 
LOT 3  

Carne 
  

Acte ce denota calitatea 
produsului: 
 - Declarația sau certificatul 
de conformitate;  
- Contract pentru executarea 
investigațiilor de laborator; 
La livrare, produsul va fi 
însoțit de certificat sanitar-
veterinar. În baza HG 773 
din 03.10.2013 

 

 15112130-6 Piept de pui (file) Kg 2800 

Carne proaspătă – carnea din 
păsări tinere, care nu a fost 
supusă nici unui alt tratament 
decît cel prin frig pentru a se 
asigura conservarea acesteia;  
- carnea ambalată prin 
vacuumare sau în atmosferă 
controlată; în ambalaj 
alimentar-etichetat, fără 
grasimi, fără os, fără piele. Se 
interzice recepţionarea 
produselor cu ambalajul şi 
eticheta deteriorate ori fără 

 



etichete. 
Produs conform următoarelor 
norme: HOTĂRÂREA Nr. 
696 
din 04-08-2010 cu privire la 
aprobarea Reglementării 
tehnice 
„Carne – materie primă. 
Producerea, importul şi 
comercializarea”, Hotărârea 
Guvernului nr. 48 din 27 
ianuarie 2009 „Cu privire la 
aprobarea Normei sanitar-
veterinare privind condiţiile 
de sănătate animală şi publică 
şi de certificare sanitar-
veterinară pentru importul în 
Republica Moldova al 
anumitor animale vii şi al 
cărnii provenite de la 
acestea”. 
 ORDIN Nr. 171 
din 14-07-2006 cu privire la 
aprobarea Normei sanitare 
veterinare privind condiţiile 
de 
sănătate pentru producerea şi 
comercializarea cărnii 
proaspete. 

 15112130-6 
Pulpe de pasăre 
dezosate  Kg 1800 

Carne proaspătă – carnea din 
păsări tinere, care nu a fost 
supusă nici unui alt tratament 
decît cel prin frig pentru a se 
asigura conservarea acesteia;  
- carnea ambalată prin 
vacuumare sau în atmosferă 
controlată; în ambalaj 
alimentar-etichetat, fără 
grasimi, fără os, fără piele. Se 
interzice recepţionarea 
produselor cu ambalajul şi 
eticheta deteriorate ori fără 
etichete. 
HOTĂRÎRE Nr. 696 
din 04-08-2010 cu privire la 
aprobarea Reglementării 
tehnice 
„Carne – materie primă. 
Producerea, importul şi 
comercializarea”, Hotărîrii 
Guvernului nr. 48 din 27 
ianuarie 2009 „Cu privire la 
aprobarea Normei sanitar-
veterinare privind condiţiile 
de sănătate animală şi publică 
şi de certificare sanitar-
veterinară pentru importul în 
Republica Moldova al 
anumitor animale vii şi al 
cărnii provenite de la 
acestea”. 
 ORDIN Nr. 171 
din 14-07-2006 cu privire la 

 



aprobarea Normei sanitare 
veterinare privind condiţiile 
de 
sănătate pentru producerea şi 
comercializarea cărnii 
proaspete. 

 15111100-0 Carne de vită Kg 1600 

Carne de vită de animale 
tinere, proaspătă care nu a 
fost supusă nici unui alt 
tratament decît cel prin frig 
pentru a se asigura 
conservarea acesteia; carnea 
ambalată prin vacuumare 
sau în atmosferă controlată; 
cu o cantitate nu mai mare 
decit 5% grasimi, tranşate 
de carcase,  (fără os), fără 
piele, in ambalaj alimentar-
etichetat. Se interzice 
recepţionarea produselor cu 
ambalajul şi eticheta 
deteriorate ori fără etichete.  

Produs conform 
următoarelor norme: 
HOTĂRÎREA Nr. 696 din 
04-08-2010 cu privire la 
aprobarea Reglementării 
tehnice „Carne – materie 
primă. Producerea, importul 
şi comercializarea”, 
Hotărârea Guvernului nr. 48 
din 27 ianuarie 2009 „Cu 
privire la aprobarea Normei 
sanitar-veterinare privind 
condiţiile de sănătate 
animală şi publică şi de 
certificare sanitar-veterinară 
pentru importul în 
Republica Moldova al 
anumitor animale vii şi al 
cărnii provenite de la 
acestea”. 

ORDIN Nr. 171 din 14-07-
2006 cu privire la aprobarea 
Normei sanitare veterinare 
privind condiţiile de 

sănătate pentru producerea 
şi comercializarea cărnii 
proaspete. 

 

  TOTAL LOT 3    360000,00 

  
Lot 4  

Pește 

    

 15221000-3 Pește Kg 2000 

Congelat, fără cap, fără 
coadă  şi fără măruntaie, cu 
greutatea de la 350 gr/buc. 
Ambalat în cutii de la 1- 10 
kg.. Se livreaza cu transport 
care necesită regim termic 
special. GOST 20057-96.  

 



Condiții de contractare: 
Peştele congelat se livrează 
către grădinițe numai în 
ambalaj (în lăzi din lemn şi 
material plastic, butoaie şi 
ambalaj din material plastic 
autorizat de Ministerul 
Sănătăţii pentru ambalarea 
acestor produse). Se 
interzice recepţionarea 
produselor cu ambalajul şi 
eticheta deteriorate ori fără 
etichete. 
Se interzice transportarea 
peştelui neambalat, cu 
mijloace de transport 
murdar sau cu mirosuri 
străine. Urmează a fi 
recepţionate produsele 
însoţite de certificate de 
conformitate (certificate de 
calitate), certificate igienice 
şi fitosanitare, certificate 
veterinare şi care corespund 
cerinţelor standardelor 
naţionale. 
    Pe borderoul de expediţie 
(factură) se aplică o 
ştampilă care indică data 
fabricării şi termenul de 
consum. 

  TOTAL LOT 4    72500,00 

 
15800000-6 

15610000-7 

Lot 5  

Diverse produse 
alimentare și 
produse de 
morărit 

  

Se prezintă acte ce denota 
calitatea produsului:  
- Certificat de inofensivitate 
sau 
- Certificat de conformitate 

 

  Covrigi Kg 270 

Calitate superioară,fără 
grăsimi hidrogenizate sau 
ulei de palmier, o gama 
larga de diversificare( cu 
mac, tarita, vanilie) 
Cutii –max 3,5 kg. 
Inscripţionările trebuie să 
fie estetice şi vizibile. 
Trebuie să fie înscrise cel 
puţin, următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, lot ambalare 
nr. , numele şi  adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît producătorul şi  
ambalatorul, termenul de 
valabilitate (ZZ/LL/AAAA), 
semnele specifice pentru 
protecţia mediului (aruncă 
la coş, reciclabil, punctul 
verde etc. ) 

 

 



  Biscuiți (cu lapte) Kg 200 

Biscuiţi zaharoşi fini cu 
aromă de lapte topit, formă 
pătrată. 
Cutii max 2 kg. 
Inscripţionările pe cutie 
trebuie să fie estetice şi 
vizibile. Trebuie să fie 
înscrise cel puţin, 
următoarele informaţii: 
numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, lot ambalare 
nr. , numele şi  adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît producătorul şi  
ambalatorul, termenul de 
valabilitate (ZZ/LL/AAAA), 
semnele specifice pentru 
protecţia mediului (aruncă 
la coş, reciclabil, punctul 
verde etc. ) 

 

  Paste făinoase Kg 750 

Grupa C, clasa 1, 
c/superioară. 
ISO  
Calitate superioară, în 
ambalaj  maxim 1 kg, forma 
diversă- urechiuse, scoici, 
spachete. Inscripţionările 
trebuie să fie estetice şi 
vizibile. Trebuie să fie 
înscrise cel puţin, 
următoarele informaţii: 
numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, lot ambalare 
nr. , numele şi  adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît producătorul şi  
ambalatorul, termenul de 
valabilitate (ZZ/LL/AAAA), 
semnele specifice pentru 
protecţia mediului (aruncă 
la coş, reciclabil, punctul 
verde etc. ) 

 

 

  Sare Kg 198 

Calitate superioară, iodată, 
măruntă fără impurități, in 
ambalaj alimentar maxim 1 
kg. Inscripţionările trebuie 
să fie estetice şi vizibile. 
Trebuie să fie înscrise cel 
puţin, următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, lot ambalare 
nr. , numele şi  adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît producătorul şi  
ambalatorul, termenul de 
valabilitate (ZZ/LL/AAAA), 
semnele specifice pentru 
protecţia mediului (aruncă 

 



la coş, reciclabil, punctul 
verde etc. ) 

 

  Drojdie Kg 15 

Calitate superioară, presată, 
ambalaj maxim 80 gr. 
Inscripţionările trebuie să 
fie estetice şi vizibile. 
Trebuie să fie înscrise cel 
puţin, următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, lot ambalare 
nr. , numele şi  adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît producătorul şi  
ambalatorul, termenul de 
valabilitate (ZZ/LL/AAAA), 
semnele specifice pentru 
protecţia mediului (aruncă 
la coş, reciclabil, punctul 
verde etc. ) 

 

  
Ulei de floarea 
soarelui 

L 1000 

"Ulei de floarea soarelui 
rafinat dezodorizat, GOST 
1129-93" in ambalaj maxim 
1 L. Inscripţionările trebuie 
să fie estetice şi vizibile. 
Trebuie să fie înscrise cel 
puţin, următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, lot ambalare 
nr. , numele şi  adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît producătorul şi  
ambalatorul, termenul de 
valabilitate (ZZ/LL/AAAA), 
semnele specifice pentru 
protecţia mediului (aruncă 
la coş, reciclabil, punctul 
verde etc. ) . Materialele de 
ambalaj şi ambalajele 
trebuie să fie curate, uscate, 
fără defecte mecanice, să nu 
conţină substanţe 
dăunătoare sau alte mirosuri 
străine, şi să asigure 
calitatea şi durabilitatea 
produsului.  

 
 

 

  Ulei de măsline L 60 

Ulei extravirgin de măsline 
în sticla maxim 1 L. 
Inscripţionările trebuie să 
fie estetice şi vizibile. 
Trebuie să fie înscrise cel 
puţin, următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, lot ambalare 
nr. , numele şi  adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît producătorul şi  
ambalatorul, termenul de 

 



valabilitate (ZZ/LL/AAAA), 
semnele specifice pentru 
protecţia mediului (aruncă 
la coş, reciclabil, punctul 
verde etc. ) . Materialele de 
ambalaj şi ambalajele 
trebuie să fie curate, uscate, 
fără defecte mecanice, să nu 
conţină substanţe 
dăunătoare sau alte mirosuri 
străine, şi să asigure 
calitatea şi durabilitatea 
produsului.  

 

  Rosii în suc propriu Kg 1200 

Calitate superioară,  in 
borcane maxim 700 gr. Fără 
oțet. Inscripţionările trebuie 
să fie estetice şi vizibile. 
Trebuie să fie înscrise cel 
puţin, următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, lot ambalare 
nr. , numele şi  adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît producătorul şi  
ambalatorul, termenul de 
valabilitate (ZZ/LL/AAAA), 
semnele specifice pentru 
protecţia mediului (aruncă 
la coş, reciclabil, punctul 
verde etc. ) 

 

  Pastă de tomate Kg 370 

Calitate superioară,  in 
borcane maxim 800 gr. 
Inscripţionările trebuie să 
fie estetice şi vizibile. 
Trebuie să fie înscrise cel 
puţin, următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, lot ambalare 
nr. , numele şi  adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît producătorul şi  
ambalatorul, termenul de 
valabilitate (ZZ/LL/AAAA), 
semnele specifice pentru 
protecţia mediului (aruncă 
la coş, reciclabil, punctul 
verde etc. ) 

 

 

  Borș acru L 800 

Borș acru natural, din tarita 
in ambalaj maxim 1 litru , in 
sticla. Inscripţionările 
trebuie să fie estetice şi 
vizibile. Trebuie să fie 
înscrise cel puţin, 
următoarele informaţii: 
numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, lot ambalare 
nr. , numele şi  adresa 
distribuitorului dacă este 

 



altul decît producătorul şi  
ambalatorul, termenul de 
valabilitate (ZZ/LL/AAAA), 
semnele specifice pentru 
protecţia mediului (aruncă 
la coş, reciclabil, punctul 
verde etc. ) 

 

  

Magiun (mere, 
caise, gutui, 
prune, piersici) 

Kg 300 

Magiun 100% din fructe  cu 
mai puțin de 5g de zaharuri 
libere per 100 ml. 
Inscripţionările trebuie să 
fie estetice şi vizibile. 
Borcan 860 gr. Trebuie să 
fie înscrise cel puţin, 
următoarele informaţii: 
numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, lot ambalare 
nr. , numele şi  adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît producătorul şi  
ambalatorul, termenul de 
valabilitate (ZZ/LL/AAAA), 
semnele specifice pentru 
protecţia mediului (aruncă 
la coş, reciclabil, punctul 
verde etc. ) Materialele de 
ambalaj şi ambalajele 
trebuie să fie curate, uscate, 
fără defecte mecanice, să nu 
conţină substanţe 
dăunătoare sau alte mirosuri 
străine, şi să asigure 
calitatea şi durabilitatea 
produsului. 

HG 216 din 27.02.2008 

 

  Zahăr Kg 1500 

"Zahăr cristal alb de calitate 
standard, Gost 21-94", in 
ambalaj etichetat, maxim 1 
kg. Inscripţionările trebuie 
să fie estetice şi vizibile. 
Trebuie să fie înscrise cel 
puţin, următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, lot ambalare 
nr. , numele şi  adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît producătorul şi  
ambalatorul, termenul de 
valabilitate (ZZ/LL/AAAA), 
semnele specifice pentru 
protecţia mediului (aruncă 
la coş, reciclabil, punctul 
verde etc. ) 

 

 

  Ouă de gaină Buc 30900 

Ouă de gaină dietice, 
mășcate, cu greutatea de la 
50 gr/buc, categoria A. 
Coaja ouălor de găină 
destinate pentru consum 
alimentar trebuie să fie 

 



nevătămată şi curată. Pe 
coaja ouălor de găină se 
admit puncte unice, pete şi 
dungi de impurităţi, pe 
maximum 1/8 din suprafaţa 
cojii. Pe coajă nu se admit 
pete de sînge şi excremente. 
Ouăle de găină la livrare 
trebuie să fie însoţite de 
certificatul veterinar şi 
eticheta să cuprindă 
următoarea informaţie: 
1. Denumirea 

întreprinderii avicole-
producătoare; 

2. Categoria, clasa ouălor; 
3. Data ouatului[ziua, 

luna, anul]; 
4. Termenul de 

valabilitate [zile]. 

  
Suc 100% din 
fructe în asortiment 

L 3400 

Suc natural 100% din fructe 
cu mai putin de 5 gr zahăr la 
100 ml în asortiment 
limpezit, fără nectar. 
Ambalat în tetra pack sau în 
vase de sticlă, max 1 L. 
 HG nr.1111 din 
06.12.2010. Materialele de 
ambalaj şi ambalajele 
trebuie să fie curate, uscate, 
fără defecte mecanice, să nu 
conţină substanţe 
dăunătoare sau alte mirosuri 
străine, şi să asigure 
calitatea şi durabilitatea 
produsului. Inscripţionările 
trebuie să fie estetice şi 
vizibile. Trebuie să fie 
înscrise cel puţin, 
următoarele informaţii: 
numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, lot ambalare 
nr. , numele şi  adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît producătorul şi  
ambalatorul, termenul de 
valabilitate (ZZ/LL/AAAA), 
semnele specifice pentru 
protecţia mediului (aruncă 
la coş, reciclabil, punctul 
verde etc. )  

 

  Ceai negru kg 55 

Ambalaj de 0,100 – 0,500 
kg. 
HG nr.206 din 11.03.2009. 
Ceai infuzie calitate 
superioară. Inscripţionările 
trebuie să fie estetice şi 
vizibile pe amblaj. Trebuie 
să fie înscrise cel puţin, 
următoarele informaţii: 

 



numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, lot ambalare 
nr. , numele şi  adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît producătorul şi  
ambalatorul, termenul de 
valabilitate (ZZ/LL/AAAA), 
semnele specifice pentru 
protecţia mediului (aruncă 
la coş, reciclabil, punctul 
verde etc. ) 

  Cacao        Kg 27 

Ambalaj 0,100 – 0,500 kg,  
c/superioară. GOST 171-
Inscripţionările trebuie să fie 
estetice şi vizibile pe 
ambalaj. Trebuie să fie 
înscrise cel puţin, 
următoarele informaţii: 
numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, lot ambalare nr. 
, numele şi  adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît producătorul şi  
ambalatorul, termenul de 
valabilitate (ZZ/LL/AAAA), 
semnele specifice pentru 
protecţia mediului (aruncă la 
coş, reciclabil, punctul verde 
etc. ) 

 

  Crupa de gris Kg 440 

Calitate superioară, fără 
impurități, 
in ambalaj alimentar maxim 
1 kg 
cu eticheta. 
Operatorul economic 
contractant 
nu-şi va trece coordonatele 
şi sigla, 
dacă nu este producător, 
ambalator 
sau distribuitor. Trebuie să 
fie 
înscrise cel puţin, 
următoareleinformaţii: 
numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, 
lot ambalare nr. , numele şi 
adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît 
producătorul şi ambalatorul, 
termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele 
specifice 
pentru protecţia mediului 
(aruncă la 

coş, reciclabil, punctul verde 
etc. ) 

 

  Crupa de griu Kg 300 
Calitate superioară, fără 
impurități,  



in ambalaj alimentar maxim 
1 kg 
cu eticheta. 
Operatorul economic 
contractant 
nu-şi va trece coordonatele 
şi sigla, 
dacă nu este producător, 
ambalator 
sau distribuitor. Trebuie să 
fie 
înscrise cel puţin, 
următoareleinformaţii: 
numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, 
lot ambalare nr. , numele şi 
adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît 
producătorul şi ambalatorul, 
termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele 
specifice 
pentru protecţia mediului 
(aruncă la 

coş, reciclabil, punctul verde 
etc. ) 

  
Crupa de 
orz(marunt) 

Kg 300 

Calitate superioară, fără 
impurități, 
in ambalaj alimentar maxim 
1 kg. 
Operatorul economic 
contractant 
nu-şi va trece coordonatele 
şi sigla, 
dacă nu este producător, 
ambalator 
sau distribuitor. Trebuie să 
fie 
înscrise cel puţin, 
următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, 
lot ambalare nr. , numele şi 
adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît 
producătorul şi ambalatorul, 
termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele 
specifice 
pentru protecţia mediului 
(aruncă la 
coş, reciclabil, punctul verde 

etc. ) 

 

  Hrisca Kg 360 

Calitate superioară, fără 
impurități, 
in ambalaj alimentar maxim 
1 kg. Operatorul economic 
contractant 
nu-şi va trece coordonatele 

 



şi sigla, 
dacă nu este producător, 
ambalator 
sau distribuitor. Trebuie să 
fie 
înscrise cel puţin, 
următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, 
lot ambalare nr. , numele şi 
adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît 
producătorul şi ambalatorul, 
termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele 
specifice 
pentru protecţia mediului 
(aruncă la 
coş, reciclabil, punctul verde 

etc. ) 

  Crupa de mei Kg 340 

Calitate superioară, fără 
impurități, 
in ambalaj alimentar maxim 
1 kg. 
Trebuie să fie 
înscrise cel puţin, 
următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, 
lot ambalare nr. , numele şi 
adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît 
producătorul şi ambalatorul, 
termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele 
specifice 
pentru protecţia mediului 
(aruncă la 
coş, reciclabil, punctul verde 

etc. ) 

 

  Faina de porumb Kg 500 

Calitate superioară, fără 
impurități, 
in ambalaj alimentar maxim 
1 kg. 
Trebuie să fie 
înscrise cel puţin, 
următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, 
lot ambalare nr. , numele şi 
adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît 
producătorul şi ambalatorul, 
termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele 
specifice 
pentru protecţia mediului 

 



(aruncă la 
coş, reciclabil, punctul verde 

etc. ) 

  Orez Kg 640 

Calitate superioară, bob 
rotund, șlefuit, întreg, 
Ambalaj alimentar  maxim 1 
kg. 
Trebuie să fie 
înscrise cel puţin, 
următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, 
lot ambalare nr. , numele şi 
adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît 
producătorul şi ambalatorul, 
termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele 
specifice 
pentru protecţia mediului 
(aruncă la 
coş, reciclabil, punctul verde 

etc. ) 

 

  Fulgi de ovaz Kg 400 

Calitate superioară, fără 
impurități, 
in ambalaj alimentar maxim 
0,5 kg 
Trebuie să fie 
înscrise cel puţin, 
următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, 
lot ambalare nr. , numele şi 
adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît 
producătorul şi ambalatorul, 
termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele 
specifice 
pentru protecţia mediului 
(aruncă la 

coş, reciclabil, punctul verde 
etc. ) 

 

  Faina de griu Kg 1200 

Calitate superioară, fără 
impurități, 
in ambalaj alimentar maxim 
2 kg, 
cu eticheta. Trebuie să fie 
înscrise cel puţin, 
următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, 
lot ambalare nr. , numele şi 
adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît 
producătorul şi ambalatorul, 
termenul de valabilitate 

 



(ZZ/LL/AAAA), semnele 
specifice 
pentru protecţia mediului 
(aruncă la 

coş, reciclabil, punctul verde 
etc. ) 

  Fasole Kg 260 

Calitate superioară, bob 
întreg, inambalaj maxim 1 
kg. 
Operatorul economic 
contractant 
nu-şi va trece coordonatele 
şi sigla, 
dacă nu este producător, 
ambalator 
sau distribuitor. Trebuie să 
fie 
înscrise cel puţin, 
următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, 
lot ambalare nr. , numele şi 
adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît 
producătorul şi ambalatorul, 
termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele 
specifice 
pentru protecţia mediului 
(aruncă la 

coş, reciclabil, punctul verde 
etc. ) 

 

  Mazare uscata Kg 270 

Calitate superioară, bob 
întreg, fără impurități, 
ambalate in pungi maxim 1 
kg. 
Operatorul economic 
contractant 
nu-şi va trece coordonatele 
şi sigla, 
dacă nu este producător, 
ambalator 
sau distribuitor. Trebuie să 
fie 
înscrise cel puţin, 
următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, 
lot ambalare nr. , numele şi 
adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît 
producătorul şi ambalatorul, 
termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele 
specifice 
pentru protecţia mediului 
(aruncă la 

coş, reciclabil, punctul verde 
etc. ) 

 



  Naut Kg 500 

Calitate superioară, ambalat 
in 
pungi maxim 1 kg. 
Operatorul economic 
contractant 
nu-şi va trece coordonatele 
şi sigla, 
dacă nu este producător, 
ambalator 
sau distribuitor. Trebuie să 
fie 
înscrise cel puţin, 
următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, 
lot ambalare nr. , numele şi 
adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît 
producătorul şi ambalatorul, 
termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele 
specifice 
pentru protecţia mediului 
(aruncă la 

coş, reciclabil, punctul verde 
etc. ) 

 

  Mazare v. con. Kg 400 

Calitate superioară, bob 
întreg, fără impurități, 
ambalată in borcane maxim 
0,7 kg. 
Operatorul economic 
contractant 
nu-şi va trece coordonatele 
şi sigla, 
dacă nu este producător, 
ambalator 
sau distribuitor. Trebuie să 
fie 
înscrise cel puţin, 
următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, 
lot ambalare nr. , numele şi 
adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît 
producătorul şi ambalatorul, 
termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele 
specifice 
pentru protecţia mediului 
(aruncă la 
coş, reciclabil, punctul verde 

etc. ) 

 

  
Arpacas de orz 
(mascat) 

Kg 260 

Calitate superioară, fără 
impurități, 
in ambalaj alimentar maxim 
1 kg. 
Trebuie să fie 
înscrise cel puţin, 

 



următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, 
lot ambalare nr. , numele şi 
adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît 
producătorul şi ambalatorul, 
termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele 
specifice 
pentru protecţia mediului 
(aruncă la 
coş, reciclabil, punctul verde 

etc. ) 

  Linte Kg 260 

Calitate superioară, fără 
impurități, 
in ambalaj alimentar maxim 
1 kg. 
Trebuie să fie 
înscrise cel puţin, 
următoarele 
informaţii: numele şi adresa 
producătorului, ţara de 
provenienţă, 
lot ambalare nr. , numele şi 
adresa 
distribuitorului dacă este 
altul decît 
producătorul şi ambalatorul, 
termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele 
specifice 
pentru protecţia mediului 
(aruncă la 
coş, reciclabil, punctul verde 

etc. ) 

 

  TOTAL LOT 5    320000,00 

 15332410-1 

Lot 6 
Fructe și semințe 
uscate 

  

Se prezintă acte ce denota 
calitatea produsului:  
- Certificat de inofensivitate 
sau 
- Certificat de conformitate 

 

  Prune uscate Kg 200 

C/superioară fără sâmburi, 
sănătos, uscat, fără 
componenţi străini vizibili. 
Ambalaj de 0,250 – 1,00 kg 

 

  Caise uscate Kg 200 

C/superioară fără sâmburi, 
sănătos, uscat, fără 
componenţi străini vizibili. 
Ambalaj de 0,250 – 1,00 kg 

 

  Mere uscate Kg 200 

C/superioară fără sâmburi, 
sănătos, uscat, fără 
componenţi străini vizibili. 
Ambalaj de 0,250 – 1,00 kg 

 

  Pere uscate Kg 200 

C/superioară fără sâmburi, 
sănătos, uscat, fără 
componenţi străini vizibili. 
Ambalaj de 0,250 – 1,00 kg 

 

  Stafide Kg 140 C/superioară. Ambalaj de  



0,200 kg 
 HG nr.1523 din 29.12.2007 

  Smochine Kg 140 

C/superioară, sănătos, uscat, 
fără componenţi străini 
vizibili. Ambalaj de 0,200 – 
0,500kg 

 

  Curmale Kg 150 

C/superioară, sănătos, uscat, 
fără componenţi străini 
vizibili. Ambalaj de 0,200 – 
0,500kg 

 

  Miez de nucă Kg 600 

C/superioară, sănătos, uscat, 
fără componenţi străini 
vizibili, de culoare aurie 
deschis, în jumătăţi. 
Ambalaj de 0,250 – 1,00 kg 

 

  Miez de migdale Kg 500 

C/superioară, sănătos, uscat, 
fără componenţi străini 
vizibili. Ambalaj de 0,100 – 
0,500kg 

 

  Semințe de susan Kg 50 

C/superioară. Ambalaj de 
0,100 – 0,200 kg. HG 1523 
din 29.12.2007 

 

  
Semințe de 
floarea soarelui Kg 60 

C /superioară, sănătos, 
uscat, fără componenţi 
străini vizibili, culoare albă. 
Ambalaj de 0,100 – 
0,500kg. 

 

  Semințe de in Kg 50 

C/superioară. Ambalaj de 
0,100 – 0,200 kg. HG 1523 
din 29.12.2007 

 

  TOTAL LOT 6    140000,00 

 03221000-6 
Lot 7  

Legume  
  

Roada anului 2021 
HG nr.929 din 31.12.2009. 
Se prezintă acte ce denota 
calitatea produsului:  
- Certificat de inofensivitate 
sau 
- Certificat de conformitate 

 

  Cartofi  Kg 7300 

"Cartofi proaspeti calitatea 
întîi, 
SM 243: 2004" 
intacţi, sănătoşi, fără atacuri 
de boli 
sau insecte care să le facă 
improprii 
consumului, curaţi, fără 
urme 
vizibile de substanţe străine, 
fără 
vătămări produse de frig, 
suficient 
de uscaţi în stadiul de 
utilizare 
prevăzut , fără vătămări 
cauzate de 
insectele dăunătoare, fără 
umeditate 
excesivă la suprafaţă, fără 
miros şi 
gust străin. ambalati in 
saculet 

 



maxim 5 kg. 

  Ceapa  Kg 1900 

"Ceapă proaspătă calitatea 
întîi, SM 
243: 2004" 
Bulbii de ceapă trebuie să 
fie: 
intacţi, sănătoşi, fără atacuri 
de boli 
sau insecte care să le facă 
improprii 
consumului, curaţi, fără 
urme 
vizibile de substanţe străine, 
fără 
vătămări produse de frig, 
suficient 
de uscaţi în stadiul de 
utilizare 
prevăzut (cel puţin primele 
straturi 
exterioare ale învelişului şi 
tulpinile 
trebuie să fie complet 
uscate), fără 
tulpini false sau tari, fără 
insecte 
dăunătoare, fără vătămări 
cauzate 
de insectele dăunătoare, fără 
umeditate excesivă la 
suprafaţă, 
fără miros şi gust străin. 
Tulpinile 
trebuie să fie sucite sau 
tăiate de 
maximum 6 cm lungime. 
Ambalata 
in saculet maxim 5 k 

 

  Morcov Kg 2000 

"Morcov proaspăt, GOST 
1721- 
85". 
Rădăcina proaspătă, 
întreagă, 
sănătoasă, curată, fără 
vătămări 
cauzate de insectele 
dăunătoare, 
fără umeditate excesivă la 
suprafaţă, fără vătămări, cu 
o formă 
şi coloraţie tipică pentru 
sorturile de 
morcov de masă, cu 
lungimea de 
tulpini rămase nu mai mult 
de 2,0 
cm sau fără tulpini. 
Culoarea - Portocalie, 
uniformă, 
corespunzăto 
speciei şi gradului de 
maturitate al 

 



legumei 
Consistenţa Consistenţa 
tare, 
crocantă la exterior şi 
suculentă la 
interior, fără urme de 
putrezire 
Miros şi gust Specific 
pentru 
acets soi, fără miros şi gust 
străin. 
Ambalati in saculet maxim 
5 kg. 

  Sfecla rosie   Kg 1100 

"Sfeclă roşie proaspătă, 
GOST 
1722-85"Rădăcina 
proaspătă, 
întreagă, sănătoasă, curată, 
fără 
vătămări cauzate de 
insectele 
dăunătoare, fără umeditate 
excesivă 
la suprafaţă, fără vătămări, 
cu o 
formă şi coloraţie tipică 
pentru 
sorturile de sfeclă, cu 
lungimea de 
tulpini rămase nu mai mult 
de 2,0 
cm sau fără tulpini. 
Nu se permit abateri de la 
forma 
tipică. 
Nu se permit rădăcini cu 
crăpături . 
Specific pentru acets soi, 
fără miros 
şi gust străin. 
Miezul este suculent de 
culoare 
roşu închis, în diferite 
nuanţe, în 
funcţie de caracteristicile 
sortului. 
Dimensiunile rădăcinei la 
cel mai 
mare diametru transversal, 
cm 5,0 
- 10,0 
ambalaj maxim 5 kg. 

 

  Varza  Kg 1900 

"Varză verde proaspătă, 
GOST 
1724-85"Cu coacerea 
timpurie- 
Căpăţini proaspete, întregi, 
sănătoase, curate, pe deplin 
formate, tipice soiurilor 
botanice 
după culoare şi formă, fără 
atacuri 
de boli sau insecte care să le 

 



facă 
improprii consumului, , fără 
urme 
vizibile de substanţe 
străine.Miros 
şi gust - specific pentru 
soiurile de 
varză, fără miros şi gust 
străin 
Densitatea căpăţinii de 
varză - 
grade diferite de densitate. 
Varza trebuie să fie curăţită 
de 
frunze pînă la frunzele de 
culoare 
verde sau albe bine strînse 
ce 
formează căpăţina. 
Se înlătură frunzele galbene, 
putrede, ofilite, contaminate 
şi 
murdare sau de orice altă 
alterare 
care le face inapt de 
utilizare 
in ambalaj maxim 5 kg 

  Ustroi  Kg 90 

fără atacuri de boli 
sau insecte care să-l facă 
improprii 
consumului,  fără urme 
vizibile de substanţe străine 

 

  Marar  Kg 200 

Marar verde proaspăt, cu 
crenguța 
întreagă, sănătoasă, curată, 
fără 
vătămări cauzate de 
insectele 
dăunătoare, fără umeditate 
excesivă 
la suprafaţă, cu o coloraţie 
verde închis. 
 

 

  Pătrunjel  Kg 200 

Pătrunjel verde proaspăt, cu 
crenguța 
întreagă, sănătoasă, curată, 
fără 
vătămări cauzate de 
insectele 
dăunătoare, fără umeditate 
excesivă 
la suprafaţă, cu o coloraţie 
verde închis. 

 

  Conopida Kg 900 

fără atacuri de boli 
sau insecte care să le facă 
improprii 
consumului,  fără urme 
vizibile de substanţe străine 

 

  Brocoli Kg 1000 

fără atacuri de boli 
sau insecte care să le facă 
improprii 
consumului,  fără urme 
vizibile de substanţe străine 

 



  Radacina de telina  Kg 480 

fără atacuri de boli 
sau insecte care să le facă 
improprii 
consumului,  fără urme 
vizibile de substanţe străine 

 

  TOTAL LOT 7    270000,00 

 03222000-3 
Lot 8 

Fructe 
  

Roada anului 2021 
HG nr.929 din 31.12.2009 
Se prezintă acte ce denota 
calitatea produsului:  
- Certificat de inofensivitate 
sau 
- Certificat de conformitate 

 

  Banane Kg 1500 

Întregi,  marime medie, 
culoare galbenă, fără pete 
maronii, fără atacuri de boli 
sau insecte care să le facă 
improprii 
consumului,  fără urme 
vizibile de substanţe străine 
în lăzi maxim 10 kg.  
HG nr.929 din 31.12.2009. 

 

  Mandarine  Kg 1400 

Întregi,  mărime medie, 
culoare orange, fără pete 
maronii, fără atacuri de boli 
sau insecte care să le facă 
improprii 
consumului,  fără urme 
vizibile de substanţe străine 
în lăzi maxim 10 kg.  
HG nr.929 din 31.12.2009 

 

  Mere  Kg 4000 

Întregi,  mărime medie, 
culoare galbenă, verde,roșii, 
fără pete maronii, fără 
atacuri de boli 
sau insecte care să le facă 
improprii 
consumului,  fără urme 
vizibile de substanţe străine 
în lăzi maxim 10 kg.  
HG nr.929 din 31.12.2009 

 

  Lamâi Kg 300 

Întregi,  mărime medie, 
culoare galbenă, fără pete 
maronii, fără atacuri de boli 
sau insecte care să le facă 
improprii 
consumului,  fără urme 
vizibile de substanţe străine 
în lăzi maxim 1 kg. 
HG nr.929 din 31.12.2009 

 

  
Curmal japonez 
(Kaki) 

Kg 300 

Întregi,  mărime medie, 
culoare orange, fără pete 
maronii, fără atacuri de boli 
sau insecte care să le facă 
improprii 
consumului,  fără urme 
vizibile de substanţe străine 
în lăzi maxim 10 kg.  
HG nr.929 din 31.12.2009 

 

  TOTAL LOT 8    150000,00 



Valoarea estimativă totală (fără TVA) 
1922500,00 

NOTA: 

1. Livrarea şi descărcarea produselor alimentare se face de către OE conform graficului de 
livrare indicat în specificațiile de preț, iar cantitatea -conform comenzilor. 

2. Obligatoriu  toate produsele alimentare să fie ambalate şi marcate cu data produceri şi 
termenul de valabilitate. 

 

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă 
este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________ 

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta): 
Pentru un singur lot; 
 Pentru mai multe loturi; 

Pentru toate loturile; 
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____ 

 

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: __________ nu se admite _ 
                                                                                                               (indicați se admite sau nu se admite) 

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: conform graficului indicat în 
specificațiile de preț. 

13. Termenul de valabilitate a contractului:_31.08.2022_ 

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _____nu___     (indicați da sau 
nu) 

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al 
unor acte administrative (după caz):  
_____________________________________________________________________ 

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim 
(nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile 
solicitate (DUAE, documentație):  

Nr. 
d/o 

Criteriile de calificare și de selecție 

(Descrierea criteriului/cerinței) 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

 Oferta Cerere de participare (anexa nr. 7); 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei 
(anexa nr. 8);.  

Propunerea tehnică – conform anexei 
nr. 22; 

Propunerea financiară- conform 
anexei nr. 23; 

Obligatoriu 

 Garanția pentru ofertă - prin scrisoare de garanție bancară 
(anexa nr. 9) 

sau 

- prin transfer la contul autorităţii 
contractante, conform 
următoarelor date bancare: 

Beneficiarul plăţii: Primăria mun. 

Obligatoriu 



Hînceşti 

Denumirea Băncii: Ministerul 
Finanţelor Trezorăria regională 
Centru 

Codul fiscal: 1007601004054 

Contul de decontare: 
MD52TRPCEE518410A00769AA 

Contul trezorerial: TREZMD2X 

Contul bancar: 
MD52TRPCEE518410A00769AA 

Trezoreria regională: Centru 

cu nota “Pentru setul documentelor de 
atribuire” sau “Pentru garanţia pentru 
ofertă la procedura de achiziție 
publică nr. ____ din _______”.  

Notă!!!Se prezintă dovada depunerii 
garanției în cazul depunerii 
garanției sub formă de transfer pe 
contul autorității contractante. 

 DUAE Elctronic SIA RSAP Obligatoriu 

 Certificat de conformitate/ 

Certificat de inofensivitate 

 

eliberat/eliberată de un organ de 
ceritificare 

acreditat- copie – confirmată prin 
semnătura 

electronică a OE. 

Obligatoriu 

 Certificat de atribuire a contului 

bancar 

 

Copie, eliberat de banca deţinătoare 
de cont, semnătura electronică a OE 

Obligatoriu 

 Autorizaţie sanitar veterinară pe 

unitate de transport 

 

Copie confirmată prin semnătura 
electronică a OE.  

 

Obligatoriu 

 Autorizaţie sanitară veterinară de 

funcţionare al operatorului 

economic participant 

 

Copie confirmată prin semnătura 
electronică a 

OE. 

Obligatoriu 

 Certificat de efectuare 

sistematică a plăţii impozitelor, 

contribuţiilor 

 

Copie- eliberat de Inspectoratul Fiscal 

(valabilitatea certificatului conform 
cerinţelor 

Inspectoratului Fiscal al RM) 
semnătura 

electronică a OE. 

Obligatoriu 

 Certificat de deţinere a 

abatorului, ori contract cu 

deţinătorul  abatorului. 

Copie cu semnătura electronică a OE. 

(Obligatoriu pentru lotul nr. 3) 

Obligatoriu 



 

 Livrarea şi descărcarea 

produselor alimentare se face de 

către OE  

conform comenzilor 

(zilnic, săptămînal şi lunar). 

 

Livrarea şi descărcarea produselor 
alimentare se face de către Vănzător 
conform comenzilor (zilnic, 
săptămînal şi lunar – graficul de 
livrare - conform anexei nr. 23;). 

Obligatoriu 

17. Garanția pentru ofertă -în lei moldovenești, cuantumul - 2% din valoarea estimată a 
ofertei, fără taxa pe valoarea adăugată 

18. Garanția de bună execuție a contractului în lei moldovenești - formă de garanţie 
bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10) sau transfer pe contul autorității 
contractante în cuantum de – 5 % din valoarea totală a contractului, valabilă până la 
executarea contractului. 

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a 
procedurii negociate), după caz_______________________________________ 

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația 
electronică, 3 runde, pasul minim 0,5%. 

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _ nu se 
aplică. 

22. Ofertele se prezintă în valuta_ în lei moldovenești.  
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut  
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, 

precum și ponderile lor: 

 

Nr. 
d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

   

   

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 
- conform SIA RSAP /până la: [10:00] 

- pe: [data - conform SIA RSAP] 

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender 
                                                                                              (SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP. 



30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba 
română. 

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene: nu_______________ 

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv 
(dacă este cazul):_____________________________________________ 

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 
viitoare:______________________________________________________________ 

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat 
un astfel de anunţ:_ Anunț de intenție nr. 1 din 22.12.2021 transmis BAP spre 
publicare și pe pagina web oficială a autorității contractante primariahincesti.md. 

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_ 24.12.2021___ 

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 
participare 

Se va utiliza 

Sistemul de comenzi electronice  
Facturarea electronică Se va utiliza 
Plățile electronice Se va utiliza 

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 
Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu____________________ 

(se specifică da sau nu) 

39. Alte informații relevante: _______________________________________________ 

 

Conducătorul grupului de lucru: Alexandru BOTNARI ___________________  . 
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