
Plan de achiziţii AMT Centru anul 2015

Cod CPV Descrierea bunurilor (serviciilor)
procedura 

de achiziţie

valoarea 

estimativă a 

contractelor (fără 

TVA) mii lei

09132000-3 Benzină A-92 licitaţie 320,0

14211000-3 Nisip m/valoare 39,0

14700000-8 Metal m/valoare 20,0

15000000-8 Produse alimentare pentru pacienţii de tuberculoză licitaţie 550,0

15511700-0 Preparate lactate pentru copii (praf) COP 100,0

1555000-8 Diverse produse lactate m/valoare 40,0

18000000-9

Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de voiaj şi 

accesorii m/valoare 39,0

18222000-1 Haine de serviciu (Halate medicale) m/valoare 40,0

18814000-8 Încălţăminte cu feţe din material textil - bahile m/valoare 40,0

22450000-9

Imprimate nefalsificabile( certificate de concediu 

medical) m/ valoare 40,0

22800000-8

Registre, registre contabile, clasoare, formulare şi 

alte articole de papetărie din hîrtie sau carton COP publicare 150,0

22993000-7 Hîrtie ECG mică valoare 40,0

24455000-8 Dezinfectanţi licitaţie 200,0

24911000-3 Gel pentru USG m/valoare 40,0

30100000-0 Rechizite de birou COP publicat 150,0

30125000-1

Piese şi accesorii pentru fotocopiatoare 

imprimantele şi faxuri mică valoare 40,0

30199330-2 Hârtie continuă pentru imprimante de computer m/valoare 40,0

30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer m/valoare 40,0

30211500-6

Unitate centrală de procesare (CPU) sau 

procesoare m/valoare 22,0

30234300-1 CD-R mică valoare 40,0

31000000-6

Echipamente şi consumabile electrice; iluminat şi 

cabluri COP publicat 150,0

31712100-1

Aparate pentru măsurarea tensiunii arteriale şi 

dispozitive pentru ajustarea lancetelor m/valoare 40,0

32250000-0 Telefoane mobile m/valoare 20,0

32354110-3 Filme pentru radiografii COP publicat 300,0

32500000-8 Echipament de telecomunicaţii m/valoare 39,0

33100000-1 Echipament medical licitaţie 5000,0

33123100-9 Tensiometre mică valoare 40,0



33130000-0 Instrumente şi dispozitive dentare mică valoare 40,0

33140000-3 Consumabile medicale mică valoare 40,0

33141500-5 Consumabile hematologice mică valoare 40,0

33141320-9 Ace medicale (ace pentru acupunctură) mică valoare 39,0

33141810-1 Materiale de obturare dentare mică valoare 40,0

33141900-9 Lanţete pentru prelevarea probelor de sânge m/valoare 30,0

33157110-9 Oxigen medical m/valoare 10,0

33169000-2 Instrumente chirurgicale m/valoare 40,0

33190000-8 Diverse aparate şi produse medicale licitaţie 300,0

33192210-7 Mese de examinare (fotolii ginecologice) licitaţie 300,0

33600000-6 Produse farmaceutice m/valoare 40,0

33692000-7

Soluţii medicamentoase (medicamente 

extemporale)

COP 

publicat 150,0

33696500-0 Reactivi de laborator licitaţie 2800,0

33698000-9 Produse pentru uz clinic licitaţie 1950,0

33711900-6 Săpun m/valoare 40,0

33760000-5

Hîrtie igienică, batiste, şervete din hîrtie pentru 

mîini şi şervete de masă COP publicat 120,0

33772000-2 Articole de unică folosinţă din hârtie m/valoare 40,0

34330000-9

Piese de rezervă pentru vehiculele destinate 

transportului m/valoare 20,0

38547000-1 Sistem de dozimetrie m/valoare 20,0

39100000-3 Mobilier m/valoare 40,0

39112000-0 Scaune pentru recoltarea sîngelui m/valoare 40,0

39113100-8 Fotolii rotative m/valoare 40,0

39220000-0 Articole de menaj şi de uz casnic m/valoare 20,0

39500000-7 Articole textile COP 50,0

39515440-1 Jaluzele verticale m/ valoare 35,0

39531400-7 Covoare m/valoare 40,0

39710000-2 Aparate electrice de uz casnic COP publicat 150,0

39830000-9 Produse de curăţat mică valoare 40,0

41110000-3 Apă potabilă m/valoare 40,0

42161000-5

Boilere de apă caldă  capacitatea - 15l., 220-240 V, 

50/60Hz, presiune maximă MPA 0,8, temperatura , 

35
0
-75

0
C m/valoare 40,0

42520000-7 Ventilator bactericid m/valoare 36,0

42716120-5 Maşini de spălat m/valoare 40,0

42900000-5 Diverse utilaje de uz general şi special m/valoare 40,0

42912310-9 Accesorii pentru filtrarea apei m/valoare 15,0

42956000-2 Piese pentru utilaje de purificare m/valoare 40

42971000-3 Piese (soluţii) pentru maşini de spălat vasele m/valoare 40,0

42975000-1

Piese pentru maşini de ambalare (hîrtie de ambalat 

termografică) m/valoare 40,0

42996500-9 Filtre pentru ape reziduale m/valoare 40,0



42950000-0 Piese pentru utilaje de uz general licitatie 500,0

42956000-2 Piese pentru utilaje de purificare (autoclav) m/valoare 40,0

44221000-5

Ferestre, uşi din metalopast (cu demontare, 

instalare , gruntuire şi vopsire a tocurilor 

exterioare) licitaţie 150,0

44000000-0

Structuri şi materiale de construcţii; produse 

auxiliare pentru construcţii (cu excepţia aparatelor 

electrice) licitaţie 400,0

44331000-9 Barieră m/valoare 26,0

44411000-4 Articole sanitare m/valoare 40,0

44500000-5 Lacăte m/valoare 30,0

44800000-8 Vopsele, lacuri şi masticuri mică valoare 40,0

45331210-1 Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie m/valoare 40

45400000-1 Lucrări de finisare a construcţiilor COP publicat 1000,0

45311200-2 Lucrări de electromontaj mică valoare 30,0

50112000-3

Servicii de reparare şi de întreţinere a 

automobilelor mică valoare 40,0

50312000-5 Servicii de întreţinere a echipamentului informatic m/valoare 40,0

50400000-9

Servicii de reparaţie şi întreţinere a utilajului 

medical m/valoare 40,0

50413200-5

Servicii de reparare şi de întreţinere a 

echipamentului de stingere a incendiilor m/valoare 15,0

50421200-4 Servicii de reparaţie a utilajului radiologic m/valoare 40,0

50421000-2

Servicii de asistenţă tehnică a aparatelor de 

laborator m/valoare 40,0

50712000-9 Spălarea sistemei de încălzire mică valoare 40,0

60100000-9 Servicii de transport mică valoare 10,0

64212000-5 Servicii de telefonie mobilă m/valoare 24,0

65320000-2 Testări sisteme aprovizionare curent electric m/valoare 40,0

66514100-7 Servicii de asigurare auto m/valoare 25,0

71242000-6

Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a 

costurilor m/valoare 40,0

71319000-7 Servicii de expertiză m/valoare 40,0

71321200-6 Servicii de proiectare a sistemelor de încălzire m/valoare 40,0

71356000-8 Servicii tehnice (de reparaţie a ascensoarelor) COP 120,0

72212730-5 Servicii de dezvoltare de sofware de securitate m/valoare 40,0

71356100-9 Servicii de control tehnic (dozimetrie şi testare) m/valoare 40,0

71600000-4

Servicii de testare, analiză şi consultanţă  tehnică - 

metrologia utilajului medical o singură sursă 115,0

71630000-3 Testarea sistemelor de ventilare în cabinete m/valoare 34,0

71631000-3 Examinarea tehnică a utilajului m/valoare 40,0



71631100-1

Reparaţia şi deservirea tehnică a utilajului de uz 

casnic m/valoare 40,0

72315100-7

Servicii de asistenţă privind reţelele de informaţii -  

programa 1c m/valoare 40,0

71632000-7

Servicii de deservire tehnică a autoclavelor, 

maşinilor de spălat instrumente, 

electrocardiografelor, aparatelor de drenaj limfatic, 

maşini pentru termodezinfecţie mică valoare 40,0

71731000-1 Efectuarea serviciilor de control a calităţii m/valoare 16,0

72400000-4 Servicii de internet m/valoare 40,0

72413000-8 Servicii de creare de website m/valoare 29,5

79632000-3

Instruirea în domeniul sănătăţii şi securităţii în 

muncă m/valoare 20,0

79713000-5 Servicii de pază COP 250,0

79824000-6 Servicii de inscripţii panouri mică valoare 10,0

85145000-7

Servicii de verificare a calităţii investigaţiilor de 

laborator m/valoare 10,0

90714400-9

Raport de audit energetic pentru implementarea 

măsurilor de eficienţă energetică al IMSP AMT 

Centru m/valoare 25,0

90923000-3 Servicii de dezinsecţie şi deratizare m/valoare 25,0

98341110-9 Servicii de curăţenie Licitaţie 

publică

2920,0

FC01-8 Nimicirea deşeurilor medicale m/valoare 10,0

DA44-3 Piese de schimb - utilajul secţiei DL m/valoare 40,0
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