
Achiziții din CNAM și cont special

Expunerea obiectului de achiziţie Cod CPV

Valoarea 

estimativă a 

contractelor   (fără 

TVA) mii lei, până 

la:

Procedura de 

achiziţie 

aplicabilă

Produse petroliere 09132000-3 340,0 Licitaţie deschisă

Alimente şi  produse conexe( produse alimentare pentru 

pacienţii bolnavi de tuberculoză)
15000000-8 362,4

Licitaţie deschisă

Îmbrăcăminte de uz profesional 18110000-3 200,0 mică valoare

Îmbrăcăminte și încălțăminte de exterior 18200000-1 50,0 mică valoare

Imprimate nefalsificabile( certificate de concediu medical) 22450000-9 50,0 mică valoare

Registre, registre contabile, clasoare, formulare şi alte articole 

de papetărie din hîrtie sau carton 22800000-8 150,0
mică valoare

Gaze medicale (oxigen medical) 24111500-0 20,0 mică valoare

Echipament şi accesorii pentru computer 30200000-1 200,0 mică valoare

Echipamente şi consumabile electrice; iluminat şi cabluri 31000000-6 200,0 mică valoare

Consumabile medicale 33140000-3 300,0 Licitaţie deschisă

Ace pentru acupunctură 33141320-9 60,0 mică valoare

Instrumente chirurgicale 33169000-2 200,0 mică valoare

Soluţii medicamentoase (medicamente extemporale) 33692000-7 200,0 mică valoare

Reactivi de laborator 33696500-0 2600,0 Licitaţie deschisă

Produse pentru uz clinic 33698000-9 400,0 Licitaţie deschisă

Produse de îngrijire personală 33700000-7 200,0 mică valoare

Sistem de supraveghere video 32323500-8 200,0 mică valoare

Bariere pentru sisteme de control, acces auto/barieră 39281000-9 30,0 mică valoare

Mobilier 39100000-3 200,0 mică valoare

Articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering 39220000-0 150,0 mică valoare

Articole textile , jaluzele, covoare. 39500000-7 150,0 mică valoare

Aparate electrice de uz casnic 39700000-9 200,0 mică valoare

Apă potabilă 41110000-3 60,0 mică valoare

Mașini-unelte (în gospodărie) 42600000-2 50,0 mică valoare

Piese pentru utilaje medicale inclusiv utilaje de laborator 42950000-0 400,0 Licitaţie deschisă

Materiale de construcţii şi articole conexe 44100000-1 470,0 Licitaţie deschisă

Ferestre, uşi şi articole conexe (Ferestre uşi din metaloplast (cu demontare, 

instalare , gruntuire şi vopsire a tocurilor exterioare)
44221000-5 200,0 mică valoare

Articole sanitare 44411000-4 250,0 mică valoare

Vopsele, lacuri și masticuri 44800000-8 200,0 mică valoare

Lucrări de construcţii, electricitate şi alte lucrări 45200000-9 1000,0 Licitaţie deschisă

Pachete software şi sisteme informatice (Licența antivirus) 48000000-8 200,0 mică valoare

Servicii de reparare şi de întreţinere a automobilelor 50112000-3 200,0 mică valoare

Servicii de reparaţie şi întreţinere a utilajului medical şi de 

precizie . 50400000-9 200,0 mică valoare
Spălarea sistemei de încălzire 50712000-9 80,0 mică valoare
Diverse servicii de întreținere și reparare ( condiționere și 

tehnicii de uz casnic) 50800000-3 200,0 mică valoare

Servicii de telefonie mobilă 64212000-5 30,0 mică valoare

Servicii de asigurare auto 66514100-7 80,0 mică valoare

Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor 71242000-6 50,0 mică valoare

Servicii de inspectare şi verificare a construcţiilor 71315400-3 50,0 mică valoare

Servicii de inspecţie şi testare tehnică  (deservirea  

ascensoarelor) 71356000-8 150,0 mică valoare
Servicii de control tehnic a instalațiilor radiologice 71356100-9 60,0 mică valoare

 Metrologia utilajului medical 71600000-4 200,0 mică valoare

Efectuarea serviciilor de control a calităţii 71731000-1 10,0 mică valoare
Servicii de asistenţă privind reţelele de informaţii -  programa 

1c
72315100-7 100,0 mică valoare

Servicii de internet 72400000-4 30,0 mică valoare

Prestări de servicii pentru comunitate 75200000-8 200,0 mică valoare

Servicii de auditare financiară 79212100-4 60,0 mică valoare

Servicii tipografice 79800000-2 30,0 mică valoare

Servicii de colectare și transportare  a deşeurilor menajere 90511000-2 100,0 mică valoare

Servicii privind deșeurile medicale 90524000-6 80,0 mică valoare

Servicii de dezinsecţie şi deratizare 90923000-3 50,0 mică valoare

Servicii de curăţenie 90910000-9 1700,0 Licitaţie deschisă
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Rechizite de birou 30100000-0 200,0

Servicii de reparare şi întreţienere a  echipamentului de birotică 

și de telecomunicaţii 

mică valoare

50300000-8 200,0 mică valoare



Servicii de formare profesională în domeniul medical 80320000-3 400,0 mică valoare

Servicii de sănătate 85100000-0 400,0 mică valoare

Servicii de pază 79713000-5 400,0 mică valoare

Achiziții din buget local

Expunerea obiectului de achiziţie Cod CPV

Valoarea 

estimativă a 

contractelor                  

(fără TVA) mii lei

Procedura de 

achiziţie 

aplicabilă

reparații capitale 45200000-9
procurări de utilaj 33100000-1

teste pentru glucometre 33140000-3

preparate lactate pentru copii 15511700-0

Achiziții organizate de CAPCS

Expunerea obiectului de achiziţie Cod CPV

Valoarea 

estimativă a 

contractelor                  

(fără TVA) mii lei

Procedura de 

achiziţie 

aplicabilă

Dezinfectanţi 24455000-8 1450,6 Licitaţie CAPCS 

Medicamente 33600000-6 200,0 Licitaţie CAPCS 

Articole parafarmaceutice 33140000-3 833,2 Licitaţie CAPCS 

Consumabile medicale 33140000-3 245,7 Licitaţie CAPCS 

Materiale de sutură 33140000-3 116,1 Licitaţie CAPCS 

Consumabile pentru dispozitive medicale de tip deschis 33140000-3 25,2 Licitaţie CAPCS 
Instrumentar chirurgical 33169000-2 25,7 Licitaţie CAPCS 

Reactivi de laborator 33696500-0 1947,8 Licitaţie CAPCS 

Consumabile de laborator (Produse pentru uz clinic) 33698000-9 825,7 Licitaţie CAPCS 

Echipament medical 33100000-1 2500,0 Licitaţie CAPCS 

Expunerea obiectului de achiziţie

Cod CPV

Valoarea 

estimativă a 

contractelor   (fără 

TVA) mii lei

Procedura de 

achiziţie 

aplicabilă

Perioada 

desfăşurării 

procedurii de 

achiziţie 

publică (luna)

Energia electrică 65310000-9 1800,0 o singură sursă I
Energia termică KA01-2 2900,0 o singură sursă I
Apa şi canalizarea 65110000-7 500,0 o singură sursă I
Servicii telecom 64200000-8 200,0 o singură sursă I
Autosolubrizarea 90500000-2 200,0 o singură sursă I

Şef serviciu economic Rita Ţurcanu

Plan de achiziţii  dintr-o singură sursă 

conform art.5 al Legii achizițiilor publice nr. 131/2015

Achiziții organizate în conformitate cu art.2, p.1,  lit.c, punct 4 al Legii achizițiilor publice nr. 131/2015




























