
 

Planul de achiziţii al Consiliului Concurenţei pentru anul  2014 

 
Nr. 

d/o 

Expunerea obiectului de achiziţie Suma 

estimativă 

planificată 

fără TVA 

Procedura de achiziţie 

aplicabilă 

Perioada 

desfăşurării 

procedurii de 

achiziţie 

publică 

BUNURI 

1 Autovehicule 825000.00 licitație publică Martie-aprilie 

2 Calculatoare de birou 200000.00 cerere a ofertelor de prețuri Aprilie 

3 Produse petroliere  100000.00 cerere a ofertelor de prețuri Februarie - 

martie 

4 Aranjamente florale 17000.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Februarie 

5 Articole de birotică 40000.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Ianuarie 

6 Apă potabilă,  

Răcitoare de apă  

20000.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Martie 

7 Obiecte de uz gospodăresc 40000.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Mai 

8 Seifuri 40000.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Iulie 

9 UPS 30000.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Aprilie 

 Total bunuri 1312000.00 x x 

 

SERVICII 

10 Servicii de locaţiune, servicii comunale 165000.00 achiziție dintr-o singură sursă Februarie 

11  Servicii de închiriere de bunuri 

imobiliare (spații de oficii) 

1875000.00 licitație publică Martie-aprilie 

12 Servicii privind crearea bazei de date 

contabile şi deservirea ei (soft-contabil) 

12240.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Ianuarie - 

februarie 

13 Servicii de telecomunicaţii (telefonie 

fixă) 

25000.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Ianuarie 

14 Servicii de telefonie mobilă 40000.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Februarie 

15 Servicii de pază (fizică) 65520.00 achiziție dintr-o singură sursă Ianuarie 

16 Servicii de pază (tehnică) 8692,90 achiziție dintr-o singură sursă Ianuarie 

17 Servicii de întreţinere a 

fotocopiatoarelor, imprimantelor și 

aparatelor de fax 

25000.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Ianuarie 

18 Servicii de actualizare a bazei de date 

juridice (Moldlex) 

6400.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Ianuarie 

19 Servicii de întreținere a reţelei interne a 

calculatoarelor (suport PC, Soft) 

40000.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Februarie 

20 Servicii de spălătorie  auto  9200.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Martie  



21 Servicii de testare auto 1000.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Martie - 

decembrie 

22 Servicii de asigurare a unităților de 

transport  

15000.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Martie - 

decembrie 

23 Servicii de parcare a autovehiculelor   12075.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Ianuarie 

24  Servicii poştale  25000.00 achiziție dintr-o singură sursă Februarie  

25 Întreținerea programei informatice a 

fintehinform-ului 

1500.00 achiziție dintr-o singură sursă Februarie - 

martie 

26 Servicii de arhivare a dosarelor 7000.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Martie - iunie 

27 Servicii de abonare  30000.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Noiembrie 

28 Servicii de traducere 40000.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Februarie - 

martie 

29 Servicii de reparare şi de întreţinere a 

automobilelor 

30000.00 achiziție publică de valoare 

mică 

Martie - 

noiembrie 

30 Servicii de reparare  a tehnicii de calcul  20000.00 achiziție publică de valoare 

mică 

 

 Total servicii 2453627,9 x                                                                          x 

 TOTAL GENERAL 3765627,9 x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


