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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, ser-

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45231400-9 Înlocuirea pilonilor 17 buc.

Lucrări de înlocuire a 
pilonilor la LEA conform 

caietului de sarcini şi

volumelor de lucrări

5 720 000,00

 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 2 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, ser-

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45332000-3

Proiectarea şi construcţia 
reţelelor de canalizare şi 

pluviale la baza Comrat şi 
racordarea lor la reţelele 

centrale a oraşului

520 m.p.

Lucrări de proiectare, 
construcţie şi racordare 

a reţelelor de canali-
zare şi pluviale la baza 

Comrat conform caietu-
lui de sarcini şi

volumelor de lucrări

2 300 000,00

 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 3 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, ser-

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45231113-0

Înlocuirea conductelor 
exterioare a sistemului 

antiincendiar la 
reactoarele 400 kV si 

autotransformatoarele 
400 kV

asortiment

Lucrări de înlocuire a 
conductelor conform 
caietului de sarcini şi

volumelor de lucrări

2 300 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 4 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, ser-

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45259900-6 Reparația capitală a Stații-
lor Electrice 9 SE

Lucrări de reparație 
capitală a Stațiilor Elec-
trice conform caietului 

de sarcini şi

volumelor de lucrări

6 350 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md


179

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 108 FEBRUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 5 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, ser-

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 79713000-5

Servicii de pază fizică a 
obiectivelor şi valorilor 

materiale ale ÎS Moldelec-
trica

servicii Conform caietului de 
sarcini 3 450 000,00

 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 6 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 32000000-3

Echipament şi utilaj 
pentru reconstrucţia 

DPRA 400kV la SE 
Vulcăneşti 400 kV

5 conexiuni

Echipament şi utilaj în asor-
timent pentru reconstrucţia 
DPRA 400kV la SE Vulcăneşti 
400 kV conform caietului de 

sarcini

10 000 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 7 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31682540-7

Echipament şi utilaj 
pentru reconstrucţia 

SE Ialoveni 110/35/10 
kV

1 SE

Echipament şi utilaj în asor-
timent pentru reconstrucţia 

SE Ialoveni 110/35/10 kV 
conform caietului de sarcini

4 000 000,00

 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 8 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, ser-

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31170000-8 Transformatoare de cu-
rent 330kV 6 buc. Conform caietului de 

sarcini 1 560 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 9 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, ser-

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31172000-2 Transformatoare de ten-
siune 9 buc. Conform caietului de 

sarcini 3 100 000,00

 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere 
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe 
de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul 
unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă

Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a 
anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

 

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 10 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, ser-

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31221000-1 Panou de servicii proprii 2 buc.

Panou de servicii 
proprii (proiectare, 
fabricare, montare, 

ajustare) la SE Floreşti 
şi SE Ungheni conform 

caietului de sarcini

1 100 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 11 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 32522000-8

Materiale pentru 
reparaţia capitală a 

utilajelor

 electrotehnice 10-
400 kV

asortiment

Materiale pentru reparaţia 
capitală a utilajelor electro-
tehnice 10-400 kV (aparate 
de comutaţie: întreruptoare 

şi separatoare; aparate de 
măsură: TA şi TV, de forţă: 

trafo şi altele) la Stațiile Elec-
trice conform caietului de 

sarcini

1 500 000,00

 
 
 
 
 

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders


192

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 108 FEBRUARIE 2022, MARȚI

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 12 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31217000-0 Descărcătoare în 
asortiment asortiment

Descărcătoare în asorti-
ment conform caietului de 

sarcini
852 000,00

 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere 
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe 
de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul 
unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a 
anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 13 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 34100000-8 Autocamion de tip 
VAN 5 buc.

Autocamion de tip VAN 
(4х4)  6+1 locuri, masa to-
tală 3,5t conform caietului 

de sarcini

3 750 000,00

 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 14 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, ser-

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 34110000-1 Automobil de teren 2 buc.
Automobil de teren 4x4 

(PICK UP 5 locuri) conform 
caietului de sarcini

2 500 000,00

 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 15 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 09000000-3 Produse petroliere asortiment
Produse petroliere în asor-
timent (benzină, motorină, 

gaz)
8 000 000,00

 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 16 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 34300000-0 Piese de schimb pen-
tru autotransport asortiment

Piese de schimb în asorti-
ment pentru autotransport 

conform caietului de sar-
cini

880 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders


202

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 108 FEBRUARIE 2022, MARȚI

Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 17 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 18130000-9 Echipament special 
de lucru asortiment

Echipament special de lu-
cru (îmbrăcăminte şi încăl-
ţăminte) conform caietului 

de sarcini

845 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie restrânsă

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 18 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 44212221-4 Piloni asortiment Piloni în asortiment con-
form caietului de sarcini 3 500 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 19 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45223100-7
Construcții metalice 
pentru Serviciul Linii 

Electrice
asortiment

Construcții metalice în 
asortiment conform caietu-

lui de sarcini 
1 950 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders


208

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 108 FEBRUARIE 2022, MARȚI

Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 20 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31680000-6
Materiale in asorti-

ment conform nece-
sităților PRA

asortiment

Materiale în asortiment (re-
lee, întreruptoare automate, 
rezistoare ş.a.) conform caie-

tului de sarcini 

986 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 21 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 44167100-9 Racorduri 11 buc. Racorduri conform caietu-
lui de sarcini 860 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat 
unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai 
în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în 
temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte admi-
nistrative

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 22 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31682540-7

Piese de schimb în 
asortiment pentru 

campania de reparații 
a Staţiilor Electrice

asortiment

Piese de schimb în asorti-
ment pentru campania de 

reparații a Staţiilor Electrice 
conform caietului de sar-

cini

2 800 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md

