
ANUNȚ DE PARTICIPARE  
la procedura achiziţiilor publice: licitaţie deschisă 

privind procurarea autoturismului 
Cod CPV: 34110000-1 

 

1. Denumirea autorităţii contractante: Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) 

2. IDNO: 1006601003359 

3. Adresa: mun. Chișinău,  bd.  Stefan Cel Mare şi Sfânt 134 B, 

4. Numărul de telefon/fax: tel: 022 251 332, 022 251 317, fax: 022 222 885 

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: office@anrceti.md;  

         www.anrceti.md  

6. Adresa de Internet de la care se va putea obţine accesul liber, direct, total şi gratuit la 

documentaţia de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în 

SIA RSAP 

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate: autoritate publică centrală de 

reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice şi poştale; autonomă faţă de Guvern, 

fiind la autogestiune și autofinanțare
1
   

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 

participe la procedura de achiziţie privind executarea următoarelor bunuri: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea bunurilor 

solicitate  

Unitatea 

de măsură 
Cantitate  

Specificarea/ 

standarde  

Valoare estimată 

(lei MD/  

cu TVA) 

1 34110000-1 autoturism unități 1 

conform 

caietului de 
sarcini anexat 

330 000,00 lei 

9. Termenii şi condiţiile de executare solicitate: conform condiţiilor contractuale  

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit  

11. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2023 

12. Criteriile privind eligibilitatea şi de selecţie a operatorilor economici; nivelul minim 

(nivelurile minime) al (ale) cerinţelor impuse; informaţiile solicitate (documentaţie):  

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinţei: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 Cerere de participare  

semnată şi ştampilat de către operatorul 

economic 

se întocmeşte conform formularului din 

anexa nr. 7, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Finanţelor nr. 115/2021 
(Monitorul Oficial nr. 230-

237/1151 din 01.10.2021) 

obligatoriu 

2 
Decizie/ extras ce confirmă datele de 

înregistrare a întreprinderii 

copie, confirmată prin semnătura și 

ștampila operatorului economic,  

emisă de Agenţia Servicii Publice 

obligatoriu 

3 

Specificații tehnice  

(inclusiv  

conform caietului de sarcini  

anexat) 

semnată şi ştampilat de către operatorul 

economic 

se întocmeşte conform formularului din 

anexa nr. 22, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Finanţelor nr. 115/2021 

(Monitorul Oficial nr. 230-

237/1151 din 01.10.2021) 

obligatoriu 

                                                        
1 a se vedea a se vedea art. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2007 și pct. 31 din Regulamentul ANRCETI (HG nr. 

643/2019). 



4 Specificaţii de preţ 

semnată şi ştampilat de către operatorul 

economic 

se întocmeşte conform formularului din 

anexa nr. 22, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Finanţelor nr. 115/2021 

(Monitorul Oficial nr. 230-

237/1151 din 01.10.2021) 

obligatoriu 

5 Declarația privind valabilitatea ofertei 

semnată şi ştampilat de către operatorul 

economic 

se întocmeşte conform formularului din 

anexa nr. 8, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Finanţelor nr. 115/2021 

(Monitorul Oficial nr. 230-

237/1151 din 01.10.2021) 

obligatoriu 

6 

Distribuitor oficial al bunului propus sau 

partener al distribuitorului oficial al 

producătorului reprezentat pe teritoriul RM 

copie, confirmată prin semnătura și 

ștampila operatorului economic   
obligatoriu 

7 

 

Certificat privind lipsa sau existența 

restanțelor față de bugetul public național 

 

copie, certificat SFS,  

confirmat prin semnătura și 

ștampila operatorului economic 

obligatoriu 

8 

Datele din Registrul informației 

criminalistice și criminologice al 

Republicii 

Moldova 

copie, cazierului judiciar al persoanei 

juridice, 

semnată şi ştampilat de către operatorul 

economic 

obligatoriu 

9 DUAE 

semnată şi ştampilat de către operatorul 

economic 

se întocmeşte conform formularului, 

aprobat prin Ordinul Ministerului 
Finanţelor nr. 72/2020 

 (Monitorul Oficial nr. 

159/577 din 30.06.2020) 

obligatoriu 

13. Garanția pentru ofertă: nu se aplică   

14. Garanția pentru de bună execuție a contractului: nu se aplică  

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţ cel mai scăzut  

16. Ofertele se prezintă în valută: lei/MDL 

17. Termenul limită de depunere a ofertelor/ deschidere ofertelor:  

- până la: informația o găsiți în SIA RSAP  

- pe: informația o găsiți în SIA RSAP 

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele: ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul 

SIA RSAP 

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile 

20. Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română  

21. Locul deschiderii ofertei: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: ofertanții sau reprezentanții 

acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele  

au fost depuse prin SIA RSAP. 

23. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția 

Națională de Soluționarea Contestațiilor. 

24. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC. 



25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale  

Uniunii Europene: Nu 

26. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP 

27. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:   

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor  se acceptă (office@anrceti.md) 

sistemul de comenzi electronice nu se acceptă 

facturarea electronică se acceptă 

plăţile electronice nu se acceptă 

28. Numele şi funcţia persoanei responsabile: Dumitru RUSU – șef DAMI,  

      tel.: 022-251-306; e-mail: dumitru.rusu@anrceti.md 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Marian POCAZNOI                  L.Ș. 

 

 

Coordonat: Dumitru RUSU, șef DAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iurie GASNAŞ 

Secretar GP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dumitru.rusu@anrceti.md


CAIET DE SARCINI 

specificația la autoturism 

 

An fabricării: 2022 / 2023 - automobil nou 

Tip cutie de viteză: automată 

Tip caroseriei: crossover 

Acte necesare pentru înmatricularea automobilului în Registrul de Stat al Transporturilor din 

Republica Moldova 

Tip combustibil: benzină 

Putere motor: nu mai puțin de 150 (cp) 

Capacitatea cilindrică: mmaxim 1650 (cm3) 

Norma de poluare: Euro 6 

Lungimea caroseriei (mm): nu mai pu’in de 4300 mm 

Număr de uși: 5  

Servomecanism de direcție 

Volan: reglabil 

Securitate activă și pasivă: ABS+EBD+BA  

Sistem: ESP+TCS 

Airbag: frontale pentru șofer și pasager  

Sistem de aer condiționat: obligatoriu 

Garda de la sol: minim 160 mm 

Tip lacăt: centralizată 

Chei pentru autoturism: 2 bucăți 

Sistem de acces fără cheie 

Sistem audio 

Volum portbagaj: minim 380 (l) 

Asistență la parcare: spate, frontală  

Dotare: roată de rezervă, cameră retrovizoare, trusă auto, (vestă reflectizantă, stingător de 

incendiu, trusă medicală, triunghi reflectizant) 

Numărul de locuri: 5 

Garanţia: nu mai puțin de 3 ani sau 100000 km 

Termen de livrare: 7 zile 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Marian POCAZNOI                  L.Ș. 

 

Coordonat: Dumitru RUSU, șef DAMI 

 
Iurie GASNAŞ, Secretar GP 
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