
 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE  
 

privind achiziționarea Serviciilor de formare profesională continuă a medicilor, 

farmaciștilor și asistentelor medicale 

 prin procedura de achiziție publică – cererea ofertelor de preț 

codul CPV 85100000-0 

 

1. Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ 

BOTANICA  

2. IDNO: 1003600153360 

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2 

4. Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 079436345 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: mcecoi@mail.ru, 

www.amt-botanica.md  

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la 

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

SIA RSAP 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, 

mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 

achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico-sanitară publică. 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii: 

  Denumirea cursului solicitat 
Perioada 

cursului 
UM Cant 

Suma 

estimativă, 

fără TVA 

(lei) 

  

Lotul 1 Servicii de formare 

profesională continuă a medicilor și 

farmaciștilor 

        

1 

Conduita integrată a pacientului cu risc 

de boli cardiovasculare și diabet zaharat. 

Resuscitarea cardiopulmonară în practica 

medicului de familie 

10.01 – 

25.01.22 
persoane 2 9552 

2 
Diagnosticul diferențial ale bolilor 

aparatului respiarator și a tuberculozei 

10.01 – 

28.01.22 
persoane 1 4096 

3 Managementul calității 
10.01 – 

28.01.22 
persoane 4 16384 

4 
Tulburări din spectrul autistic și 

sindromul autistic la copii 

17.01 – 

04.02.22 
persoane 1 4096 

5 

Actualități în conduita pacienților cu 

probleme prioritare în practica medicului 

de familie. Resuscitarea cardiopulmonară 

în practica medicului de familie 

24.01 – 

08.02.22 
persoane 3 14280 

mailto:mcecoi@mail.ru
http://www.amt-botanica.md/


 

 

6 
Patologia sistemului respirator și maladii 

alergice 

31.01 – 

18.02.22 
persoane 2 9040 

7 
Probleme actuale în patologie 

infecționista 

31.01-

18.02.22 
persoane 2 8192 

8 
Diagnostic și tratament contemporan al 

pielonifritelor și 

24.01-

08.02.22 
persoane 2 3072 

9 Endocrinologia ginecologica 
10.01-

28.01.22 
persoane 1 5744 

10 Curs de ecografie în ginecologie 
31.01-

18.02.22 
persoane 1 6316 

11 Urgențe în oftalmologie 
10.01-

28.01.22 
persoane 2 11488 

12 Neurologie specială  31.01-18.02 persoane 1 4096 

13 
Gastroenterologie clinică – probleme 

actuale 

17.01-

01.02.22 
persoane 1 3072 

14 Endocrinologia ginecologică 
10.01-

28.01.22 
persoane 1 5744 

15 
Urgențele pediatrice . Simulare pe 

manechin 

10.01-

28.01.22 
persoane 2 9040 

16 
Probleme actuale ale ortopediei 

membrului toracic și coloanei vertebrale 

31.01-

15.02.22 
persoane 1 4308 

17 Endoscopia diagnostică și terapeutică 
24.01-

11.02.22 
persoane 1 7416 

18 
Probleme actuale în hematologia de 

laborator 

17.01-

04.02.22 
persoane 1 4096 

19 Ultrasonografia sistemului reno-ureteral 
10.01-

19.01.22 
persoane 1 2048 

20 
Ultrasonografia vizicii urinare și 

organelor genitale masculine 

24.01-

02.02.22 
persoane 1 2744 

21 Electrocardiografie 
24.01-

11.02.22 
persoane 1 4096 

22 
Sindromul febril în practica medicului 

internist 

07.02 – 

22.02.22 
persoane 1 3072 

23 Actualități în patologia hepatică 
14.02 – 

04.03.22 
persoane 1 4096 

24 
Curs de inițiere în chirurgia 

laparoscopică 

14.02 – 

04.03.22 
persoane 1 7664 

25 
Managementul practicii medicale în 

asistența medicală primară 

21.02 – 

09.03.22 
persoane 3 9216 

26 
Actualități în  diagnosticul și tratamentul 

sindromului metabolic 

21.02 – 

09.03.22 
persoane 1 3072 

27 Ultrasonografia glandelor mamare 
28.02 – 

10.03.22 
persoane 1 2744 



 

 

28 
Probleme actuale în hipertensiunea 

arterială si IC. 

28.02-

21.03.22 
persoane 1 4576 

29 
Maladiile infecșioase care evolueaza cu 

sindrom de adenopatie 

28.02-

21.03.22 
persoane 1 4096 

30 
Etică, comunicare și consilierea 

pacientului 
07.02-11.02 persoane 1 1024 

31 

Maladiile autoimmune în medicina 

internă(reumatice, hepatice, endocrine, 

respiratorii, renale) 

07.02-22.02 persoane 2 6144 

32 
Urgențe neurologice și neurochirurgicale 

în practica medicului de familie 

21.02-

09.03.22 
persoane 1 3072 

33 
Tehnici radiologice de explorare în 

radiologie standard în ORL 

21.02-

25.02.22 
persoane 1 2048 

34 
Diagnosticul și tratamentul 

spondiloartritelor seronegative 

21.02-

09.03.22 
persoane 1 3072 

35 
Diagnosticul diferențial în bolile 

aparatului respirator 

14.03 – 

29.03.22 
persoane 1 3072 

36 Obezitatea și alte dereglări de nutriție 
14.03 – 

23.03.22 
persoane 2 4096 

37 Ortopedie pediatrică la policlinică 
14.03 – 

29.03.22 
persoane 2 9464 

38 
Comunicare eficientă în managementul 

bolilor netransmisibile 

21.03 – 

05.04.22 
persoane 1 3567 

39 
Probleme actuale în cardiopatia 

ischemică și tulburări de ritm cardiac 

21.03 – 

08.04.22 
persoane 1 4576 

40 Curs de ecografie în ginecologie 
28.03 – 

15.04.22 
persoane 1 6316 

41 Probleme actuale în ORL 
28.03 – 

15.04.22 
persoane 1 5744 

42 
Diagnosticul diferențial al bolilor difuze 

de colaghen  

14.03-

29.03.22 
persoane 1 3072 

43 
Patologia renală în afecțiunile organelor 

interne. 

28.03-

12.04.22 
persoane 1 3072 

44 Patologia osteo-articulară la vârstnici 
14.03-

29.03.22 
persoane 2 6144 

45 Marile sindroame digestive 
28.03-

15.04.22 
persoane 1 4096 

46 
Diagnosticul diferențial ale bolilor 

aparatului respirator și a tuberculozei 

14.03-

01.04.22 
persoane 1 4096 

47 Radioprotecție 
14.03-

29.03.22 
persoane 1 3072 

48 
Managementul calității în laboratoarele 

medicale 

28.03-

12.04.22 
persoane 1 3072 



 

 

49 Curs primar colposcopie. Modul A 
14.03-

29.03.22 
persoane 1 4880 

50 
Abilități și aptitudini generale și curative 

în activitatea medicului de familie.  

04.04-

22.04.22 
persoane 1 4888 

51 
Principiile utilizării medicamentelor în 

practica medicului de familie. 
04.04-13.04 persoane 1 2048 

52 
Maladiile inflamatorii ale sistemului 

nervos. Actualități  
04.04-22.04 persoane 3 12288 

53 

Principii de acordare a asistenţei 

medicale pacienţilor endocrini în cadrul 

medicinii de familie 

04.04-

13.04.22 
persoane 1 3072 

54 Probleme actuale în geriatrie 
04.04-

19.04.22 
persoane 1 3072 

55 
Patologia gastrointestinală și hepatică în 

timpul sarcinii 

16.05 – 

31.05.22 
persoane 2 6144 

56 
Expertiza incapacității de muncă în 

practica medicului de familie 

23.05 – 

07.06.22 
persoane 4 12288 

57 Tuberculoza la copii 
16.05 – 

31.05.22 
persoane 1 3072 

58 Ecografia în obstetrică și ginecologie.  16.05-14.06 persoane 1 6400 

59 
Probleme selectate ale diagnosticului 

diferențial în medicina internă. 
16.05-31.05 persoane 1 3072 

60 
Comunicarea și psihologia vîrstelor în 

practica medicului de familie 

03.05-

19.05.22 
persoane 1 3468 

61 
Metodele de investigații în patologia 

sistemului nervos. 

30.05-

14.06.22 
persoane 1 3072 

62 
Infecții urologice. Infecții nespecifice și 

specifice ale tractului uro-genital 

16.05-

31.05.22 
persoane 1 4308 

63 
Investigarea de laborator a infecțiilor 

sexual-transmisibile 

23.05-

10.06.22 
persoane 1 4096 

64 Tuberculoza la copii 
16.05-

31.05.22 
persoane 1 3072 

65 
Pacientul cu probleme de sănătate 

mintală în practica medicului de familie. 

13.06-

28.06.22 
persoane 1 3864 

66 
Probleme de diagnostic și tratament în 

medicină internă 

06.06-

21.06.22 
persoane 1 3552 

67 

Conduita integrată a pacientului cu risc 

de boli cardiovasculare și diabet zaharat. 

Resuscitarea cardiopulmonară în practica 

medicului de familie 

05.09 – 

20.09.22 
persoane 3 14328 

68 
Diagnosticul și tratamentul contemporan 

al pielonefritelor și complicațiilor lor 

12.09 – 

27.09.22 
persoane 1 3072 



 

 

69 Patologia organelor interne și sarcina 
26.09 – 

11.10.22 
persoane 1 3072 

70 
Reabilitarea medicală a leziunilor 

posttraumatice de membre.  
12.09-30.09 persoane 1 4096 

71 
Conduita stărilor patologice neonatale 

bazată pe dovezi științifice.  
05.09-23.09 persoane 1 4096 

72 
Probleme actuale în reumatologie și 

nefrologie. 

26.09-

11.10.22 
persoane 1 3072 

73 Probleme actuale în Ftiziopneumologie 
26.09-

11.10.22 
persoane 1 3072 

74 Patologia osteo-articulară la vârstnici 
12.09-

27.09.22 
persoane 1 3072 

75 Strabismele la copii și adulți 
03.10 – 

19.10.22 
persoane 1 4308 

76 Probleme actuale în geriatrie 
17.10-

01.11.22 
persoane 2 6144 

77 
Managementul practicii medicale în 

asistența medicală primară.  
24.10-08.11 persoane 1 3072 

78 
Alergologie și imunologie clinică pentru 

medicii de practică generală  
24.10-08.11 persoane 1 3072 

79 Actualităţi în diabetologie 
03.10– 

12.10 
persoane 2 6144 

80 Chirurgia obezității morbide  31.10-04.11 persoane 1 3832 

81 
Managementul urgențelor de sănătate 

publică 

03.10-

19.10.22 
persoane 1 3072 

82 
Gastroenterologie clinic – problem 

actuale 

17.10-

01.11.22 
persoane 1 3072 

83 
Patologia vasculară cerebral și medulară. 

Actualități 

17.10-

04.11.22 
persoane 1 4096 

84 

Chirurgia colorectală cu elemente de 

chirurgie miniinvazivă laparoscopică și 

endoscopică 

17.10-

26.10.22 
persoane 1 4792 

85 
Patologia urechii și metodele de 

tratament 

24.10-

08.11.22 
persoane 1 4308 

86 
Artroplastia în tratamentul fracturilor și 

afecțiunilor locomotorului 

17.10-

26.10.22 
persoane 1 2872 

87 Evaluarea funcției hepatice 
10.10-

26.10.22 
persoane 1 3072 

88 
Diagnosticul diferențial și tratamentul 

anemiilor 

14.11 – 

29.11.22 
persoane 1 3072 

89 
Probleme actuale în hipertensiunea 

arterială și insuficiența cardiacă 

14.11 – 

02.12.22 
persoane 1 4576 



 

 

90 

Diagnostic și tratamentu bolilor 

inflamatorii și degenerative a coloanei 

vertebrale 

07.11-

22.11.22 
persoane 1 3072 

91 Probleme actuale în ORL.  14.11-02.12 persoane 1 5744 

92 Tratamentul bolilor endocrine 
07.11-

16.11.22 
persoane 1 3072 

93 Managementul calității 
28.11-

16.12.22 
persoane 2 8192 

94 Artroscopia articulațiilor mari 
28.11-

07.12.22 
persoane 1 2872 

95 Diagnostic funcțional 
28.11-

16.12.22 
persoane 1 4576 

96 
Diagnosticul de laborator al patologiei 

imune 

07.11-

25.11.22 
persoane 1 4096 

97 Urgențe în otorinolaringologie  12.12-21.12 persoane 1 2872 

  Total lotul 1       474811 

  
Lotul 2 Servicii de formare 

profesională continuă a asistentelor 

medicale 

        

1 Medicina de familie 10.01-04.02 persoane 2 
  

3000 

2 Asistența medicală în chirurgie 17.01-11.02 persoane 1 1500 

3 Asistența medicală în săli de tratament 17.01-04.02 persoane 2 2800 

4 
Prevenirea și controlul infecției COVID-

19 
24.01-28.01 persoane 1 570 

5 Asistența medicală în fizioterapie 31.01-25.02 persoane 2 3000 

6 Asistența medicală în ftiziopneumologie 07.02-04.03 persoane 2 3000 

7 Urgențe cardiovasculare 07.02-11.02 persoane 1 570 

8 Diagnosticul de laborator biochimic 21.02-18.03 persoane 1 1500 

9 Masaj și kinetoterapie 28.02-25.03 persoane 1 1500 

10 Asistența medicală în săli de tratament 14.03-01.04 persoane 2 2800 

11 
Profilaxia și combaterea hepatitelor 

virale și SIDA 
14.03-01.04 persoane 1 570 



 

 

12 Diagnosticul de laborator clinic 21.03-15.04 persoane 2 3000 

13 Medicina de familie 28.03-22.04 persoane 3 4500 

14 Urgențe pediatrice 04.04-15.04 persoane 4 3760 

15 Nursing comunitar 04.04-15.04 persoane 2 1880 

16 
Prevenirea și controlul infecției COVID-

19 
04.04-08.04 persoane 3 1710 

17 
Supravegherea și controlul infecțiilor 

asociate asistenței medicale 
11.04-15.04 persoane 1 570 

18 
Medicina de familie (limba de instruire - 

rusă) 
10.05-03.06 persoane 1 1500 

19 Asistența medicală în ginecologie 23.05-17.06 persoane 2 3000 

20 Diagnosticul de laborator clinic 23.05-17.06 persoane 1 1500 

21 Medicina de familie 30.05-24.06 persoane 2 3000 

22 Managementul sanitar și sănătate publică 30.05-24.06 persoane 2 3000 

23 Asistența medicală în săli de tratament 30.05-17.06 persoane 1 1400 

24 Electrocardiografia 20.06-24.06 persoane 1 570 

25 Medicina de familie 05.09-30.09 persoane 1 1500 

26 
Comunicarea și managentul practicii în 

asistența medical primară 
19.09-30.09 persoane 1 940 

27 Medicina de familie 03.10-28.10 persoane 2 3000 

28 Nursing clinic 24.10-11.11 persoane 1 940 

29 Imunoprofilaxia 24.10-11.11 persoane 2 2800 

30 
Asistența medcială în traumatologie și 

ortopedie 
07.11-02.12 persoane 1 1500 

31 Ingrigiri paliative 14.11-09.12 persoane 2 3000 

32 
Prevenirea și controlul infecției COVID-

19 
14.11-18.11 persoane 3 1710 

33 Medicina de familie 21.11-16.12 persoane 1 1500 



 

 

34 Autoclavare (specializare)   persoane 2 3000 

  Total lotul 2      70090 

  Total       544 901,00 

 
Condiții speciale:  

Prioritate în prestarea serviciilor o vor avea participanții procedurii de achiziție, care activează în 

raza municipiului Chișinău. 

 

 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): Pe lot  

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite 

11. Termenii și condițiile de prestare solicitați: Incoterms 2020 EXW conform graficului 

prestării serviciilor. 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022. 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 

în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al 

unor acte administrative (după caz):  Nu  

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim 

(nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile 

solicitate (DUAE, documentație):  

Nr. 

d/o 

Criteriile de calificare și de 

selecție 

 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 Formularul DUAE Original completat și confirmat prin 

aplicarea semnăturii și ștampilei  

participantului  

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

2 Oferta de preț – specificații 

de preț 

Anexa nr.23 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

3 Oferta tehnică – specificații 

tehnice 

Anexa nr. 22 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 



 

 

4 Garanția pentru ofertă în 

valoare de 1% 
Garanţia pentru ofertă prin transfer la 

contul autorităţii contractante, conform 

următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA 

MEDICALĂ TERITORIALĂ 

BOTANICA  

Denumirea Băncii: B.C. 

„VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 

Chișinau  

Codul fiscal: 1003600153360  

IBAN: MD63VI000002251030103MDL  

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la 

licitaţia publică nr. _____ din ________" 

Dispoziția de plată va fi atașată în modul 

scanat, cofirmată prin semnatura electronică 

a parcipantului. 

NU 

5 Cerere de participare Anexa nr.7 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

6 Declarație privind 

valabilitatea ofertei 

Anexa nr.8 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

7 
Extras din Registru de Stat 

Copie – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

8 Certificat de atribuire a 

contului bancar 

Copie – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

9 
Neîncadrarea în situațiile ce 

determină excluderea de la 

procedura de atribuire, ce 

vine în aplicarea art. 19 din 

Legea nr. 131 din 

03.07.2015 

Declaraţie pe proprie răspundere, 

completată în conformitate cu Anexa nr.27 

din documentația standard, confirmată prin 

semnatura electronică a participantului. 

 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

10 
Declarație privind lista 

principalelor prestări 

similare efectuate în ultimii 

3 ani de activitate. 

Confirmată prin semnătura electronică a 

participantului. 

 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

DA 



 

 

Minim 3 ani de experienţă 

specifică în prestarea 

serviciilor similare 

către toți ofertanții) 

11 Garanția de bună execuție a 

Contractului în valoare de 

5% din valoarea Contratului 

Garanţia de bună execuţie prin transfer 

la contul autorităţii contractante, 

conform următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA 

MEDICALĂ TERITORIALĂ 

BOTANICA  

Denumirea Băncii: B.C. 

„VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 

Chișinau  

Codul fiscal: 1003600153360  

IBAN: MD63VI000002251030103MDL  

cu nota “Pentru garanţia de buna 

execuţie a contractului nr. ___ din ____" 

NU 

12 
Declarație privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale 
unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani 

Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM 

nr.145 din 24.11.2020, completat și 

confirmat prin semnatura electronică a 

aparticipantului. 

* (Se va prezenta doar de către ofertantul 

declarat cîștigător odată cu semnarea 

Contractului) 

DA 

16. Garanția pentru ofertă, cuantumul – - % din valoarea ofertei fără TVA. 

17. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul – -% din valoarea contractului 

atribuit. 

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a 

procedurii negociate), după caz – Nu se aplică. 

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va 

utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație 

electronică cu utilizarea pasului minim de licitație și numărului de runde sucesive indicate în SIA 

RSAP 

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se 

aplică. 

21. Ofertele se prezintă în valuta – Lei MD. 

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț și 

corespunderea caietului de sarcini și cerințelor tehnice. 

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] - Conform informației din SIA RSAP ”MTender”. 

- pe: [data] - Conform informației din SIA RSAP ”MTender”. 

24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP. 

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile. 

26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender” Ofertele întârziate vor fi respinse.  



 

 

27. 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. 

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba 

de stat. 

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

Uniunii Europene: Nu. 

30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv 

(dacă este cazul): Nu. 

32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 

viitoare: Nu. 

33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunț: Nu. 

34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din 

SIA RSAP ”MTender”. 

35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

DA 

Sistemul de comenzi electronice NU 

Facturarea electronică DA 

Plățile electronice DA 

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre 

publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu. 

37. Alte informații relevante: Nu. 

 

Conducătorul grupului de lucru:                                                                  Marina Golovaci 
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