
ANUNȚ DE INTENȚIE 

Nr.1  din 11.09.2019  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor 

IDNO 1013601000082 

Adresa MD-2009, mun.Chișinău, str.Kogălniceanu, 

63 

Numărul de telefon/fax 022-26-46-48 

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@ansa.gov.md 

Adresa de internet ale autorității contractante http://ansa.gov.md/ 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Andros Veronica 

Tel: 022-26-46-48 

Emial: veronica.andros@ansa.gov.md  

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 

obține accesul liber, direct, total și gratuit la 

documentația de atribuire 

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii 

nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul 

liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care 

poate fi accesată documentația de atribuire) 

https://achizitii.md/ro/ 

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 ori ar putea 

implica o altă formă de achiziție comună) 

Ustensile și consumabile de laborator pentru 

activitățile inspectorilor ANSA, inclusiv 

recoltarea de probe 

II. Informații despre obiectul achiziției: 

Nr. 

Ord. 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/luc

rărilor solicitate 

Unitate 

de 

măsură 

Cantit

ate 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 

referință 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru fiecare 

lot în parte) 

1.  

33100000-

1 

Halat de unică folosință 

pe butoane 
buc 1610 

Halat de unică folosință pe 

butoane din material nețesut care 

să permit circulația ușoară a 

aerului (polipropilenă); prevăzut 

cu elastic la mâneci şi închidere 

cu butoane; buzunare exterioare. 

Culoare: alb, Mărime: L, XL, 

XXL 

 

24150,00 

 

2.  Halat medical din bumbac buc 63 

Halat medical din bumbac, cu 

mîneca lungă, clasică, dreaptă, 

guler rever, închidere cu nasturi, 

buzunare exterioare 

9450 

3.  

Mănuși de unică folosință 

din latex (în cutie 100 

bucati )  1buc= 1 cutie 

buc 462 

Mănuși de unică folosință (latex), 

mărimea L, XL 

38346,00 

 

mailto:info@ansa.gov.md?subject=Mesaj%20site
http://ansa.gov.md/
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4.  
Mănuși material, 1buc=1 

pereche 
buc 100 

Mănuși material 1000,00 

 

5.  Măști 1 cutie= 1 buc buc 191 

Mască chirurgicală cu elastic 

material din polipropilenă nețesut, 

trei straturi, trei pliuri 

12415,00 

6.  Bahile 1 buc= 1 pereche buc 7400 
Bahile medicale de unică folosință 5402,00 

 

7.  
Bonete medicale de unică 

folosinţă 
buc 2650 

Bonete de unică folosință din 

material nețesut care să permit 

circulația ușoară a aerului 

(polipropilena), dotate cu elastic, 

ambalate câte 100 bucăți, culoare 

albă 

1060,00 

 

8.  
Sigilii pentru unitățile de 

transport cu logul ANSA 
buc 

10000

0 

Sigilii pentru unitățile de 

transport, mărime mare 

300000 

9.  Sigilii cu logo-l ANSA buc 4200 
Sigilii din masă plastică, cu cablu 

, mărime medie 

9030,00 

 

10.  
Bandă adezivă cu logo-ul 

ANSA ~ 50mx50mm 
buc 40 

Bandă adezivă cu logo-ul ANSA. 

Mărimea ~ 50mx50mm, culoarea 

albă 

400 

11.  Trusă medicală complexă buc 10 Trusă medicală complexă 
3000 

12.  Cîntar de mînă electronic buc 110 

Cîntar de mînă electronic, LCD 

display, marja de cîntărire: 0-20 

kg, alimentare baterii, baterii 

incluse 

19800 

13.  
Cizme de cauciuc, 1 buc= 

1 pereche 
buc 117 

Cizme de protecție  din cauciuc 

sau PVC.  Înlțimea medie, 

Mărimi: 42-44, 1 buc=1 pereche. 

15210,00 

 

14.  Stetoscop buc 4 

Stetoscop Clasic II S.E. echipat cu 

o membrană, care permite de 

ascultat frecvenţe înalte şi joase. 

Caracteristici: capacitatea ridicată 

acustică/standard ridicat în 

sănătate; izolarea moale pentru 

urechi; un singur tub; membrane 

dublufrecvențe; diametru 

diafragmei de 4,7 cm; rama 

(ободок) nu produce senzatia de 

frig; un an garanţie 

720 

15.  
Cuțite din inox pentru 

prelevarea probelor  
buc 198 

Cu lamă și mîner din inox: 

190 cuțite cu lungimea lamei 

aproximativ 20 cm; 8 cuțite cu 

lungimea lamei de aproximativ 25 

cm. 

13860,00 

 

16.  

Pungi sterile cu 

dimensiunea 500x450 mm 

pentru  prelevare probe 

buc 1000 

Pungi sterile cu dimensiunea 

500x450 mm pentru  prelevare 

probe 

4000 

17.  

Pungi sterile universale cu 

dimensiunea 250x400 mm 

pentru  prelevare probe 

buc 1200 

Pungi sterile universale cu 

dimensiunea 250x400 mm pentru  

prelevare probe 

4800 

18.  
Pungi sterile universale cu 

dimensiunea 300x400 mm 
buc 1300 

Pungi sterile universale cu 

dimensiunea 300x400 mm sau 

500 mm pentru  prelevare probe 

5200 



sau 500 mm pentru  

prelevare probe 

19.  

Recipiente sterile de uz 

multiplu autolavabile 

pentru alimente și lichide 

de 500 ml 

buc 1800 

Recipiente sterile de uz multiplu 

autolavabile pentru alimente și 

lichide de 500 ml 

108000,00 

 

20.  Pipetă gradată sterilă  buc 1000 
Pipetă gradată sterilă 1,0 ml, de 

unică folosință 

3000 

21.  
Cutii petri d-90 de unică 

folosință (sterile) 
buc 2000 

Cutii petri d-90 de unică folosință 

(sterile) 

3800 

22.  
Apă oxigenată 35% 1 

litru=1,1327 kg 
kg 10 

Apă oxigenată 35% 1 

litru=1,1327 kg 

520 

23.  Hîrtie de pergament kg 5 Hîrtie de pergament 150 

24.  Pincete buc 50 
Pincete de inox pentru laborator, 

lung.  150 mm 

1500 

25.  

Lupă  de buzunar cu 

mîner de mers în cîmp cu 

diametrul 8 cm 

buc 37 

Lupă  de buzunar cu mîner de 

mers în cîmp cu diametrul 8 cm 

1850 

26.  Lupe gradate buc 74 

Lupe gradate, să dețină certificat 

privind verificarea metrologică; 

Amplificare – 10 x; 

Câmpul vizual – 340 mm; 

Scara gradată: 0-30 mm 

Citire – 0,1mm 

Lentilă Ø: 30 mm 

Iluminare LED- da 

Obiectiv: 3 lentile duble; 

Inel de focalizare: da 

Greutate: max. 115g  

Dimensiuni: 45x45x53mm 

Diapazonul temperaturilor de 

lucru: de la minus 30 ˚C până la 

74000,00 

 

27.  Căldări 6l de inox buc 50 Căldări 6l de inox 2000 

28.  
Pachete de hîrtie pentru 

prelevarea probelor 
buc 5000 

Pachete de hîrtie pentru 

prelevarea probelor, rezistentă , 

capacitatea min.3 kg 

15000,00 

 

29.  

Pachete de polietilenă 

pentru probe, dimensiune 

40x30 cm 

buc 5000 

Pachete de polietilenă pentru 

probe, dimensiune 40x30 cm 

15000 

30.  

Sondă din aluminiu sau 

oțel inox pentru prelevat 

probe solide 

buc 74 Sondă din aluminiu sau oțel inox 

pentru prelevat probe solide 

11100 

31.  

Baghetă din propilenă sau 

oțel inox cu lungimea 50-

55 cm și diametrul 2-2,5 

cm 

buc 100 

Baghetă din propilenă sau oțel 

inox cu lungimea 50-55 cm și 

diametrul 2-2,5 cm 

10000,00 

 

32.  Seringă de 20 ml buc 200 

Seringi sterile de unică folosință 

cu trei componente – cilindru, 

piston și garnitură de cauciuc  

pentru uz medical, capacitatea 20 

ml. 

1186 



33.  Sisteme pentru perfuzie buc 40 

Tub de plastic nontoxic cu 

lungime de minim 150 cm, la care 

se adauga 20 cm ai tubului. 

Ambalat individual, steril, 

rezistent la presiuni ridicate și 

transparent  

1600 

34.  Spatulă plastic de 100  ml buc 37 

Spatulă din plastic, rezinstentă la 

solvent organici , volum min. 100 

ml 

3700,00 

 

35.  

Recipienți de plastic 

autosigilanți cu 

capacitatea de 100 ml 

rezistenți la solvenți 

buc 1000 

Recipienți de plastic autosigilanți 

cu capacitatea de 100 ml rezistenți 

la solvenți 

42500 

36.  
Pisetă pentru solvenți 

organici 
buc 37 

Pisetă din plastic, rezistentă la 

solvienți organici, volum min. 250 

ml 

2109 

37.  Alcool etilic litri 60 
Uz extern, ambalaj sticlă sau 

plastic , max. 1 litru , 96%  

1980,00 

 

38.  

Pungi de plastic 

autosigilante cu etichetă, 

cu lungimea de 15-20 cm 

și înălțimea 30-35 cm 

buc 300 

Pungi de plastic autosigilante cu 

etichetă, cu lungimea de 15-20 cm 

și înălțimea 30-35 cm 

21000,00 

 

39.  Pungi din plastic sterile  buc 10200 

Pungi cu inchidere ZIP, sterile si 

elastice, destinate pentru produse 

alimentare, confectionate din 

polietilena, potrivite in mod 

special pentru probe solide si 

probe lichide si utilizate in 

general in medicină şi industria 

alimentara. Dimensiuni 200 x 300 

mm. 

30600 

40.  

Etichete autocolante cu 

dimensiunea 105/74 și 

mai mici 

buc 170 Etichete autocolante cu 

dimensiunea 105/74 și mai mici 

2550,00 

 

41.  

Mască cu filtru pentru 

protecția căilor 

respiratorii  

buc 37 

Respirator filtru cu supapă, clasa 

de protecție FFP2, oferă protecție 

împotriva prafului și evaporării 

substanțelor de toxicitate medie , 

nu provoaca alergii, se potrivește 

pentru orice tip de față, fără 

clipuri pentru nas 

1110,00 

 

42.  
Cizme protectori de unică 

folosință din polipropilenă 
cutii 37 

Cizme protectori de unică 

folosință din polipropilenă, 

rezistente la lichide agresive 

1998 

43.  

Șervețele umede 

antibacteriene , cu alcool , 

ambalaj mare (100 buc) 

cutii 100 

Șervețele umede antibacteriene , 

cu alcool , ambalaj mare (100 

buc) 

3000 

44.  Foarfece de grădină buc 40 

Foarfece de grădinnă, cu lame 

ascuțite, lungimea lamelor 25-30 

cm 

10000,00 

 

45.  
Lopată pentru prelevarea 

mostrelor de sol 
buc 37 

Lopată pentru prelevarea 

mostrelor de sol 

3700 

46.  Etichete adezive în rulou buc 50 Etichete adezive în rulou 
2000 



47.  

Pachet safeu din 

polietilenă 50x70 cm cu 

abrevierea ANSA 

buc 2000 Pachet safeu din polietilenă 50x70 

cm cu abrevierea ANSA 

30000,00 

 

48.  
Pungi din hîrtie 50x70 cm 

cu abrevierea ANSA 
buc 1000 

Pungi din hîrtie 50x70 cm cu 

abrevierea ANSA 

15000,00 

 

49.  Ladă frigorifică buc 139 

Ladă frigorifică portabilă volum 

25-30 litri, 4 (patru) bucăți 

elemente de răcire 

170275 

50.  
Termometru digital cu 

infraroşu non-contact 
buc 74 

Termometru digital cu infraroșu 

non-contact, să dețină certificat 

privind verificarea metrologică; 

domeniu de măsură: -50 - +380 

grade Celsius; precizie: 1,5% sau 

1,5 grade Celsius; rezoluția: 0,1 

grade Celsius; lungimea de unda: 

8-14 micrometri; raport 

Distanta:Spot (D:S) 12:1; timpul 

de răspuns: 500 ms (0,5 secunde); 

scala temperatura: 

Celsius/Fahrenheit; temperatura 

de operare: 0 - +40 grade Celsius; 

umiditatea relativa de operare: 10 

- 95%; temperatura de depozitare: 

-20 - +60 grade Celsius; 

iluminare ecran (permite 

vizualizarea temperaturii si pe 

timp de noapte); localizare a 

punctului de măsura cu laser; 

funcție de înghețare a temperaturii 

afișate; indicator baterie 

descărcata 

25900 

51.  

Vase din plastic cu capac 

destinate p/u produse 

alimentare 

buc 10200 

Material – plastic destinat 

produselor alimentare, cu capac, 

sterile, volum 500 ml 

204000 

52.  
Flacoane sterile cu gât 

larg pentru probe de apa 
buc 5100 

Flacoane din plastic pentru 

produse alimentare, cu capac, 

sterile. Volum – 1000 ml, cu 

etichetă pentru înscrierea 

informație 

102000 

53.  Spatule din lemn sterile buc 10200 

Material – lemn, ambalate 

individual sterile, lungimea 15 – 

20 cm 

5100 

54.  
Seturi pentru prelevarea 

probelor de sanitație 
buc 10250 

Eco-eprubete din plastic cu fund 

rotund, dop şi cu tija plastic si 

varf de vascoza, sterile, cu mediu 

Amies,  pentru transportarea 

probelor de sanitaţie. Dimensiuni: 

16mm x 100mm.  Sterilizate prin 

iradiere. Volum: 10ml. Cutie cu 

100 buc.  

307500,00 

 

55.  Cuțite din plastic sterile buc 10100 

Material – plastic alimentar, 

rezistent la temperaturi înalte, 

lungimea 15 – 20 cm, ambalate 

individual în ambalaj steril. 

20200 



56.  Linguri de plastic sterile buc 10100 

Material – plastic alimentar, 

rezistent la temperaturi înalte, 

lungimea 15-20 cm, capacitatea 

30-35 g, ambalate individual în 

ambalaj steril. 

20200 

57.  
Clește de bucătărie pentru 

prelevare probe 
buc 104 

Material – metal, inoxidabil, 

lungimea 25 – 30 cm 

3120,00 

 

      1736921,00 

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere 

protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor 

programe de angajare protejată 

Nu □ 

 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în 

temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte 

administrative 

Nu □ 

 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț 

 

 

IV. Alte informații: 

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 

pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de 

intenție 

20.09.2019 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate - 

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 

guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului 

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 

JOUE) 

Nu □ 

 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 

MD-2001; 

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

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md 

Alte informații relevante  

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș. 

 

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul 

achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii 

contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 

03.07.2015 privind achizițiile publice). 
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