
Condiţiile generale impuse ofertanţilor: 
A.
B.
C.
D.

№ Obiectul achizitiilor planificate Cod  CPV Procedura de achizitii

1 Servicii de ecologie, testare, licenţiere, diagnostica autotransportului şi a 
mecanismelor speciale 50200000-7 cerere a ofertelor de preţ

2 Lucrări de reparaţie complexă a staţiilor electrice 35-110 kV SE 12 45317200-5 restrânsă

3 Lucrări de reparaţie a întreruptoarelor cu ulei buc. 11 50500000-0 restrânsă

4 Lucrări de reparaţie a transformatoarelor de forţă buc. 5 45317200-4 restrânsă

5 Lucrări de reparaţie capitală a compresoarelor buc. 5 50500000-0 restrânsă

6 Lucrări de proiectare a telemecanizării fiderelor 10kV pe baza 
echipamentului RTU560 la SE Orhei-110kV şi Călăraşi-110kV SE 2 71242000-6 restrânsă

7
Lucrări de montare, ajustare şi dare în exploatare a utilajului de 
telemecanică Granit Micro la SE  Ialoveni în legătură cu modernizarea 
IDP-10kV

SE 1 32000000-3 restrânsă

8
Lucrări de înlocuirea a cablului de paratrăsnet cu cablu de paratrăsnet cu 
fir optic încadrat (OPGW) LEA-330kV Bălţi - CHE Nistru (pil. 482 pînă 
la hotar)

km. 3 45232200-4 restrânsă

9 Lucrări de telemecanizare a fiderelor 10 kV pe baza echipamentului 
RTU560 la SE Hînceşti şi Anenii Noi SE 2 45232332-8 restrânsă

10  Lucrări de reparaţie şi fortificare a pereţilor avariaţi la SE Orhei IDI-
10kV clădire 1 45000000-7 restrânsă

11 Lucrări de reconstrucţie a suporturilor portalelor 110kV SE Ungheni-
110/35/10 kV SE 1 45000000-7 restrânsă

12 Lucrări de proiectare şi montare a cablului cu fibră optică pentru sectorul 
CND - Străşeni 330kV km. 22 71242000-6 restrânsă

13

Lucrări de montare, ajustare şi dare în exploatare a utilajului de 
telemecanica Granit Micro la  SE: Sturzeşti-110kV,  Camencuţa-110kV, 
Ignăţei-35kV,  Ghindeşti-35kV, Ciorna-35kV, Solonceni-35kV, SE ABA 
Şoldăneşti-35kV, Năvîrneţ-35kV, Gura Camencii-35kV, Staţia de 
epurare-110kV

SE 10 32000000-3 restrânsă

14 Lucrări de înlocuire a conductei sistemului antiincendiar 1АТ, 2АТ la SE 
Străşeni-330 kV m.l. 550 45222300-2 restrânsă

15 Lucrări de proiectare a reconstrucţiei DPRA 400kV la SE Vulcăneşti-400 
kV conex. 5 71242000-6 restrânsă

16
Lucrări de proiectare a reconstrucţiei LEA-110kV Donduşeni - Edineţ 
(cu înstrăinarea terenului), CET Bălţi -1 - Bălţi 330 -1
(sectorul 1-2 şi  5-36) şi CET Bălţi -2 - Bălţi 330-2 (sectorul 1-2 şi 5-31) 

km. 37.80 71242000-6 restrânsă

17 Lucrări de reconstrucţie a LEA-110 kV Floreşti - Şoldăneşti (sectorul 102-
112) km. 2 45453100-8 restrânsă

18

Lucrări de înlăturare a negabaritului cu înlocuirea pilonilor de tipul  48-
50  LEA-110kV Sturzeşti - Glodeni; П-330-2 cu ПБ-330-7Н (pil.№ 31, 
60, 64, 70, 132 ) LEA-330kV Chişinău - Străşeni; П-330-2 cu ПБ-330-
7Н  (pil.№ 226, 330 ) LEA-330kV Străşeni - Bălţi;  УБ110-9 cu У110-1 
(pil.№ 28 şi 32 ) LEA-110kV Căuşeni - Şt. Vodă;  МГЭ cu УСБ110-21 
(pil.№ 101, 108 şi 117 ) LEA-110kV Orhei - Peresecina şi УСБ110-5 cu 
У1М (pil.№ 9 ) LEA-110kV derivaţia la SE Mărcauţi

pil. 15 45232000-2 restrânsă

Fax: (+373 22) 25-31-42 Cancelaria

Se reglementează prin Regulamentul privind procedurile 
de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în 
activitatea titularilor de licenţă din sectoarele 
electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a 
operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare (Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 
26.01.2017)

Î.S. "Moldelectrica"
MD-2012, Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
E-mail: cancelar@moldelectrica.md
Tel: (+373 22) 22-22-70 Anticamera

Achitarea se efectuează în decurs de 30 zile după semnarea Actelor de recepţie a bunurilor livrate şi/sau lucrărilor executate;

Termenul de livrare-executare  pentru materiale şi lucrări constituie 30-120 zile după caz, în conformitate cu conditii contractuale

Tel: (+373 22) 25-31-36 Sectorul de achizitii
http://www.moldelectrica.md/ro/finances/tenders

Planul de achiziţii orientativ al Î.S. "Moldelectrica" pentru anul 2019

Cantitate

I. Achiziţia lucrărilor şi serviciilor

Termenul minim de garanţie - 12 luni de la data recepţiei finale a lucrărilor executate, montării utilajelor şi/sau livrarea materialelor;

Alte cerinţe specifice, necesare şi relevante vor fi indicate suplimentar în caietele de sarcini pentru licitaţiile organizate.

în asortiment



19

Lucrări de instalare a pilonilor suplimentari în intervalele lungi a LEA-
110kV Vulcăneşti - Congaz sectorul Congaz - Taraclia №4-5 (ПСБ 110-
1 cu riglă); Vulcăneşti Nord - Cahul Sud  №111-112 (ПБ 110-15);  
Vulcăneşti 400 - Etulia1 intervalul pil. №103-104 (ПБ110-15) şi Comrat - 
Iargora intervalul pil. № 14-15(ПБ 110-15) 

buc. 4 50500000-0 restrânsă

20 Restabilirea proprietăţilor electroizolante ale uleiului t. 100 50500000-0 cerere a ofertelor de preţ

1 Piese de schimb necesare pentru reparaţia echipamentului de forţă 31000000-6 restrânsă

2 Materiale necesare pentru telemecanizarea fiderelor 10kV pe baza 
echipamentului RTU560 la SE Hînceşti, Anenii Noi SE 2 32000000-3 restrânsă

3 Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie în asortiment 35000000-4 cerere a ofertelor de preţ

4 Piese de schimb în asortiment necesare pentru reparaţia mijloacelor de 
transport 34300000-0 restrânsă

5 Produse petroliere în asortiment 09000000-3 deschisă

6 Anvelope şi acumulatoare în asortiment 34351100-3   
31440000-2 restrânsă

7 Materiale necesare pentru fabricarea utilajului nestandardizat 42950000-0 deschisă

8 Modeme necesare pentru comunicarea datelor la staţii seturi 151 32552410-4 restrânsă

9 Module necesare pentru înnoirea echipamentului Granit-micro (КНШ-5) seturi 30 31731100-0 restrânsă

10 Silicagel indicator (80 kg), silicagel КСКГ (4 t.) şi carton de filtrare (50 
kg) kg 134 24000000-4 cerere a ofertelor de preţ

11 Aparat "Тангенс -3М" pentru măsurarea perderilor dielectrice a uleiului buc. 2 31682540-7 restrânsă

12
Utilaj în asortiment necesar pentru modernizarea echipamentului TM la 
SE Vulcăneşti Nord, Zîrneşti, SOC, Novoselovca, Balabani, Etulia 1, 
Congaz, Baurci, Baimaclia, Iargora

SE 10 32000000-3 restrânsă

13 Instalaţie (stand)  pentru DT  DPRA  simple de tipul РETOM 21М  cu 
adaptor  РET-ВАХ-2000 pentru scoaterea caracteristicilor volt -amperice buc. 1 31213000-2 restrânsă

14 Memorie cumulativă cu bandă - SCADA/EMS un. 1 30236100-3 restrânsă

15 Imprimante speciale de modelul THERMOARC CARD cu accesorii 
necesare pentru serviciile SL PRA (filiale) buc. 4 30232100-5 restrânsă

16
Echipament pentru modernizarea reţelei de transmitere a datelor la CND, 
GOD Vatra, GOD Comrat, SE Bălţi-330kV, SE Străşeni-330kV şi SE 
Călăraşi (înlocuirea switch)

buc. 7 32000000-3 restrânsă

17 Cablu în asortiment conform necesităţilor SSE, SCPRA, SESTMEE, 
SCTT 31300000-9 restrânsă

18 Descarcătoare: ОПН-35 kV (72 buc.), ОПН-10 kV (126 buc.) şi ОПН-
110 kV (32 buc.) buc. 230 31215000-6 restrânsă

19 Climatizatoare şi montarea acestora pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă a personalului întreprinderii buc. 16 45331221-1 cerere a ofertelor de preţ

20 Instalaţie de redresare şi încărcare cu două canale ВАЗП, montarea şi 
ajustarea ei la SE Edineţ-110/35/10kV în locul instalaţiei de încărcare buc. 1 31600000-2 restrânsă

21 Cameră de imagistică termică (тепловизор) pentru inspecţia imagistică 
termică a echipamentului electric buc. 4 32235000-9 restrânsă

22 Сablu de paratrăsnet cu fir optic încadrat (OPGW) LEA-330kV Bălţi - 
CHE Nistru (pil. 482 pînă la hotar) km. 3 32562000-0 restrânsă

23 Tehnică de calcul în asortiment un. 32 30120000-6 cerere a ofertelor de preţ

24 Cablu cu fibră optică pentru sectorul CND -Străşeni 330kV. km. 22 32562000-0 restrânsă

25 Registrator a situatiilor de avarie (РАС) Parma  tip РП 4.11 -1buc., tip 
ПУ 16/32М - 4 buc. şi montarea acestuia la SE Straşeni-330 kV inst. 1 31644000-2 restrânsă

26
Racorduri pentru întreruptoare cu ulei-110 kV (schiţa de uzina 132), 
racorduri 35 kV tip ГКВП-III-90-40,5/1000 O1 schita de uzina ИВУЕ 
686.351.230, 230-01,230-04 pentru întreruptoare С-35 

buc. 32 44167100-9 restrânsă

27 Transformatoare de măsurare TA-35 kV (15 buc.) la SE Soroca şi SE 
Cosnita şi transformatoare de măsurare TA (69 buc.) la întrările 6-10 kV buc. 84 31100000-7 restrânsă

în asortiment

II. Achiziţia materialelor şi echipamentelor

în asortiment

în asortiment

în asortiment

în asortiment

în asortiment

în asortiment



28 Achizitia, montarea si ajustarea bateriilor de acumulatoare, redresor cu 2 
canale ВАЗП-1, ВАЗП-2 la SE Ungheni-110/35/10 kV buc. 3 50500000-0 restrânsă

29 Achizitia, montarea si ajustarea bateriilor de acumulatoare la SE Edinat-
110/35/10 kV buc. 1 50500000-0 restrânsă

30 Automacara buc. 1 34142000-4 deschisă

31

Echipament Granit-micro în asortiment pentru  SE: Sturzeşti-110kV,  
Camencuţa-110kV, Ignăţei-35kV,  Ghindeşti-35kV, Ciorna-35kV, 
Solonceni-35kV, SE ABA Şoldăneşti-35kV, Năvîrneţ-35kV, Gura 
Camencii-35kV, Staţia de epurare-110kV

SE 10 32000000-3 restrânsă

32 Transformatoare de tensiune-330 kV tip (НКФ-330, CERSM-1, CERSM-
2,Strășeni ВЛ-330)  la SE Chisinau-330 kV seturi 3 31100000-7 restrânsă

33 Transformatoare de tensiune-110 kV tip (1И,110 2И) la SE Straseni-330 
kV si tip (НКФ-110  110-1И, 110-2И) la SE Chisinau-330 kV seturi 4 31100000-7 restrânsă

34 Automobil combinat pasager-marfar conform necesitatilor SSE, SPRA buc. 4 34000000-7 deschisă

35 Achizitia, montarea si ajustarea transformatorului de forţă 25000 kVA 
pentru SE Ialoveni 110/35/10 kV buc. 1 45317200-4 deschisă

36
Materiale si piese de schimb în asortiment necesare pentru reconstructia, 
reparatia si deservirea LEA35-400 kV (izolatoare, constructii metalice, 
armatura de linie, conductor AC si cablu de paratrasnet s.a.)

44111500-6 restrânsă

37 Relee şi automate conform necesitatiilor PRA 31221000-1 restrânsă

în asortiment
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