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Planul de achiziții a judecătoriei Edineț pentru anul bugetar 2018 
 
Nr. 

d/o 
Expunerea obiectului de achiziție 

Suma estimativă 

planificată 

Procedura de achiziție 

aplicabilă 
Codul eco 

1 Achiziționarea energiei electrice  229600 lei  Contract de valoare mică 222110 

2 Achiziționarea de gaze naturale  280000 lei  Contract de valoare mică 222120 

3 Furnizarea apei și evacuarea apelor reziduale 46700 lei Contract de valoare mică 222140 

4 Achiziționarea serviciilor de salubrizare 25000 lei Contract de valoare mică 222190 

5 Achiziționarea serviciilor internet  40372 lei Contract de valoare mică 222210 

 

6 

Deservirea paginii web  18000 lei  Contract de valoare mică 222210 

7 Achiziționarea serviciilor informatice de menţinere 
a modulului Darea de Seamă  

8000  lei Contract de valoare mică 222210 

8 Achiziționarea serviciilor de oferire a accesului la 
SI “Moldlex”: „Legislația Republicii Moldova” și 
Practica Judiciară 

21648 lei Contract de valoare mică 222210 

9 Achziționarea serviciilor de întreținere sistemului 
de supraveghere video 

6480 lei Contract de valoare mică 222210 

10 Achiziționarea serviciilor de telefonie fixă  72 000 lei Contract de valoare mică 222220 

11 Achiziționarea serviciilor pentru taxa de folosire a 

drumurilor 

4200 lei Contract de valoare mică 222400 

12 Achiziționarea serviciilor pentru asigurarea  și 
testarea auto 

4400 lei Contract de valoare mică 222400 

13 Reparații curente a clădirii 119999,34 lei Contract de valoare mică 222500 

14 Reparația și deservirea utilajului și tehnicii de 
calcul, reîncarcarea cu toner 

25000 lei Contract de valoare mică 222500 



15 Reparații curente a automobilelor  49400 , 66 lei Contract de valoare mică 222500 

16 Achiziționarea serviciilor tipografice,  pentru 

tipărirea registrelor, blanchetelor formularelor şi 
borderourilor, a altor documente. 

60000 lei Contract de valoare mică 222910 

17 Achiziționarea serviciilor de pază a edificiilor 

Judecătoriei Edineț (sediul Central, Briceni, 
Dondușeni, Ocnița) 

105600 lei Contract de valoare mică 222940 

18 Achiziționarea revistelor de specialitate, ziarelor 

locale și a monitorului oficial pentru toate sediile 
Judecătoriei Edineț 

50000 lei Contract de valoare mică 222980 

19 Achiziționarea tehnicii de calcul, necesară pentru 

buna funcționare a instanței 

70300 lei Contract de valoare mică 314110 

20 Achiziționarea inventarului de uz gospodăresc, 
masă de lucru și fotoliu pentru Judecător 

33000 lei Contract de valoare mică 316110 

21 Achiziționarea literaturii de specialitate 10000 lei Contract de valoare mică 318110 

22 Achiziționarea combustibilului, uleiului de motor 
care urmează a fi utilizat pentru necesităţile 

instituţiei 

96000 lei  Contract de valoare mică 331110 

23 Achiziționarea, uleiului de motor care urmează a fi 
utilizat pentru necesităţile instituţiei 

21900 lei  Contract de valoare mică 331110 

23 Întreținerea mijlocurilor de transport  35000  lei Contract de valoare mică 332110 

24 Achiziționarea rechizitelor de birou( creioane, 

cerneală, peniţe, becuri electrice, produse pentru 
igienă etc.) utilizate pentru necesităţile curente ale 

instituţiei.  

71800 lei  Contract de valoare mică 336110 

25 Achiziționarea Hîrtiei A4 96000 lei  Contract de valoare mică 336110 

 26 Achiziționarea CD–uri și plicurilor pentru acestea 96000 lei Contract de valoare mică 336110 

27 Achiziționarea timbrelor pentru sediul Central 96 000 lei  Contract de valoare mică 336110 

28 Achiziționarea timbrelor pentru sediul Briceni 96 000 lei  Contract de valoare mică 336110 

29 Achiziționarea timbrelor pentru sediul Dondușeni 96 000 lei  Contract de valoare mică 336110 

30 Achiziționarea timbrelor pentru sediul Ocnița 96 000 lei  Contract de valoare mică 336110 



31 Procurarea mantiei pentru grefieri și judecători 37500 lei Contract de valoare mică 338110 

32 Achiziționarea apei potabile 30000 lei Contract de valoare mică 339110 
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