
INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURILE NEGOCIATE 

 

privind achiziționarea: Grâu alimentar 

 

prin procedura de achiziție: negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 

 

1. Denumirea autorității contractante: Agenția Rezerve Materiale 

2. IDNO: 1006601000288 

3. Adresa MD-2012, str. Columna 118/1, mun. Chișinău 

4. Numărul de telefon/fax: 022- 24-33-66, 022-24-33-17. 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: www.rezerve.gov.md, 

arm@rezerve.gov.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 inclusiv ivitația de participare este disponibilă pe pagina 

web rezerve.gov.md la rubrica anunțuri, persoana de contact Alexandru Leonte tel.022-243-324. 

7. Cumpărătorul invită candidații selectați conform anexelor să participe la procedura de 

achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:  

 

Nr.  

Lot 

C
o

d
 C

P
V

 

Denumire

a 

bunurilor/ 

serviciilor 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 
Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru 

fiecare lot în 

parte) 

1. 

0
3
2
1
1
1
0
0
-4

 

Grâu 

alimentar 

(locul 

stocării 

r-nul 

Florești). 

 

tone 6500 

 

Conform Reglementării tehnice „Grâu, orz, 

ovăz, secară, porumb și sorg de uz 

alimentar”, aprobat prin HG nr. 202/2009: 

 Roada anului: 2022; 

 Produs autohton; 

 Conținutul minim de gluten umed ≥18% 

(metoda GOST 13586, 1-68 p.3.1); 

 Conținutul maxim de umiditate – 14%; 

 Conținutul minim a masei hectolitrice 

(natura) ≥71,0 kg/hl; 

 Conținutul maxim de componente străine 

cerealelor de bază – 8,0 %; 

 Conținutul maxim de semințe încolțite – 

3%; 

 Conținutul maxim de semințe pătate 

integral sau parțial – 0%; 

 Conținutul maxim de semințe pestrițe 

și/sau afectate de fuzarioză – 0%; 

 Fără miros străin, amar sau acru; 

Ofertantul câștigător își va asuma toate 

cheltuielile aferente 

încărcării/transportării/livrării/ la punctul de 

păstrare/depozitare indicat de autoritatea 

contractantă, indiferent de zona geografică 

(locul stocării r-nul Florești). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma 

estimativă 

fără TVA: 

31 412, 86 

mii lei 

http://www.rezerve.gov.md/
mailto:arm@rezerve.gov.md


2. 

0
3
2
1
1
1
0
0
-4

 Grâu 

alimentar 

(locul 

stocării 

r-nul 

Florești). 

tone 6250 

 

Conform Reglementării tehnice „Grâu, orz, 

ovăz, secară, porumb și sorg de uz 

alimentar”, aprobat prin HG nr. 202/2009: 

 Roada anului: 2022; 

 Produs autohton; 

 Conținutul minim de gluten umed ≥18% 

(metoda GOST 13586, 1-68 p.3.1); 

 Conținutul maxim de umiditate – 14%; 

 Conținutul minim a masei hectolitrice 

(natura) ≥71,0 kg/hl; 

 Conținutul maxim de componente străine 

cerealelor de bază – 8,0 %; 

 Conținutul maxim de semințe încolțite – 

3%; 

 Conținutul maxim de semințe pătate 

integral sau parțial – 0%; 

 Conținutul maxim de semințe pestrițe 

și/sau afectate de fuzarioză – 0%; 

 Fără miros străin, amar sau acru; 

Ofertantul câștigător își va asuma toate 

cheltuielile aferente 

încărcării/transportării/livrării/ la punctul de 

păstrare/depozitare indicat de autoritatea 

contractantă, indiferent de zona geografică 

(locul stocării r-nul Florești). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma 

estimativă 

fără TVA:  

30 204, 67 

mii lei 

3. 

0
3
2
1
1
1
0
0

-4
 Grâu 

alimentar 

(locul 

stocării 

r-nul 

Edineț) 

tone 6500 

 

Conform Reglementării tehnice „Grâu, orz, 

ovăz, secară, porumb și sorg de uz 

alimentar”, aprobat prin HG nr. 202/2009: 

 Roada anului: 2022; 

 Produs autohton; 

 Conținutul minim de gluten umed ≥18% 

(metoda GOST 13586, 1-68 p.3.1); 

 Conținutul maxim de umiditate – 14%; 

 Conținutul minim a masei hectolitrice 

(natura) ≥71,0 kg/hl; 

 Conținutul maxim de componente străine 

cerealelor de bază – 8,0 %; 

 Conținutul maxim de semințe încolțite – 

3%; 

 Conținutul maxim de semințe pătate 

integral sau parțial – 0%; 

 Conținutul maxim de semințe pestrițe 

și/sau afectate de fuzarioză – 0%; 

 Fără miros străin, amar sau acru; 

Ofertantul câștigător își va asuma toate 

cheltuielile aferente 

încărcării/transportării/livrării/ la punctul de 

păstrare/depozitare indicat de autoritatea 

contractantă, indiferent de zona geografică 

(locul stocării r-nul Edineț). 

 

 

 

 

 

Suma 

estimativă 

fără TVA:  

31 412, 86 

mii lei 



4. 

0
3
2
1
1
1
0
0
-4

 Grâu 

alimentar 

(locul 

stocării 

r-nul 

Edineț) 

tone 6965,015 

 

Conform Reglementării tehnice „Grâu, orz, 

ovăz, secară, porumb și sorg de uz 

alimentar”, aprobat prin HG nr. 202/2009: 

 Roada anului: 2022; 

 Produs autohton; 

 Conținutul minim de gluten umed ≥18% 

(metoda GOST 13586, 1-68 p.3.1); 

 Conținutul maxim de umiditate – 14%; 

 Conținutul minim a masei hectolitrice 

(natura) ≥71,0 kg/hl; 

 Conținutul maxim de componente străine 

cerealelor de bază – 8,0 %; 

 Conținutul maxim de semințe încolțite – 

3%; 

 Conținutul maxim de semințe pătate 

integral sau parțial – 0%; 

 Conținutul maxim de semințe pestrițe 

și/sau afectate de fuzarioză – 0%; 

 Fără miros străin, amar sau acru; 

Ofertantul câștigător își va asuma toate 

cheltuielile aferente 

încărcării/transportării/livrării/ la punctul de 

păstrare/depozitare indicat de autoritatea 

contractantă, indiferent de zona geografică 

(locul stocării r-nul Edineț). 

 

 

 

 

 

 

 

Suma 

estimativă 

fără TVA: 

 33 660, 16 

mii lei 

5. 

0
3
2
1
1
1
0
0

-4
 Grâu 

alimentar 

(locul 

stocării r-

nul 

Florești) 

tone 5000 

 

Conform Reglementării tehnice „Grâu, orz, 

ovăz, secară, porumb și sorg de uz 

alimentar”, aprobat prin HG nr. 202/2009: 

 Roada anului: 2022; 

 Produs autohton; 

 Conținutul minim de gluten umed ≥18% 

(metoda GOST 13586, 1-68 p.3.1); 

 Conținutul maxim de umiditate – 14%; 

 Conținutul minim a masei hectolitrice 

(natura) ≥71,0 kg/hl; 

 Conținutul maxim de componente străine 

cerealelor de bază – 8,0 %; 

 Conținutul maxim de semințe încolțite – 

3%; 

 Conținutul maxim de semințe pătate 

integral sau parțial – 0%; 

 Conținutul maxim de semințe pestrițe 

și/sau afectate de fuzarioză – 0%; 

 Fără miros străin, amar sau acru; 

Ofertantul câștigător își va asuma toate 

cheltuielile aferente 

încărcării/transportării/livrării/ la punctul de 

păstrare/depozitare indicat de autoritatea 

contractantă, indiferent de zona geografică 

(locul stocării r-nul Florești). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma 

estimativă 

fără TVA:  

24 163, 74 

mii lei 



6. 

0
3
2
1
1
1
0
0
-4

 Grâu 

alimentar 

(locul 

stocării 

r-nul 

Căușeni) 

tone 3500 

Conform Reglementării tehnice „Grâu, orz, 

ovăz, secară, porumb și sorg de uz 

alimentar”, aprobat prin HG nr. 202/2009: 

 Roada anului: 2022; 

 Produs autohton; 

 Conținutul minim de gluten umed ≥18% 

(metoda GOST 13586, 1-68 p.3.1); 

 Conținutul maxim de umiditate – 14%; 

 Conținutul minim a masei hectolitrice 

(natura) ≥71,0 kg/hl; 

 Conținutul maxim de componente străine 

cerealelor de bază – 8,0 %; 

 Conținutul maxim de semințe încolțite – 

3%; 

 Conținutul maxim de semințe pătate 

integral sau parțial – 0%; 

 Conținutul maxim de semințe pestrițe 

și/sau afectate de fuzarioză – 0%; 

 Fără miros străin, amar sau acru; 

Ofertantul câștigător își va asuma toate 

cheltuielile aferente 

încărcării/transportării/livrării/ la punctul de 

păstrare/depozitare indicat de autoritatea 

contractantă, indiferent de zona geografică 

(locul stocării r-nul Căușeni). 

 

 

 

 

Suma 

estimativă 

fără TVA:  

16 914, 62 

mii lei 

7. 

0
3
2
1
1
1
0
0
-4

 

         

0
3
2
1
1
1
0
0
-4

 

Grâu 

alimentar 

(locul 

stocării 

r-nul 

Leova) 

tone 5000 

 

Conform Reglementării tehnice „Grâu, orz, 

ovăz, secară, porumb și sorg de uz 

alimentar”, aprobat prin HG nr. 202/2009: 

 Roada anului: 2022; 

 Produs autohton; 

 Conținutul minim de gluten umed ≥18% 

(metoda GOST 13586, 1-68 p.3.1); 

 Conținutul maxim de umiditate – 14%; 

 Conținutul minim a masei hectolitrice 

(natura) ≥71,0 kg/hl; 

 Conținutul maxim de componente străine 

cerealelor de bază – 8,0 %; 

 Conținutul maxim de semințe încolțite – 

3%; 

 Conținutul maxim de semințe pătate 

integral sau parțial – 0%; 

 Conținutul maxim de semințe pestrițe 

și/sau afectate de fuzarioză – 0%; 

 Fără miros străin, amar sau acru; 

Ofertantul câștigător își va asuma toate 

cheltuielile aferente 

încărcării/transportării/livrării/ la punctul de 

păstrare/depozitare indicat de autoritatea 

contractantă, indiferent de zona geografică 

(locul stocării r-nul Leova). 

 

 

 

 

 

Suma 

estimativă 

fără TVA: 

 24 163, 74 

mii lei 



8. 

0
3
2
1
1
1
0
0
-4

 Grâu 

alimentar 

(locul 

stocării 

r-nul 

Cahul) 

tone 2000 

Conform Reglementării tehnice „Grâu, orz, 

ovăz, secară, porumb și sorg de uz 

alimentar”, aprobat prin HG nr. 202/2009: 

 Roada anului: 2022; 

 Produs autohton; 

 Conținutul minim de gluten umed ≥18% 

(metoda GOST 13586, 1-68 p.3.1); 

 Conținutul maxim de umiditate – 14%; 

 Conținutul minim a masei hectolitrice 

(natura) ≥71,0 kg/hl; 

 Conținutul maxim de componente străine 

cerealelor de bază – 8,0 %; 

 Conținutul maxim de semințe încolțite – 

3%; 

 Conținutul maxim de semințe pătate 

integral sau parțial – 0%; 

 Conținutul maxim de semințe pestrițe 

și/sau afectate de fuzarioză – 0%; 

 Fără miros străin, amar sau acru; 

Ofertantul câștigător își va asuma toate 

cheltuielile aferente 

încărcării/transportării/livrării/ la punctul de 

păstrare/depozitare indicat de autoritatea 

contractantă, indiferent de zona geografică 

(locul stocării r-nul Cahul). 

 

 

 

 

 

 

Suma 

estimativă 

fără TVA:  

9 665, 50 

mii lei 

Cantitatea totală  
41 715, 015 

tone 
Valoarea estimativă totală 

Suma 

estimativă 

fără TVA: 

 201 598,15 

mii lei 

 

8. Documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul 

verificării declaraţiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru 

demonstrarea capacităţii tehnice și/sau profesionale şi a celei economice și financiare: 

 

Nr. 

d/o 

Criteriile de calificare și de 

selecție 

(Descrierea 

criteriului/cerinței) 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1.  Cerere de participare  Conform Anexei nr.7 din Documentația standard 

aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 

Confirmat prin semnătura olografă sau 

electronică avansată calificată în cazul depunerii 

pe arm@rezerve.gov.md 

Obligatoriu 

2. Declarația privind valabilitatea 

ofertei  

(cel puțin 60 zile de la data 

depunerii ofertei) 

Conform Anexei nr.8 din Documentația standard 

aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 

Confirmat prin semnătura olografă sau 

electronică avansată calificată în cazul depunerii 

pe arm@rezerve.gov.md 

Obligatoriu 

3. Garanția pentru ofertă- 1% din 

valoarea ofertei fără TVA 

Garanția bancară conform Anexei nr.9 din 

Documentația standard aprobată prin Ordinul MF  nr. 

115 din 15.09.2021, sau 

Obligatoriu 



Garanția bancară prin transfer în valoare de 1% din 

valoarea ofertei. 

Garanția pentru ofertă prin transfer la contul 

autorității  contractante, conform următoarelor date 

bancare: 

Beneficiarul plății: Agenția Rezerve Materiale 

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – TR- 

Chișinău bugetul de stat 

Codul fiscal :1006601000288 

IBAN:  MD14TRPCAA518410A00600AA 

Cu nota „Pentru garanția pentru ofertă la Licitație 

publică de achiziționare a Grâului alimentar”. 

Confirmat prin semnătura olografă sau 

electronică avansată calificată în cazul depunerii 

pe arm@rezerve.gov.md 

4. Specificații tehnice  Conform Anexei nr.22 din Documentația standard 

aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 

Confirmat prin semnătura olografă sau 

electronică avansată calificată în cazul depunerii 

pe arm@rezerve.gov.md 

Obligatoriu 

5. Specificații de preț  Conform Anexei nr.23 din Documentația standard 

aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 

Confirmat prin semnătura olografă sau 

electronică avansată calificată în cazul depunerii 

pe arm@rezerve.gov.md 

Obligatoriu 

6. Raportul financiar pentru 

perioada 2021 
Confirmat prin semnătura olografă sau 

electronică avansată calificată în cazul depunerii 

pe arm@rezerve.gov.md 

Obligatoriu 

7. Lipsa datoriilor față de bugetul 

național 
Confirmat prin semnătura olografă sau 

electronică avansată calificată în cazul depunerii 

pe arm@rezerve.gov.md 

Obligatoriu 

8. Certificat/ Decizie de 

înregistrare a întreprinderii/ 

Extras din Registrul de Stat al 

persoanelor juridice. 

Confirmat prin semnătura olografă sau 

electronică avansată calificată în cazul depunerii 

pe arm@rezerve.gov.md 

Obligatoriu 

9.  Certificat de Calitate / Raport 

de încercări. 
Confirmat prin semnătura olografă sau 

electronică avansată calificată în cazul depunerii 

pe arm@rezerve.gov.md 

Obligatoriu 

10. Declarație privind confirmarea 

identității beneficiarilor 

efectivi și neîncadrarea 

acestora în situația 

condamnării pentru 

participarea la activități ale 

unei organizații sau grupări 

criminale, pentru corupție, 

fraudă și/sau spălare de bani 

Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 

din 24.11.2020. 

În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor 

procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul 

asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația 

autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. 

Obligatoriu 

pentru 

câștigătorii 

procedurii 

11. Garanție de bună execuție a 

contractului în cuantum de 2 % 

din suma contractului fără 

TVA 

Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din 

Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 

115 din 15.09.2021, sau 

Garanția de bună execuție prin transfer la contul 

autorității contractante, conform     următoarelor 

date bancare: 

Beneficiarul plății: Agenția Rezerve Materiale 

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – TR – 

Chișinău bugetul de stat 

Codul fiscal :1006601000288 

IBAN:  MD38TRPCAA518440A00600AA 

Obligatoriu 

pentru 

câștigătorii 

procedurii 



Cu nota „Pentru garanția  de buna execuție a 

contractului de achiziționare a Grâului alimentar”. 

Confirmat prin semnătura olografă sau 

electronică avansată calificată în cazul depunerii 

pe arm@rezerve.gov.md 

 

 

9. Garanția pentru ofertă,  în cuantumul de 1%. 

10. Garanția de bună execuție a contractului,  în cuantumul 2 %. 

11. Ofertele se prezintă în valuta  MDL 

12. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] 10.00 

- pe: [data] 24.10.2022_ 

13. Adresa la care trebuie transmise ofertele:  

- în format electronic la adresa de email: arm@rezerve.gov.md  

-  sau la sediul Agenției Rezerve Materiale,  MD-2012, str. Columna 118/1, mun. Chișinău 

14. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

15. Locul deschiderii ofertelor: sediul Agenției Rezerve Materiale, str. Columna 118/1, mun. 

Chișinău  

     Ofertele întîrziate vor fi respinse.  
 

16. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.  

17. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele:  Limba de stat 

18. Alte informații relevante:  

 

 

 Ofertantul poate depune oferta pentru un singur sau mai multe loturi. 

Operatorii economici se pot asocia pentru a întocmi și depune oferta sa. 

 Autoritatea contractantă îndeamnă ofertanții, să-și depună ofertele sale în 

conformitate cu loturile solicitate de autoritatea contractantă sub aspect geografic 

al țării (Nord-Centru; Sud-Centru), pentru a-și minimaliza cheltuielile de 

transportare a grâului alimentar către locul stocării. 

 Autoritatea contractantă își rezervă dreptul la reunirea mai multor loturi sau a 

tuturor loturilor și atribuirea acestora aceluiași ofertant. 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:                                                           Nicolae SEMINAHIN   

mailto:arm@rezerve.gov.md
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