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Planul
privind realizarea achiziţiilor publice şi de valoare mică pentru anul
2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Procurarea produselor petroliere
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto
Procurarea pieselor auto
Procurarea hîrtiei Xerox
Procurarea mărfurilor poligrafice
Procurarea plicurilor
Procurarea rechizitelor de birou
Prestarea serviciilor Internet pentru procuraturile teritoriale şi specializate
Prestarea serviciilor pentru deservirea tehnicii de calcul şi încărcarea
cartuşelor
10. Procurarea stofei pentru uniforme
11. Procurarea materialelor de uz gospodăresc
12. Achiziţionarea sistemului cu bază de date juridice a R. Moldova, bazei de
date a practicii judiciare, programului de consultare şi programului pentru
actualizarea bazelor de date
13. Managementul resurselor umane
14. Managementul documentelor
15. Biblioteca electronica
16. Sistemul informatic Info PG
17. Prestarea serviciilor de recepţionare şi distribuire a corespondenţei oficiale şi
secrete în municipiul Chişinău, în centrele raionale ale R. Moldova şi în
ţările CSI
18. Prestarea serviciilor de transportare a deşeurilor menajere solide în sediile
Procuraturii municipiului Chişinău
19. Achiziţionarea efectelor poştale

20. Servicii de francare a corespondenţei şi asistenţă tehnică a maşinii de francat
21. Achiziţionarea medicamentelor
22. Apă canal
23. Chişinău gaz
24. Termocom
25. Energie electrică
26. Complexului de servicii pentru asistenţa şi asigurarea permanentă a Paginii
funcţionării Oficiale a Beneficiarului în reţeaua în reţeaua Internet
www.procuratura.md
27. Servicii de deservire a reţelei telecomunicaţionale departamentale actuale şi
a resurselor informaţionale ale organelor procuraturii RM
28. Serviciilor de autentificare bifactorială securizată
29. Lucrări de reparaţie a sediului Procuraturii raionului Bălţi
30. Achiziţionarea tehnicii de calcul
31. Publicaţii periodice prin abonament
32. Achiziţionarea medaliilor
33. Confecţionarea mapelor cu coperta tare din material vinilic, imprimate cu
logotip
34. Piese auto în asortiment, instalarea pieselor auto
35. Jante şi anvelope
36. Suvenire
37. Compoziţii din flori
38. Trandafiri Grand Prix
39. Servicii de traducător/interpret
40. Materiale de construcţii
41. Dulapuri metalice pentru documente cu 2 uşi
42. Farfurii decorative de porţelan în set
43. Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor
44. Medicamente şi produse farmaceutice
45. Servicii de reparaţie a automobilelor
46. Furnizarea informaţiei privind bunurile imobile
47. Complex de servicii pentru asistenţă şi asigurare permanentă a funcţionării
Paginii Oficiale
48. Sistem de evidenţă contabilă – Soft Contabil
49. Servicii Internet mobil 3G
50. Prestarea serviciilor informatice
51. Prestarea serviciilor interpret
52. Copertă dosar de control
53. Lucrări de reparaţie a acoperişului de tip terasă a depozitului Procuraturii
Generale
54. Instalarea sistemei video
Şef Direcţie finanţe şi logistică
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