
Specificaţii tehnice (F4.1) 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 2, 6, 8] 
 

Numărul procedurii de achiziţie:  conform SIA „RSAP” 
Denumirea procedurii de achiziţie:   Licitaţia deschisă:  Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă, pentru necesităţile Armatei Naţionale în perioada trimestrelor 

I-IV, ale anului 2020 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor 

Modelul 

articolului 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină solicitată de 

către autoritatea contractantă 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant 

Standarde de referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Bunuri       

 Lotul 1       

03211000-3 Crupe de griş    

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 şi 

Legea nr. 306/2018 (în vigoare din 

20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 

68 din 29.01.2009, GOST 7022-97. 

Ambalaj: Saci de polipropilenă 25-50 kg.  

Condiţii de livrare a mărfii: în 

garnizoana Chişinău pe parcursul 

trimestrelor I - IV, anul 2020, în zilele de 

marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până 

la ora 16:00, în cantităţi conform cererii 

şefului Secţiei alimentare, remisă la adresa 

electronică (operatorii economici 

participanţi la procedura de achiziţie, vor 

indica în ofertă – F 4.1 adresa de e-mail, la 

care vor fi primite comenzile). 

La livrare se va prezenta, pentru fiecare 

partidă, copia certificatului de 

inofensivitate confirmată prin ştampila 

umedă a solicitantului certificatului şi a 

Ofertantului. 

 

Legea nr. 78/2004 şi  

Legea nr. 306/2018 (în 

vigoare din 20.02.2020),  

HG 520 din 22.06.2010,  

HG 68 din 29.01.2009, 

GOST 7022-97. 



 Lotul 2       

03211000-3 
Crupe de mei    

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 şi 

Legea nr. 306/2018 (în vigoare din 

20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010, GOST 572-2016.  

Ambalaj: Saci de polipropilenă 25-50 kg. 

Condiţii de livrare a mărfii: în 

garnizoana Chişinău pe parcursul 

trimestrelor I - IV, anul 2020, în zilele de 

marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până 

la ora 16:00, în cantităţi conform cererii 

şefului Secţiei alimentare, remisă la adresa 

electronică (operatorii economici 

participanţi la procedura de achiziţie, vor 

indica în ofertă – F 4.1 adresa de e-mail, la 

care vor fi primite comenzile). 

La livrare se va prezenta, pentru fiecare 

partidă, copia certificatului de 

inofensivitate confirmată prin ştampila 

umedă a solicitantului certificatului şi a 

Ofertantului. 

 

Legea nr. 78/2004 şi  

Legea nr. 306/2018 (în 

vigoare din 20.02.2020), 

HG 520 din 22.06.2010,  

HG 1191 din 23.12.2010, 

GOST 572-2016.  

 Lotul 3       

03211000-3 

Hrişcă sub formă 

de boabe întregi 

de calitatea I 

   

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 şi 

Legea nr. 306/2018 (în vigoare din 

20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010, GOST 5550-74. 

Ambalaj: Saci de polipropilenă 25-50 kg. 

Condiţii de livrare a mărfii: în 

garnizoana Chişinău pe parcursul 

trimestrelor I - IV, anul 2020 în zilele de 

marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până 

la ora 16:00, în cantităţi conform cererii 

şefului Secţiei alimentare, remisă la adresa 

electronică (operatorii economici 

 

Legea nr. 78/2004 şi  

Legea nr. 306/2018 (în 

vigoare din 20.02.2020), 

HG 520 din 22.06.2010,  

HG 1191 din 23.12.2010, 

GOST 5550-74. 



participanţi la procedura de achiziţie, vor 

indica în ofertă – F 4.1 adresa de e-mail, la 

care vor fi primite comenzile). 

La livrare se va prezenta, pentru fiecare 

partidă, copia certificatului de 

inofensivitate confirmată prin ştampila 

umedă a solicitantului certificatului şi a 

Ofertantului. 

 Lotul 4       

03211000-3 Fulgi de ovăz    

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 şi 

Legea nr. 306/2018 (în vigoare din 

20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010, GOST 21149-93. 

Ambalaj: Saci de polipropilenă 25-50 kg. 

Condiţii de livrare a mărfii: în 

garnizoana Chişinău pe parcursul 

trimestrelor I - IV, anul 2020, în zilele de 

marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până 

la ora 16:00, în cantităţi conform cererii 

şefului Secţiei alimentare, remisă la adresa 

electronică (operatorii economici 

participanţi la procedura de achiziţie, vor 

indica în ofertă – F 4.1 adresa de e-mail, la 

care vor fi primite comenzile). 

La livrare se va prezenta, pentru fiecare 

partidă, copia certificatului de 

inofensivitate confirmată prin ştampila 

umedă a solicitantului certificatului şi a 

Ofertantului. 

 

Legea nr. 78/2004 şi  

Legea nr. 306/2018 (în 

vigoare din 20.02.2020),  

HG 520 din 22.06.2010,  

HG 1191 din 23.12.2010, 

GOST 21149-93. 

 Lotul 5       

03211000-3 
Crupe de arpacaş    

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 şi 

Legea nr. 306/2018 (în vigoare din 

20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, 

GOST 5784-60.  

 Legea nr. 78/2004 şi  

Legea nr. 306/2018 (în 

vigoare din 20.02.2020), 

HG 520 din 22.06.2010, 



Ambalaj: Saci de polipropilenă 25-50 kg. 

Condiţii de livrare a mărfii: în 

garnizoana Chişinău pe parcursul 

trimestrelor I - IV, anul 2020, în zilele de 

marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până 

la ora 16:00, în cantităţi conform cererii 

şefului Secţiei alimentare, remisă la adresa 

electronică (operatorii economici 

participanţi la procedura de achiziţie, vor 

indica în ofertă – F 4.1 adresa de e-mail, la 

care vor fi primite comenzile). 

La livrare se va prezenta, pentru fiecare 

partidă, copia certificatului de 

inofensivitate confirmată prin ştampila 

umedă a solicitantului certificatului şi a 

Ofertantului. 

GOST 5784-60. 

 Lotul 6       

03211200-5 
Crupe de porumb    

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 şi 

Legea nr. 306/2018 (în vigoare din 

20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010, GOST 6002-69.    

Ambalaj: Saci de polipropilenă 25-50 kg. 

Condiţii de livrare a mărfii: în 

garnizoana Chişinău pe parcursul 

trimestrelor I - IV, anul 2020, în zilele de 

marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până 

la ora 16:00, în cantităţi conform cererii 

şefului Secţiei alimentare, remisă la adresa 

electronică (operatorii economici 

participanţi la procedura de achiziţie, vor 

indica în ofertă – F 4.1 adresa de e-mail, la 

care vor fi primite comenzile). 

La livrare se va prezenta, pentru fiecare 

partidă, copia certificatului de 

 

Legea nr. 78/2004 şi 

Legea nr. 306/2018 (în 

vigoare din 20.02.2020), 

HG 520 din 22.06.2010,  

HG 1191 din 23.12.2010, 

GOST 6002-69.    



inofensivitate confirmată prin ştampila 

umedă a solicitantului certificatului şi a 

Ofertantului. 

 Lotul 7       

03211400-7 Crupe de orz 

mărunţite 
   

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 şi 

Legea nr. 306/2018 (în vigoare din 

20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010, GOST 28672-90. 

Ambalaj: Saci de polipropilenă 25-50 kg. 

Condiţii de livrare a mărfii: în 

garnizoana Chişinău pe parcursul 

trimestrelor I - IV, anul 2020 în zilele de 

marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până 

la ora 16:00, în cantităţi conform cererii 

şefului Secţiei alimentare, remisă la adresa 

electronică (operatorii economici 

participanţi la procedura de achiziţie, vor 

indica în ofertă – F 4.1 adresa de e-mail, la 

care vor fi primite comenzile). 

La livrare se va prezenta, pentru fiecare 

partidă, copia certificatului de 

inofensivitate confirmată prin ştampila 

umedă a solicitantului certificatului şi a 

Ofertantului. 

 

Legea nr. 78/2004 şi  

Legea nr. 306/2018 (în 

vigoare din 20.02.2020), 

HG 520 din 22.06.2010,  

HG 1191 din 23.12.2010, 

GOST 28672-90. 

 Lotul 8       

03211100-4 Crupe de grîu 

mărunţite 
   

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 şi 

Legea nr. 306/2018 (în vigoare din 

20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010, GOST 26791-2018. 

Ambalaj: Saci de polipropilenă 25-50 kg. 

Condiţii de livrare a mărfii: în 

garnizoana Chişinău pe parcursul 

trimestrelor I - IV, anul 2020, în zilele de 

marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până 

 

Legea nr. 78/2004 şi  

Legea nr. 306/2018 (în 

vigoare din 20.02.2020), 

HG 520 din 22.06.2010,  

HG 1191 din 23.12.2010, 

GOST 26791-2018. 

 



la ora 16:00, în cantităţi conform cererii 

şefului Secţiei alimentare, remisă la adresa 

electronică (operatorii economici 

participanţi la procedura de achiziţie, vor 

indica în ofertă – F 4.1 adresa de e-mail, la 

care vor fi primite comenzile). 

La livrare se va prezenta, pentru fiecare 

partidă, copia certificatului de 

inofensivitate confirmată prin ştampila 

umedă a solicitantului certificatului şi a 

Ofertantului. 

 Lotul 9       

03211600-9 Crupe de ovăz de 

calitate I 
   

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 şi 

Legea nr. 306/2018 (în vigoare din 

20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010, GOST 3034-75.  

Ambalaj: Saci de polipropilenă 25-50 kg. 

Condiţii de livrare a mărfii: în 

garnizoana Chişinău pe parcursul 

trimestrelor I - IV, anul 2020, în zilele de 

marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până 

la ora 16:00, în cantităţi conform cererii 

şefului Secţiei alimentare, remisă la adresa 

electronică (operatorii economici 

participanţi la procedura de achiziţie, vor 

indica în ofertă – F 4.1 adresa de e-mail, la 

care vor fi primite comenzile). 

La livrare se va prezenta, pentru fiecare 

partidă, copia certificatului de 

inofensivitate confirmată prin ştampila 

umedă a solicitantului certificatului şi a 

Ofertantului. 

 

Legea nr. 78/2004 şi  

Legea nr. 306/2018 (în 

vigoare din 20.02.2020), 

HG 520 din 22.06.2010, 

HG 1191 din 23.12.2010, 

GOST 3034-75. 

 Lotul 10       
03221220-4 

Mazăre boabe    Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 şi  Legea nr. 78/2004 şi  



întregi, şlefuite Legea nr. 306/2018 (în vigoare din 

20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010, HG 205 din 

11.03.2009, GOST 6201-68. 

Ambalaj: Saci de polipropilenă 25-50 kg. 

Condiţii de livrare a mărfii: în 

garnizoana Chişinău pe parcursul 

trimestrelor I - IV, anul 2020, în zilele de 

marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până 

la ora 16:00, în cantităţi conform cererii 

şefului Secţiei alimentare, remisă la adresa 

electronică (operatorii economici 

participanţi la procedura de achiziţie, vor 

indica în ofertă – F 4.1 adresa de e-mail, la 

care vor fi primite comenzile). 

La livrare se va prezenta, pentru fiecare 

partidă, copia certificatului de 

inofensivitate confirmată prin ştampila 

umedă a solicitantului certificatului şi a 

Ofertantului. 

Legea nr. 306/2018 (în 

vigoare din 20.02.2020), 

HG 520 din 22.06.2010,  

HG 1191 din 23.12.2010, 

HG 205 din 11.03.2009, 

GOST 6201-68. 

 Lotul 11       

03221220-4 
Fasole    

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 şi 

Legea nr. 306/2018 (în vigoare din 

20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010, HG 205 din 

11.03.2009, GOST 7758-75. 

Ambalaj: Saci de polipropilenă 25-50 kg. 

Condiţii de livrare a mărfii: în 

garnizoana Chişinău pe parcursul 

trimestrelor I - IV, anul 2020, în zilele de 

marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până 

la ora 16:00, în cantităţi conform cererii 

şefului Secţiei alimentare, remisă la adresa 

electronică (operatorii economici 

 

Legea nr. 78/2004 şi 

Legea nr. 306/2018 (în 

vigoare din 20.02.2020), 

HG 520 din 22.06.2010,  

HG 1191 din 23.12.2010, 

HG 205 din 11.03.2009, 

GOST 7758-75. 



participanţi la procedura de achiziţie, vor 

indica în ofertă – F 4.1 adresa de e-mail, la 

care vor fi primite comenzile). 

La livrare se va prezenta, pentru fiecare 

partidă, copia certificatului de 

inofensivitate confirmată prin ştampila 

umedă a solicitantului certificatului şi a 

Ofertantului. 

 Lotul 12       

03211300-6 

Orez sub formă 

de boabe întregi 

de calitatea I 

   

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 şi 

Legea nr. 306/2018 (în vigoare din 

20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010, GOST 6292-93. 

Ambalaj: Saci de polipropilenă 25-50 kg. 

Condiţii de livrare a mărfii: în 

garnizoana Chişinău pe parcursul 

trimestrelor I - IV, anul 2020, în zilele de 

marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până 

la ora 16:00, în cantităţi conform cererii 

şefului Secţiei alimentare, remisă la adresa 

electronică (operatorii economici 

participanţi la procedura de achiziţie, vor 

indica în ofertă – F 4.1 adresa de e-mail, la 

care vor fi primite comenzile). 

La livrare se va prezenta, pentru fiecare 

partidă, copia certificatului de 

inofensivitate confirmată prin ştampila 

umedă a solicitantului certificatului şi a 

Ofertantului. 

 

Legea nr. 78/2004 şi  

Legea nr. 306/2018 (în 

vigoare din 20.02.2020), 

HG 520 din 22.06.2010,  

HG 1191 din 23.12.2010, 

GOST 6292-93. 

 Lotul 13       

03211110-7 

Crupă de bulgur 

(crupă de grâu 

dur) 

   

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 şi 

Legea nr. 306/2018 (în vigoare din 

20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010, GOST 26791-89. 

 Legea nr. 78/2004 şi  

Legea nr. 306/2018 (în 

vigoare din 20.02.2020), 

HG 520 din 22.06.2010,  



Ambalaj: Saci de polipropilenă 25-50 kg. 

Condiţii de livrare a mărfii: în 

garnizoana Chişinău pe parcursul 

trimestrelor I - IV, anul 2020, în zilele de 

marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până 

la ora 16:00, în cantităţi conform cererii 

şefului Secţiei alimentare, remisă la adresa 

electronică (operatorii economici 

participanţi la procedura de achiziţie, vor 

indica în ofertă – F 4.1 adresa de e-mail, la 

care vor fi primite comenzile). 

La livrare se va prezenta, pentru fiecare 

partidă, copia certificatului de 

inofensivitate confirmată prin ştampila 

umedă a solicitantului certificatului şi a 

Ofertantului. 

HG 1191 din 23.12.2010, 

GOST 26791-89. 

 Lotul 14       

03212211-2 
Linte uscată    

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 şi 

Legea nr. 306/2018 (în vigoare din 

20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010, HG 205 din 

11.03.2009, GOST 7066-77. 

Ambalaj: Saci de polipropilenă 25-50 kg. 

Condiţii de livrare a mărfii: în 

garnizoana Chişinău pe parcursul 

trimestrelor I - IV, anul 2020, în zilele de 

marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până 

la ora 16:00, în cantităţi conform cererii 

şefului Secţiei alimentare, remisă la adresa 

electronică (operatorii economici 

participanţi la procedura de achiziţie, vor 

indica în ofertă – F 4.1 adresa de e-mail, la 

care vor fi primite comenzile). 

La livrare se va prezenta, pentru fiecare 

 

Legea nr. 78/2004 şi  

Legea nr. 306/2018 (în 

vigoare din 20.02.2020), 

HG 520 din 22.06.2010,  

HG 1191 din 23.12.2010, 

HG 205 din 11.03.2009, 

GOST 7066-77. 



 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ 

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ 

 

partidă, copia certificatului de 

inofensivitate confirmată prin ştampila 

umedă a solicitantului certificatului şi a 

Ofertantului. 

 Lotul 15       

03212212-9 
Năut uscat    

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 şi 

Legea nr. 306/2018 (în vigoare din 

20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010, HG 205 din 

11.03.2009, GOST 8758-76. 

Ambalaj: Saci de polipropilenă 25-50 kg. 

Condiţii de livrare a mărfii: în 

garnizoana Chişinău pe parcursul 

trimestrelor I - IV, anul 2020, în zilele de 

marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până 

la ora 16:00, în cantităţi conform cererii 

şefului Secţiei alimentare, remisă la adresa 

electronică (operatorii economici 

participanţi la procedura de achiziţie, vor 

indica în ofertă – F 4.1 adresa de e-mail, la 

care vor fi primite comenzile). 

La livrare se va prezenta, pentru fiecare 

partidă, copia certificatului de 

inofensivitate confirmată prin ştampila 

umedă a solicitantului certificatului şi a 

Ofertantului. 

 

Legea nr. 78/2004 şi 

Legea nr. 306/2018 (în 

vigoare din 20.02.2020), 

HG 520 din 22.06.2010,  

HG 1191 din 23.12.2010, 

HG 205 din 11.03.2009, 

GOST 8758-76. 

 Total loturi: 15       


