ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE
privind achiziționarea Aparatelor electrice și de uz casnic
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
2. IDNO: 1003600150554
3. Adresa mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiuieni, 3

4. Numărul de telefon/fax: 022 85-72-38, 022 75-15-69
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: imsp scp@ms.md și
scp.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 eșțe anexață în cadrul
ÎH
ȘL4 RȘAP.

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul,
mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că
achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico-Sanitară Publică,
obiectul principal de activitate: prestarea asistenței medicale.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor
bunuri/servicii:
Nr.
d/o

Cod Denumirea bunurilor/
CPV
serviciilor

Unitatea de
măsură

Cantitat
ea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referință

Lotul 1
Tehnică de uz casnic

1

2

Fier de călcat

Aspirator cu container

buc

buc.

15

3

Putere maximă consumată:
W2400
Talpă: metaloceramică
Canelură pentru butoane: da
Mâner cauciucat: da
montarea cordului sferica: da
Jet de aburi continuu: da
Jet vertical de aburi: da
Funcție de pulverizare: da
Sistem antipicurare: da
Capacitate rezervor de apă:
ml 280
Sistem anticalc: da
Autocurățare: da
Culoare: alb
Garanție: luni 24
Tip control: mecanic
Reglarea puterii: da

Valoarea
estimată
(se va indica
pentru fiecare
lot în parte)

3

Aparat de frezat

buc.

15

4

Televizor 50”

buc.

5

Tip curățare: uscat
Clasa de eficiență energetic: D
Nivel zgomot: 80 dB
Putere de aspirare: 380 W
Putere maximă consumată:
1800 W
Lungime cablu de alimentare:
6 metri
Tip recipient: container
Capacitate recipient praf: 1.5
litri
Filtru de eliminare fină: HEPA
13
Tip tub: telescopic
Material tub: metal
Număr de accesorii: 3
Podea/covor: da
pentru spații înguste: da
Perie unghiulară: da
Greutate: kg 4.6
Garanție: 24 de luni
Numărul setărilor de lungime: 5
Material carcasă: plastic
Lungime cablu de
alimentare: 1.9 metri
Tip alimentare: Rețea 220-250V
Culoare: neagră, albastră sau
sură
Garanție: 12 de luni
SmartTV: Da
Rezoluția ecranului, pix:
3840x2160
Tehnologie: LED
Format de ecran: 16:9
Rata de reimp., Hz/PMI, CMR:
60
Stereo tuner: Da
Decoder Dolby Digital: Da
Decoder DTS: Da
Puterea AC frontale, W: 2 x 10
Tunere DVB-T/DVB-C digital
DVB-C
Tunere DVB-S/DVB-S2 digital
DVB-S2
Tuner DVB-T2 digital: Da
Adaptor Wi-Fi: Da
Browser Internet incorporate:
Da
Widget-uri Web: Da
Conexiune la rețeaua de
domiciliu LAN: Da
Player p/u a reda fișiere media:
Da
Meniu de ecran
Multi language
Teletext: Da
Deconect. in lipsa semnalului
Internet TV: Da
Funcția DLNA: Da
Regim HDR: HDR10+
Ceas incorporate: Da
Sleep-Timer: Da

Actualizarea software-ului int.:
Da
Modul de reînnoire a SW:
USB/LAN/Wi-Fi
Telecomanda: Da
Smartphone ca o telecomanda:
opțional
Intrare HDMI audio-video 4
PortUSB 2.0:2
Intrare LAN (RJ45): Da
Ieșire Toslink optic: Da
Intrare/ modului front DVB
CAM: 1
Intrare RCA componenta
YPbPr: 1
Intrare RCA audio: 1
Consum de energie, W: 120
Suport p/u masa: Da
Suport de perete: Da
Greutate: kg 15
Garanție: luni 24

36 000,00 lei

Total lot
Lotul 2
Frigider

1

Frigider cu congelator

buc.

12

2

Frigider fără congelator

buc.

5

Dezghețare frigider: picături
Dezghețare congelator: manual
Numărul de camera: 2
Număr de uși: 2
Protecție antibacteriana: da
Agent frigorific: R600a
Tip control: mecanic
Capacitate totala: 227 litri
Capacitate frigider: 187 litri
Capacitate congelator: 40 litri
Număr compartimente
congelator: 3
Tip iluminare: LED
Iluminare frigider: da
Capacitate congelare: kg/24h 2
Autonomie fără curent: ore 14
Nivel zgomot: dB 41
Material rafturi: sticlă
Modificare direcția ușii: da
Clasa de eficientă energetic: A+
Consum de energie anual:
kWh216
înălțime: cm 144
Lățime: cm 54
Adâncime: cm 59.5
Greutate: kg 44.26
Culoare: alb
Garanție: 24 de luni
Tipul de frigidere: Frigidere cu
o ușă
Volumul camerei frigiderului:
230-290 litri
Numărul de camera: 1
Numărul de compresoare: 1
Agent frigorific: R600a
Nivelul de zgomot: dB 40
Dezghețarea frigiderului:
Picurare

Dezghețarea congelatorului:
Lipsește
Clasa eficientei energetic: A+
Consum energetic:
(kWh/an)128
Gestionare: Mecanica
Iluminarea frigiderului: Da
Tip de iluminări: LED
Numărul de rafturi in frigider:
3-5
Materialul rafturilor: Sticla
Rafturi pe ușa frigiderului: 4-5
Materialul rafturilor pe ușă:
Plastic
Numărul de ușe: 1
Direcție de deschidere a ușii: de
la stânga la dreapta
Reglarea direcției de desch. a
ușii: da
Culoare: Alb
Garanție: 24 luni

67 000,00 Iei

Total lot
Lotul 3
Ventilare și
condiționare

1

Ventilator axial

buc.

10

2

Ventilator axial

buc

1

3

Conditioner

buc

2

Tensiune de alimentare: 230V
Putere: 24W
Debit de aer: 292m3/h
Diametru: 150mm
Turații: 2400 rot/min
Tensiune de alimentare:
230/380V
Putere: 100-300W
Debit de aer: 2100-4500 m3/h
Diametru: 250-300mm
Turații: 1500-3000 rot/min
Gradul de protecție: IP54
Tip: industrial
Garanție: 12 luni
Tip produs: Split
Suprafața recomandată: 65-70 m2
Invertor: Da
Eficiența energetică: A++
Productivitatea: 24000 BTU
Funcții climatizare: Răcire încălzire
Telecomandă: Da
Ecran LED: Da
Tip filtru: Detașabilă și lavabilă
Productivitatea (rece/cald): 7.20 /
5.10 kWt
Fluxul de aer unității interioare:
1020 m3/h
Agent termic: R32
Consum de energie: (rece/cald)
2.40/2.17 kWt
Funcționarea la temperatura
mediului ambiant:
Răcire +15 -+50 /
Căldură-15-+30 °C
Nivel de zgomot unitatea
interioară: 26 / 46 dB

Nivel de zgomot unitatea
exterioară: 60 dB
Dimensiunile unității interioare
LxAxH: 1080x226x335 mm
Dimensiunile unității exterioare
LxAxH: 845x363x702 mm
Greutatea unității interioare:
12.9 kg
Greutatea unității exterioare:
50 kg
Garanție: 24 luni

4

5

Conditioner

Convector electric

buc.

buc

7

7

Prețul va include și serviciile de
instalare!
Moduri de operare: răcire /
încălzire
Turbo: da
Suprafața maximală: m2 35
Capacitate de răcire:
BTU 12000
Circulația aerului: т3/ч 550
Capacitate de răcire: W 3250
Capacitate de încălzire: W 3400
Tip: split de perete
Nivel zgomot: dB 26
Consum la răcire: W 1012
Consum la încălzire: W 941
Filtru de curățare: fina
Agent frigorific: R410A
Auto restart: da
Telecomanda: da
Greutate unității interna: kg 9
Greutate unității externa: kg 30
Funcții suplimentare: Follow
me, Hot start, Sleep, Defrost
Lungimea de tub (max.): m 15
înălțimea de tub (max.): m 10
Garanție: luni 24
Prețul va include și serviciile de
instalare!
Alimentare: 220-250V
Putere: W 2000
Suprafața de încălzire: m2 24
Tip control: electronic
Număr de programe: 2
Regulator de temperatură: da
Indicator de funcționare: da
Indicator de putere: da
Protecție împotriva
înghețării: da
Protecție împotrivă
supraîncălzirii: da
Montarea pe perete: da
Altele 24- Timer, sleep.
Culoare: alb
Garanție: luni 24

Total lot
Lotul 4
Tehnică de bucătărie

1

Plită electrică

111 000,00 lei

buc.

6

Tip: de masă

2

Fierbător electric

buc.

15

3

Cuptor cu microunde

buc

5

Tip elementul de
încălzire: spirală electrică
Număr arzătoare: 2
Suprafață: email
Tip control: mecanic
Plasarea panoul de
control: frontală
Timer: nu
Display: nu
Indicator de funcționare: da
Indicator de căldură
reziduală: nu
Sistem de siguranță împotriva
accesului copiilor: nu
Putere maximă consumată 2250
W
Culoare: alb
Garanție: 12-24 de luni
Capacitatea 1.5-1.8 1
Puterea 2000-2200W (spirală
ascunsă)
Indicator nivel apă
Indicator luminos de pornire
Oprire automată
Protecție supraîncălzire
Material recipient: inox și
plastic
Termen de garanție 12 luni
Tip cu grill
Capacitate, 120
Deschidere ușă buton
Putere microunde, W 800
Display da
Ceas da
Iluminare da
Greutate, kg 11
Culoare alb
Garanție, luni 24
10 000,00 lei

Total lot
Lotul 5
Boilere electrice

1

Eloiler 80L

Total lot
Lotul 6
Mașină de curățat
cartofi

buc.

5

Putere: 1,8 kW
Presiune maximă de
funcționare: 8 bar
Instalare: Verticală
Tensiune electric: 230 V
Dispersie termică la 65°C: 1,35
kWh/24h
Temperatură maximă de
funcționare: 75°C
Timp încălzire (AT=45°C): 3:06
h:m
Volum: 80 litri
Clasa de protecție electric: 1PX3
Dimensiuni: 758x450x480 mm
Garanție: 12 de luni
15 000,00 lei

1

Mașină de curățat
cartofi

buc

1

Productivitatea: 300 kg/h
Timp prelucrare: 2 min
Capacitate camera de lucru: 10
kg
Număr discuri: 2
Putere instalata: 0.55 kW
Consum nominal energie: 0.75
kW
Tip curent: variabil
Tensiune nominală: 380 V
Frecvența curent: 50 Hz
Număr faze: 3
Dimensiuni (LxLxI):
650x450 x870 mm
Greutate: 38 kg
Garanție: 12 luni

25 000,00 lei

Total lot
Lotul 7
Tehnică oficiu

1

Foto ramă digitală

buc

5

2

Distrugător de
documente (Шредер)

buc

3

Culoare: Negru (black)
Dimensiuni (L x L x G): 365 x
290 x 28 mm
Greutate: 1570 g
Tip: Foto rama digitala
Putere consumata: 10.5 W
Rezoluție: 1024 x 768 px
Diagonala display: 15"
Tip display: LED
Contrast: 500:1
Tehnologia ecranului: TFT
Slot memorie: SD/MMC/SDHC
Memorie interna: 4 GB
Interfața: USB 2.0, MiniUSB
Senzori: Senzor de mișcare
Complectatie: Remote Control,
USB cablu
Formate de redare: AVI, DivX,
MJPEG, MPEG 4, XviD,
H.264, MP3, JPG, JPEG
Funcții: Slide show, zoom,
modul split-screen, funcție
cronometru automat, durata
afișării imaginii, formatul, rotire
automată, modul folder, muzică
de fundal, meniu multilingv
Caracteristici suplimentare:
Calendar, ceas, alarma
Garanție: 12-24 luni
Caracteristici generale:
Poate mărunți până la 500 de foi
în zi.
Fereastra transparentă permite
de a controla umplerea coșului.
Protecție de la supraîncălzire
Material: plastic
Randament: 14 foi (70 g/m2)
Dimensiuni tăiere: 4x38 mm
Auto start/stop: da
Nivel de zgomot: 65 dB
Senzori: da
Dimensiuni: 472x382x264 mm
Greutate 12.8 kg

Culoare: gri, negru

Material pentru
maruntire: cârduri, CD/DVD,
clame, foi
Viteza (m/min): 3.4
Volum cos (1): 23
Tip taiere: în cruce
Lățime orificiu de intrare
(mm): 230
Nivel de secretizare: 4
Putere (W): 480
Garanție: 24 luni

36 000,00 lei

Total lot
Lotul 8
Stație de vopsit

1

Stație de vopsit

buc

1

Tipul de alimentare: rețea
electrică
Principiul de funcționare: fără
aer
Metoda de pulverizare: HEA
Putere: 550 Wt
Frecvența curentului: 50 Hz
Tensiunea de alimentare: 230 V
Amplasarea rezervorului: la
distanță
Lungimea furtunului: 9 m
Programare: vopsirea ușilor
garajului, pulverizarea plantelor,
vopsirea mobilierului, vopsirea
pereților
Material pulverizat: smalț,
glazură, pată, grund, lac, ulei,
vopsea, foc și bio-protecție
Nivelul vibrațiilor: 2,5 m / s2
Nivel de zgomot: 95 dBA
Tip pompă: la distanță
Pulverizare: circular
Viteza de aplicare: 7,5 m2 / min
Reglarea presiunii aerului: da,
llObari
Reglarea alimentării
materialului: da, 1,25 1/min
Greutatea: 7,6 kg
Temperatura maximă a
materialului de pulverizare: - 40
°C
Echipament va conține: furtun
de înaltă presiune, 311 și 517
duze pivotante HEA pentru
materiale groase și fluide, set
filtru, instrucțiuni de utilizare
Garanție: 12-24 luni

11 000,00 lei

Total lot
Lotul 9
Sisteme de securitate

1

Interfon video

buc

5

Diagonala ecranului: 4,3”
Afișa: culoare
Rezoluția ecranului: 480x272
Lumina de fundal: există
Ajustări: nivel de volum
PiP (imagine în imagine): Nu

2

Yala electromagnetică

buc

5

Memorie încorporată: Nu
Suport de memorie externă: Nu
Conversație cu un vizitator:
Difuzor
Durata apelului: 120 s
Tensiunea principală:
12V/220V
Consum de așteptare: 10 mA
Consum în exploatare: 25 mA
Control: Ecran tactil
Atingeți butoanele
Standarde de semnal video:
NTSC
PAL
Canale: 2
Cadrator: Nu
Temperatura de lucru: -10 până
la +55 °C
Dimensiuni: 119x175x21 mm
Echipament:
Interfon - 1 buc.
Suport de montare pe perete - 1
buc.
Firele de conectare - 7 buc.
Un set de șuruburi și dibluri
autofiletante pentru montare - 1
set.
Instrucțiuni de utilizare -1 buc.
Garanție: 24 luni
Yală electromagnetică de tip
boit cu lacăt mecanic
Tensiune de alimentare: 12V
Șurub din oțel inoxidabil
Forța de menținere: până la
1000kg
Tip acționare: normal închis
Mod aplicare: stânga/dreapta
Mod montare: încastrat
Indicator de funcționare LED:
Da
Timp de acționare: 0,3,6,9
secunde
Distanța maximă de acționare: 8
mm
Curent de funcționare: 8001000mA
Curent în modul Standby: 100200mA
Garanție: 12 luni
17 000,00 lei

Total lot
Valoarea estimativă totală

328 000,00 lei

9. în cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este
cazul, numărul maxim al acestora nu se aplică.
10. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în decurs de 30 zile calendaristice de
la comandă (fax, e-mail, Poșta Moldovei),
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor
acte administrative (după caz): Nu
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim
(nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile
solicitate (DUAE, documentație):
Nr.
d/o

Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)

1

Formularul ofertei

2

Specificații tehnice

3

Specificații de preț

4

Garanția bancară (1%)

5

Formularul informativ despre ofertant

6

Extras actualizat de la Agenția Servicii
Publice a persoanelor juridice

7

Certificat de atribuire a contului bancar

8

Certificat de efectuare sistematică a
plății impozitelor, contribuiților

9

Ultimul raport financiar

10

Certificat de garanție al aparatelor

11

Certificat de conformitate/calitate sau
alt certificat care atestă

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:
Potrivit Formularului F3.1 din
documentele de atribuire, confirmată
prin semnătura electronică a
participantului.
Conform Anexei nr. 22 din
documentele de atribuire, confirmat
prin semnătura electronică a
participantului.
Conform Anexei nr. 23 din
documentele de atribuire, confirmat
prin semnătura electronică a
participantului.
Original, emisă de către bancă,
conform Anexei nr. 9
(1% din suma ofertei fără TVA)
Notă: Oferta se respinge în mod
automat, dacă ofertantul nu respectă
această cerință de calificare.
Original, potrivit Formularului F3.3
din documentele de atribuire,
confirmat prin semnătura electronică
a participantului.
Copie, confirmată prin semnătura
electronică a participantului.
Copie eliberată de banca deținătoare
de cont, confirmată prin semnătura
electronică a participantului.
Copie eliberată de Inspectoratul
Fiscal al RM, (valabilitatea
certificatului conform cerințelor IF al
RM) confirmată prin semnătura
electronică a participantului.
Copie confirmată prin semnătura
electronică a participantului.
Original, confirmat prin semnătura
electronică a participantului.
Copie, confirmată prin semnătura
electronică a participantului.

Nivelul minim/
Obligativitatea

Da

Da

Da

Da

Da

Da
Da

Da

Da

Da
Da

calitatea/capacitatea de funcționare a
bunului

12

DUAE

Confirmarea înregistrării
13

producătorilor/distribuitorilor în “Lista
producătorilor” în conformitate cu HG
212/2018 privind gestionarea
Echipamentelor Electrice și Electronice

14

Garanția de bună execuție a contractului
- 5% ’

15

NOTĂ

Documentul Unic de Achiziții
European completat și confirmat prin
semnătura electronică a
participantului.

Da

Copie, confirmată prin semnătura
electronică a participantului. în
document va fi inclus numărul de
înregistrare.

Da

Original, emisă de către bancă,
conform Anexei nr. 10 (la etapa
semnării contractului)
1. Următoarele documente de atribuire se
vor solicita (după caz) ca o dovadă
justificativă a informațiilor cuprinse în
DUAE.
2. Potrivit art. 33 alin. (14) lit. i) al Legii
nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile
publice „pe ofertele electronice se va
aplica semnătura electronică ”.
4. La etapa evaluării ofertelor
documentația de atribuire se va solicita
pe suport de hârtie confirmată prin
semnătura și ștampila umedă.
5. A se prezenta în mod obligatoriu copia
autentificată a manualului
caracteristicilor tehnice, inclusiv
fotografia dispozitivului, pentru fiecare
poziție.

Da

17. Garanția pentru ofertă, emisă de către bancă (original), se solicită în cuantumul 1% din
suma estimativă a ofertei (fără TVA).
18. Garanția de bună execuție a contractului, emisă de către bancă (original), se solicită în
cuantumul 5% din valoarea totală a contractului (cu TVA).
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a
procedurii negociate), după caz nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația
electronică, 3 runde pasul 1%.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se
aplică.
22. Ofertele se prezintă în valuta MDL,

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț per lot și
în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic,
precum și ponderile lor:
Nr.
d/o

1

Denumirea factorului de evaluare

Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de
atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] indicat în SIA RSAP

Ponderea%

pe: [data] indicat în SIA RSAP
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vorfi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vorfi respinse.
29. Persoanele
autorizate
să
asiste
la
deschiderea
ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba
română.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică.
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: тип. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv
(dacă este cazul): nu se aplică.
34. în cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică.
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunț: nu a fost publicat un astfel de anunț.

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 15.10.2021
37.

n cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
Sistemul de comenzi electronice
Facturarea electronică
Plățile electronice

Se va utiliza
Nu se va accepta
Se va utiliza
Nu se va accepta

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al
Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: nu.

Conducătorul grupului de lucru: Iurie PAVLOV

