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Director general  

Constantin HARET 

NECESARUL DE APROVIZIONARE PENTRU  ANUL 2022 

 Instituția Publică Teatrul Dramatic Rus de Stat ”Anton Cehov”  

Nr. 

d/o 

Denumirea 

serviciilor / bunurilor / lucrărilor 

Caracteristici şi condiții de calitate U.M. Cantitate 

SERVICII 

1.  Servicii poștale  Expedieri poștale și curierat luni 12 

2.  
Asistență și consultanță informatică 

pentru programul contabil 1C 
Mentenanță curentă luni 12 

3.  Asistență și consultanță juridică Servicii juridice pers 1 

4.  
Asistență și consultanță în domeniul 

achizițiilor publice 

Organizarea și desfășurarea 

procedurilor de achiziție publică 
proceduri 5 

5.  

Asistență și consultanță informatică 

pentru utilajul și tehnica de calcul 

(copiatoare, imprimante, calculatoare) 

Mentenanță curentă luni 12 

6.  
Dezvoltarea și asigurarea funcționării 

paginii oficiale în rețeaua internet 
Mentenanță curentă luni 12 

7.  
Asistență tehnică pentru aparatele de 

climatizare 
Mentenanță curentă sem 2 

8.  
Asistență tehnică pentru instrumentele 

muzicale 

Pian, acordion, balalaika și alte 

instrumente muzicale 
unit 9 

9.  Servicii editoriale 
Flaiere, invitații, felicitări, bilete, 

bannere, etc 
unit 500000 

10.  Alimentarea cartușelor Mentenanță curentă unit 30 

11.  Servicii de telecomunicație Telefonie fixă și mobilă. Internet luni 12 

12.  Servicii de transport aerian Bilete avia unit 25 

13.  Ediții periodice 
Abonare ”Contabilitate și audit”, 

”Monitor oficial”, etc. 
luni 12 

14.  Servicii de expertizare  
Mijloace fixe, documentație de 

proiect, și alte necesități.  
unit 30 

15.  Servicii de cazare _____________ cam. 50 

16.  Servicii de formare profesională Seminare de instruire sem 5 

17.  Servicii de arhivare a documentației _______________ pers 1 

18.  Deservirea tehnică a autoturismelor Reparații curente unit 3 

19.  
Revizie tehnică, testare auto, taxa 

pentru drumuri 

Hyundai County, Citroen C4 Picasso 

Confort, UAZ 3303. 
unit 3 

20.  Asigurarea autoturismelor 
Hyundai County, Citroen C4 Picasso 

Confort, UAZ 3303. 
unit 3 

21.  
Servicii de verificare și întreținere a 

echipamentelor de măsurare. 

Contorul pentru energia electrică, 

termică, apă, etc. 
unit 5 

22.  
Servicii de reparare și întreținere a 

echipamentului tehnic. 
.................................. unit 5 

23.  
Servicii de pază și deservire tehnică a 

sistemelor de securitate 
Pază video și deservirea tehnică, etc luni 12 

24.  Servicii cadastrale Înregistrare imobil, extrase, etc. unit 5 

25.  Servicii bancare ____________________ ____ ___ 



 

26.  
Servicii de auditare a activității 

întreprinderii 
Audit financiar unit 1 

27.  Servicii de întreținere a gospodăriei 
Electricitate, apă și canalizare, 

încălzire, etc. 
luni 10 

28.  Servicii de dezinfecție 
Dezinfecția sălii de spectacol, 

edificiu, etc 
unit 50 

29.  Servicii publicitare Mass media, rețele sociale, etc even 50 

30.  Servicii de proiectare Lucrări de reparație capitală  unit 1 

31.  Servicii de supraveghere tehnică Lucrări de reparație capitală  unit 1 

32.  
Servicii de furnizarea energiei 

electrice pentru anul 2022 
Consum curent  luni  12 

33.  
Servicii de alimentare cu apă și 

canalizare pentru anul 2022 
Consum curent  luni  12 

34.  
Servicii de furnizarea energiei termice 

pentru anul 2022 
Consum curent  luni  12 

35.  
Servicii de salubritate pentru anul 

2022 
Consum curent luni 12 

BUNURI 

1.  Plicuri  unit 50000 

2.  Aranjamente floristice Flori vii unit 150 

3.  Materiale promoționale 

Calendare, pixuri, mape, carnet, 

creioane și pungi cu logo, invitații, 

bilete, bannere, afișe, etc 

unit 10000 

4.  Hârtie pentru tipar A4, A3, 80g/m
2
 cutii 1000 

5.  Rechizite de birou _____________ -- ---- 

6.  
Mărfuri de uz gospodăresc (pentru 

întreținerea curățeniei în clădire) 

Hârtie igienică, detergenți sanitari, 

veselă de unică folosință, etc 
luni 12 

7.  Mobilier pentru birou  Masă, dulap, scaune, fotolii birou 2 

8.  Tehnică de calcul 
Imprimantă, calculatoare, notebook, 

copiatoare.  
unit 4 

9.  Stofă 
Stofă pentru costume, recuzită, decor 

scenic, etc.   
metri ---- 

10.  Apă potabilă 
Butelii de apă 19,0 litri, 5,0 litri, 0,5 

litri 
butelii 1200 

11.  Produse alimentare  Ceai, cafea, zahăr, etc unit 90 

12.  
Medicamente, dezinfectanți, măști și 

mănuși de protecție 

Medicamente, dezinfectanți, măști și 

mănuși de protecție. 
unit 5000 

13.  Anvelope  Sezonul de iarnă și vară. unit 4 

14.  Produse petroliere (benzină, motorină) EURO 5  luni 12 

15.  Aparate de uz casnic ........................ unit 5 

 LUCRĂRI 

1.  Reparații curente Lucrări de reparație curentă  unit 2 

2.  
Reparația capitală a grupurilor 

sanitare 
Lucrări de reparație capitală unit 1 

Grupul de lucru pentru achiziții publice      SEMNAT 


