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Anexă  

la Ordinul  

Biroului Național de Statistică  

nr. 53 din 31 decembrie 2021 

 

Nomenclatorul de mărfuri și servicii reprezentative pentru calcularea Indicelui 

Prețurilor de Consum (IPC) în anul 2022 

 
 Cod Denumirea produsului U.M. 

1   TOTAL     

0.1 01000000 PRODUSE ALIMENTARE ŞI BĂUTURI NEALCOOLICE     

0.1.1 01100000 Produse alimentare     

01.1.

1 01110000 

Produse de panificaţie şi cereale 

    

  01111100 Orez      

  01111102 Orez cu bob lung, alb, ambalat de producător  1 kg. 

  01111104 Orez cu bob rotund, alb, ambalat de producător 1 kg. 

  01111200 Produse finite (preparate) din orez cu diferite adaosuri     

  01112100 Făină de grâu 1 kg. 

  01112101 Făină de grâu, calitate superioară, în vrac 1 kg. 

  01112102 Făină de grâu, calitate superioară, ambalată de producător 1 kg. 

  01112200 Făină de porumb     

  01112201 Făină de porumb, în vrac 1 kg. 

  01112202 Făină de porumb, ambalată de producător 1 kg. 

  01112300 Alte feluri de făină     

  01112400 Crupe     

  01112402 Crupe de griș,  ambalate de producător 1 kg. 

  01112403 Arpacaș de orz (orz mărunțit), ambalat de producător 1 kg. 

  01112404 Crupe de hrişcă, ambalate de producător 1 kg. 

  01112405 Arpacaș de grîu, ambalat de producător 1 kg. 

  01112406 Crupe de grâu, ambalate de producător 1 kg. 

  01112407 Crupe de mei, ambalate de producator 1 kg. 

  01112500 Cereale (grâne)     

  01112501 Grâu, comercializat cu amănuntul în piețele orășenești 1 kg. 

  01112502 Porumb, comercializat cu amănuntul în piețele orășenești 1 kg. 

  01113100 Pâine din făină de grâu     

  01113101 Pîine - făină de grîu calitatea 2 1 kg. 

  01113102 Pîine - făină de griu, calitatea 1 1 kg. 

  01113103 Pîine - făină de griu, c/super. 1 kg. 

  01113104 Colac, din făină de grâu de calitate superioară 1 kg. 

  01113105 

Pâine împletită feliată sau nefeliată, din făină de grâu de calitate 

superioară 1 kg. 

  01113106 Pâine albă tăiată (feliată), c/ super. 1 kg. 

  01113107 Pâine pentru toast, din făină de grâu de calitate superioară  1 kg. 

  01113200 Pâine de secară şi alte tipuri de pâine     

  01113201 Pâine din făină de secară (tip Borodino) 1 kg. 

  01113202 Pâine din făină de grâu și secară în amestec 1 kg. 

  01114100 Torturi, tarte dulci și produse de franzelărie     

  01114101 Chiflă cu magiun 1 buc. 
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 Cod Denumirea produsului U.M. 

  01114102 Chiflă cu scorţişoară 1 buc. 

  01114103 Chiflă cu mac 1 buc. 

  01114104 Tortă pandişpan (biscuit), tip "Poveste" 1 kg. 

  01114105 Rulada pandişpan (biscuit), umplutură diferita  1 kg. 

  01114106 Tortă din vafe-bucaţele (porţii),  ambalată în cutie carton 1 kg. 

  01114107 Prajitură "Coşuleţ"  1 buc. 

  01114108 Prajitură "Ecler"  1 buc. 

  01114109 Prajitură tip "Tubusor" cu crema "Beze" 1 buc. 

  01114110 Tortă cu ciocolată (ex.: Printul Negru) 1 kg. 

  01114111 Tort Smântânel, cu sau fără vișină 1 kg. 

  01114112 Tort Napoleon 1 kg. 

     

  01114113 Tort Kiev 1 kg. 

  01114114 Tort cu miere și vișine 1 kg. 

  01114115 Tort Chișinăul de seară, Praga 1 kg. 

  01114200 Biscuiţi, turte dulci     

  01114201 Biscuiti (farimiciosi),  ambalati/vrac 1 kg. 

  01114202 Biscuiţi (de tip "Kreker"), ambalați/vrac 1 kg. 

  01114203 Biscuiţi de ovăs,  ambalaţi/vrac 1 kg. 

  01114204 Turte dulci cu glazură de zahăr, ambalate/vrac  1 kg. 

  01114205 Biscuiţi cu cremă (intre doi biscuiţi) 1 kg. 

  01114206 

Cornulețe moldovenești, de casă (cu umplutură diferită, presărași cu 

zahăr pudră) 1 kg. 

  01114207 Biscuiți "Nucușoare", cu umplutură de lapte condensat 1 kg. 

  01114300 Pesmeți, covrigi etc.     

  01114301 Covrigei din făină de grâu, se realizează in vrac 1 kg. 

  01114302 Covrigei din făină de grâu, ambalaţi de producător 1 kg. 

  01114303 Pesmeți dulci cu stafide, mac (felii), ambalati 1 kg. 

  01114304 Bețișoare sărate/cu susan (tip Sticks), ambalate de producător 1 kg. 

  01114305 Biscuiti "Urechiușe" uscate, dulci 1 kg. 

  01114900 Alte produse de panificație și patiserie       

  01114901 

Napolitane, cu ciocolată sau cremă diferită, ambalate de producator 

(tip Artek), de preferință autohton 1 kg. 

  01114902 Plăcintă cu brânză de vaci, (tip învîrtită), în vrac 1 kg. 

  01114903 Plăcintă cu cartofi, (tip învîrtită), în vrac 1 kg. 

  01114904 Plăcintă cu varză, (tip învîrtită), în vrac 1 kg. 

  01114905 Plăcintă cu umplutură dulce, în vrac 1 kg. 

  01115100 Pizza      

  01115101 Pizza congelată, cu diferită umplutură 1 kg. 

  01116100 Paste, tăieței, fidea      

  01116101 Spaghete, produs autohton, ambalate de producător 1 kg. 

  01116102 

Paste făinoase (diferite forme) produs autohton, ambalate de 

producător, exclus Spaghete 1 kg. 

  01116103 

Fidea, fire subţiri cu lungimea 2-3 cm., (pret mic, exclus tăiței de 

casă/ambalaj mic cu diferite gusturi tip Mivina/Rollton), ambalat de 

producător 
1 kg. 

  01116104 Spaghete de import, (Baneasa, Barilla, Makfa etc) 1 kg. 
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 Cod Denumirea produsului U.M. 

  01116105 

Paste făinoase de import (diferite forme), (Baneasa, Barilla, Makfa 

etc), exclus Spaghete 1 kg. 

  01116106 Tăiței de casă, cu ou (exclus fidea sau Mivina), ambalat de producător 1 kg. 

  01116107 CousCous, ambalat de producător 1 kg. 

  01116108 Fidea ambalaj mic, preparare rapidă, tip Mivina, Rollton 1 kg. 

  01116200 Alte paste făinoase     

  01116300 

Produse din aluat, cu umplutură sau fără, care necesită tratament 

termic înainte de consum     

  01116301 Colţunaşi cu carne, ambalati de producator 1 kg. 

  01116302 

Colţunaşi cu orice fel de implutură: brinza de vaci, cartofi etc., 

ambalat de producator 1 kg. 

  01116303 Aluat foietaj congelat  1 kg. 

  01117100 Cereale pentru micul dejun (fulgi, musli, snacks)      

  01117101 Fulgi de ovaz, ambalati  de producător 1 kg. 

  01117102 Musli cu fructe uscate, ambalat de producator 1 kg. 

  01117103 

Micul dejun, uscat, cereale, diferite forme, de tip "Start", "Nesquik", 

"Nestle" etc. ambalaj 200-500gr. 1 kg. 

  01117104 Fulgi de porumb, glazurați, cu miere 1 kg. 

01.1.

2 01120000 Carne     

  01121100 Carne de vită şi mânzat     

  01121101 Carne vită cu os, proaspata, categoria I, nu mai putin de 60% carne 1 kg. 

  01121102 Carne de vită (muschi), bucată bună, fără os 1 kg. 

  01121103 Carne vită cu os, calitatea II, (set pentru supă), carne 40% 1 kg. 

  01122100 Carne de porc      

  01122101 Carne porc cu os, categoria 1, proaspată, nu mai puţin de 60% carne 1 kg. 

  01122102 Carne  porc fără os (macră) proaspătă, de la pulpa din urmă (jambon) 1 kg. 

  01122103 Muşchi de porc pentru bătute (de pe spate, antricot) 1 kg. 

  01122104 Carne porc cu os, calitatea II,  (set pentru supă), carne 40% 1 kg. 

  01122105 Costită de porc fără grasime, carne - 40% 1 kg. 

  01122106 Carne de porc (macră), marinată, refrigerată 1 kg. 

  01122107 Carne tocartă de porc, proaspătă/refrigerată 1 kg. 

  01123100 Carne de oi, miel şi de capră     

  01123101 Carne de oaie cu os, calit.1, proaspătă, nu mai putin de 60% carne  1 kg. 

  01123102 Carne de oaie, pulpa din urmă, proaspătă  1 kg. 

  01124100 Carne de pasăre domestică     

  01124101 Carne găină, intregi, proaspete sau congelate 1 kg. 

  01124102 Pulpă de gaină, de import, congelate, in vrac sau ambalate 1 kg. 

  01124103 

Pulpă de găină, produs autohton,  proaspătă sau refrigerată, în vrac sau 

ambalate 1 kg. 

  01124104 

Piept de gaină proaspat sau refrigerat, fară piele şi os, produs 

autohton, în vrac sau ambalat  1 kg. 

  01124105 

Aripi de pui, proaspete sau refrigerate,  produs autohton, în vrac sau 

ambalate 1 kg. 

  01124106 Ficat de găină proaspăt/congelat 1 kg. 

  01124107 Carne tocată de găină, proaspătă/refrigerată 1 kg. 

  01125100 Carne de alte animale domestice şi sălbatice     
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  01125101 Carne de iepure 1 kg. 

  01126100 Organe comestibile      

  01126101 Ficat de vită 1 kg. 

  01126102 Limba de vită 1 kg. 

  01126103 Inimă de vită 1 kg. 

  01126104 Ficat de porc 1 kg. 

  01126105 Limbă de porc 1 kg. 

  01126106 Picior de porc cu copită ( pentru racituri ) 1 kg. 

  01126107 Cap de porc 1 kg. 

  01126108 Rinichi 1 kg. 

  01127100 Mezeluri de calitate superioară cu durata lungă de păstrare     

  01127101 Salam crud-afumat "Servilat",  1 kg. 

  01127102 Salam crud-afumat "de Moscova" 1 kg. 

  01127103 Salam crud afumat "Capitala" 1 kg. 

  01127104 Salam semiafumat "Cracovia" 1 kg. 

  01127105 Salam semiafumat sau fier-afumat "de Moscova"  1 kg. 

  01127106 Salam semiafumat sau fiert-afumat "Servelat" sau "de Bavaria" 1 kg. 

  01127107 Salam semiafumat "Codru" 1 kg. 

  01127200 Mezeluri fierte     

  01127201 Safalade, din carne de vită, porc sau în amestec 1 kg. 

  01127202 Crenvurști "Lacta" 1 kg. 

  01127203 Crenvurști, din carne vită sau vită si porc în amestec 1 kg. 

  01127204 Parizer "Lacta" 1 kg. 

  01127205 Parizer "Doctorskaia" sau "Moldovenesc" 1 kg. 

  01127206 Parizer "Preferat" ("Liubiteliskaia") 1 kg. 

  01127207 Salam „Lunchmeat” 1 kg. 

  01127300 Alte mezeluri     

  01127301 Tobă (Зельц) 1 kg. 

  01127302 Sîngeretă (кровяные колбасы) 1 kg. 

  01127400 Afumături, gustări de carne     

  01127401 Pastrama de vită 1 kg. 

  01127402 Pastrama de porc, fiartă-afumată 1 kg. 

  01127403 Piept de porc, fiert-afumat 1 kg. 

  01127404 Ceafă de porc, fiartă-afumată 1 kg. 

  01127405 Pulpă de pui, fiartă-afumată 1 kg. 

  01128100 Conserve din carne, conserve din carne şi legume     

  01128101 

Carne inabusită de vită, c/ super.,  in cutii de metal /borcane 0,32

5 kg. 

  01128102 

Carne inabusită de porc  c/ super.,  in cutii de metal /borcane 0,32

5 kg. 

  01128103 

Carne inabusită de pui, cutie de metal/borcane 0,32

5 kg. 

  01128104 

Pate din ficat de porc, cutie de metal 0,32

5 kg. 

  01128105 

Pate cu carne de găină, curcan, etc, în cutii de metal 0,32

5 kg. 

  01128200 

Semifabricate din carne şi  produse finite (preparate) din carne 
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 Cod Denumirea produsului U.M. 

  01128201 Găini grill 1 kg. 

  01128202 Carne tocată, de vită,  proaspătă, refrigerată 1 kg. 

  01128203 Carne tocată, amestec (porc si vită), proaspătă, refrigerată 1 kg. 

  01128204 Cîrnăciori, cruzi, din carne de porc-vită în amestec 1 kg. 

  01128205 Mici, cruzi, din carne de porc-vită în amestec 1 kg. 

  01128206 Pulpe/gambe de pui marinate, refrigerate 1 kg. 

01.1.

3 01130000 

Pește și produse din pește 

    

  01131100 Peşte proaspăt (viu) sau refrigerat     

  01131101 Crap de apă dulce, proaspăt, intreg cu lungimea 25-30 cm 1 kg. 

  01131102 Caras de apă dulce, proaspăt, intreg cu lungimea 15-20 cm 1 kg. 

  01131103 Crap Chinezesc (tolstolob), proaspăt, întreg cu lungimea 25-30 cm 1 kg. 

  01132100 Peşte congelat     

  01132101 Mintai congelat, peste intreg, fără cap 1 kg. 

  01132102 

Hec congelat, peste intreg, fără cap lungimea pestelui de la 17 cm 

1 kg. 

  01132103 Argentina fara cap, congelat 1 kg. 

  01132104 Fileu de peste congelat 1 kg. 

  01132105 Somon (fileu sau steak), congelat   1 kg. 

  01134100 Fructe de mare congelate     

  01134101 Crevete congelate in vrac  1 kg. 

  01134102 Crevete congelate ambalate, 200-500gr.   1 kg. 

  01134103 Cocktail (mix) fructe de mare congelat, ambalaj ~500gr. 1 kg. 

  01135100 Peşte şi fructe de mare sărate, afumate, uscate     

  01135101 Hering sarat, peste intreg, se realizează in vrac 1 kg. 

  01135102 Hering sarat, ambalat, termen de pastrare cca 4 luni 1 kg. 

  01135103 Macrou sarat, fără cap, cu mirodenii,  in vrac 1 kg. 

  01135104 Macrou afumat fără cap 1 kg. 

  01135105 Capeliu afumat (moiva),  peste intreg  1 kg. 

  01135106 Icre rosii, boabe, ambalate 1 kg. 

  01135107 Fileu de hering in ulei, în vrac 1 kg. 

  01136100 Conserve din peşte     

  01136101 

Sardine in ulei intregi, in cutii metal - 240gr. 0.24

0 kg. 

  01136102 

Șprote in ulei, cutii metal,  125-250gr.  0.24

0 kg. 

  01136103 

Macrou bucăţi in ulei, cutii -240gr. 0.24

0 kg. 

  01136104 

Hering bucăţi in ulei, cutii - 240gr. 0.24

0 kg. 

  01136105 

Gingirica in sos de tomate, cutie  - 240gr. 0.24

0 kg. 

  01136106 

Hering bucăţi in sos de tomate, cutii -240gr. 0.24

0 kg. 

  01136107 

Macrou bucăţi, in sos de tomate, cutii - 240gr. 0.24

0 kg. 

  01136108 

Ficat de batog, natural, cutii 240 gr. 0.24

0 kg. 

  01136109 

Conserve de ton în ulei, bucăţi întregi nu fărîmiţat 0.24

0 kg. 
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 Cod Denumirea produsului U.M. 

  01136200 Semifabricate din peşte şi produse finite (preparate) din peşte     

  01136201 Bastonase de crab, congelate, ambalate 100 - 250g. 1 kg. 

  01136202 Rulada fileu hering cu legume, amb. 250gr  1 kg. 

  01136203 Bastonaşe din peşte congelate, in pesmeţi 1 kg. 

01.1.

4 01140000 

Lapte, caşcaval şi ouă 

    

  01141100 Lapte integral, proaspăt     

  01141101 

Lapte proaspăt pasteurizat, grasime mai mare sau egală cu 3,5%, 

exclus cu termen lung de păstrare, producător autohton 
1 l. 

  01141102 Lapte integral, se realizează la  litru (de casă)  1 l. 

  01142100 

Lapte semidegresat proaspăt (conținutul de grăsime mai mic de 

3,2%)     

  01142101 Lapte proaspăt pasteurizat, grăsime 1,5%, producător autohton 1 l. 

  01142102 Lapte proaspăt pasteurizat, grăsime 2,5%, producător autohton 1 l. 

  01143100 Lapte conservat     

  01143101 

Lapte condensat, cu zahăr, grasime ~ 8%,  preferabil ambalaj cutii 

metal 0,5 kg. 

  01144100 Iaurt      

  01144101 Iaurt de baut, cu adaosuri de fructe tip "Yoli" 1 l. 

  01144102 Iaurt natural, grăsime 2-5% 1 l. 

  01144103 

Iaurt cu adaos de fructe, grasime 2- 5% ambalaj: pahar mic, 125-

250ml  1 l. 

  01144104 Iaurt tip "Activia" grăsimea 2-5%, ambalaj mic  ~140ml 1 l. 

  01145100 

Brânză de vaci, pastă de brânză şi alte produse din brânză de vaci 

    

  01145101 Brinză de vaci,  grăsime - 5%  1 kg. 

  01145102 Brinză de vaci,  grăsime - 9%  1 kg. 

  01145103 Brinză de vaci, de casă, in vrac  1 kg. 

  01145104 Brinză de vaci, telemea ( inchegată ), in vrac  1 kg. 

  01145105 

Brinza de vaci, granulată, tip "Gingăşie"/"Grăuncior", ambalaj ~ 400 

gr. 0,4 kg. 

  01145106 Brinzică dulce proaspată, cu diferite adaosuri, ambalaj 100gr. 0,1 kg. 

  01145200 Caşcaval şi brânză      

  01145201 Cascaval "De Estonia", "Mramornîi" 1 kg. 

  01145202 Cascaval "De Olanda" 1 kg. 

  01145203 Cascaval "Rosiiskii" 1 kg. 

  01145204 Cascaval "Posehonie" 1 kg. 

  01145205 Cascaval topit p/u tartine, ~ 140-250gr 1 kg. 

  01145206 Cascaval topit, afumat, tip "Colbasnii"  1 kg. 

  01145207 Caşcaval tip "Gauda", grăsimea 40-50% 1 kg. 

  01145208 Caşcaval tip "Edam", grasimea 40-50% 1 kg. 

  01145209 Brinză de oi,  se realizează în vrac 1 kg. 

  01146100 Smântână şi frişcă     

  01146101 Smîntînă, grăsimea 10%   1 kg. 

  01146102 Smîntînă, grăsimea 15% 1 kg. 

  01146103 Smîntînă, grăsimea 20% 1 kg. 

  01146104 Smîntînă de casă obţinută din lapte proaspăt, in vrac 1 kg. 

  01146105 Smintina dulce (frisca), proaspătă, grăsimea ~ 10% 1 kg. 
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  01146106 Smintina dulce (frisca), proaspătă, grăsimea 30-35% 1 kg. 

  01146200 Produse din lapte acru     

  01146201 Chefir, grăsimea 2,5% 1 l. 

  01146202 Chefir,  grăsimea 3,2% 1 l. 

  01146203 Lapte covasit  1 l. 

  01146204 Chefir, grăsimea 1% 1 l. 

  01146205 Chefir degrăsat 1 l. 

  01147100 Ouă și produse pe bază de ouă     

  01147101 Ouă de găină, de larg consum 10 buc. 

  01147102 Ouă de găină, de casă 10 buc. 

01.1.

5 01150000 

Uleiuri și grăsimi 

    

  01151100 Unt      

  01151101 Unt de casă "Tărănesc" , grăsimea 72,5%,  în vrac  1 kg. 

  01151102 Unt de casă "Tărănesc" ambalat pachete de 200gr, grăsimea 72,5% 1 kg. 

  01151103 

Unt de casă ambalat în pachete de 200gr, grăsimea nu mai puțin de 

82% 1 kg. 

  01152100 Margarină şi alte grăsimi vegetale      

  01152101 Margarină, grasime 60-80%,  ambalaj 250-500gr. 1 kg. 

  01152102 Margarină "Slivocinii", se realizează in vrac 1 kg. 

  01152103 Margarina tip "Solnecinii", amb. pachete ( 250 gr. )   1 kg. 

  01153100 Ulei de măsline     

  01153101 Ulei de masline Extra Vergine, ambalaj: 0,5-1l.    1 l. 

  01154100 Ulei vegetal     

  01154101 Ulei de floarea soarelui, rafinat,  ambalat în sticle de plastic  1 l. 

  01154102 Ulei de floarea soarelui, rafinat,  in vrac   1 l. 

  01154104 Ulei de floarea soarelui nerafinat, se realizează in vrac  1 l. 

  01155100 Alte grăsimi comestibile de origine animală     

  01155101 Slănină crudă proaspătă, neprelucrată, nesarată (de casă) 1 kg. 

01.1.

6 01160000 

Fructe  

    

  01161100 Citrice     

  01161101 Lămîi proaspete 1 kg. 

  01161102 Portocale proaspete 1 kg. 

  01161103 Mandarine proaspete 1 kg. 

  01161104 Grapefruit-uri 1 kg. 

  01161200 Fructe exotice      

  01161201 Banane 1 kg. 

  01161202 Kivi 1 kg. 

  01161203 Ananas proaspăt 1 kg. 

  01161204 Rodii proaspete 1 kg. 

  01161300 Fructe sămânţoase      

  01161301 Mere proaspete de IMPORT 1 kg. 

  01161302 Mere  "Golden", autohtone 1 kg. 

  01161303 Mere toate alte sorturi, de exclus "Golden", autohtone 1 kg. 

  01161304 Pere proaspete autohtone 1 kg. 

  01161305 Gutui proaspete, autohtone 1 kg. 

  01161306 Pere de IMPORT 1 kg. 
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  01161400 Fructe sâmburoase      

  01161401 Prune proaspete 1 kg. 

  01161402 Piersici proaspeţi 1 kg. 

  01161403 Cirese proaspete 1 kg. 

  01161404 Caise proaspete 1 kg. 

  01161405 Visine proaspete 1 kg. 

  01161500 Harbuji, zemoşi     

  01161501 Pepeni verzi (harbuji) proaspeti, autohtoni 1 kg. 

  01161502 Pepeni galbeni(zamosi), autohtoni 1 kg. 

  01161600 Struguri     

  01161601 

Struguri proaspeti, timpurii, tip: "Jemciug", "Muscat", "Suruceni", 

"Cardinal", etc. 1 kg. 

  01161602 Struguri "Moldova" autohtoni 1 kg. 

  01161603 Struguri de IMPORT 1 kg. 

  01161700 Alte pomuşoare     

  01161701 Căpşune calitate bună, de marime mijlocie 1 kg. 

  01161702 Zmeură, calitate bună 1 kg. 

  01161703 Coacază neagră, calitate bună 1 kg. 

  01161704 Coacază roşie, calitate bună 1 kg. 

  01161705 Capsune de IMPORT 1 kg. 

  01162100 Fructe şi pomuşoare congelate     

  01162101 Fructe şi pomuşoare congelate (vișine, coacăză, zmeură și a.) 1 kg. 

  01163100 Fructe uscate     

  01163101 Caise uscate fără sîmburi, in vrac 1 kg. 

  01163102 Caise uscate fără sîmburi, ambalate de producător în pachete ~ 200 g 1 kg. 

  01163103 Prune uscate cu sîmburi, in vrac 1 kg. 

  01163104 Prune uscate fără sîmburi, ambalate 1 kg. 

  01163105 Prune uscate fără sîmburi, în vrac 1 kg. 

  01163200 Struguri uscaţi     

  01163201 Stafide (sort deschis), fără seminţe, calitate bună,  in vrac 1 kg. 

  01163202 

Stafide (sort deschis) fără seminte, calitate bună, amb. de producător~ 

200-400g 1 kg. 

  01163203 Stafide (sort intunecat) fara seminte, calitate bună,  in vrac 1 kg. 

  01163204 

Stafide (sort intunecat) fara seminte, calitate bună ambalate~200-

400gr 1 kg. 

  01163300 Nuci     

  01163301 Nuci in coajă 1 kg. 

  01163302 Miez de nucă de calitate bună,  in vrac/ambalate 1 kg. 

  01163303 Arahide curăţite, tip "Fiesta", prăjite, sărate, ambalate 1 kg. 

  01163304 Arahide necurăţite, se realizează in vrac 1 kg. 

  01163400 Semințe de floarea soarelui     

  01163401 Seminte Floarea Soarelui - neprăjite, se realizează în vrac 1 kg. 

  01163402 

Seminţe de floarea soarelui prăjite, ambalate de producător în 

pacheţele mici, preţ pentru 100g 0,1 kg. 

  01163500 Alte semințe comestibile și miezuri de fructe      

  01163501 

Seminte de bostan, prăjite, ambalate de producător în pacheţele mici, 

preţ pentru 100g 0,1 kg. 
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  01164100 Produse pe bază de fructe şi fructe conservate     

  01164101 Vișine în suc propriu 1 kg. 

  01164102 Ananas conservat 1 kg. 

01.1.

7 01170000 

Legume 

    

  01171100 Varză     

  01171101 Varză proaspată timpurie de seră 1 kg. 

  01171102 Varză proaspătă de cîmp 1 kg. 

  01171103 Conopidă, proaspătă 1 kg. 

  01171104 Brocoli, proaspăt 1 kg. 

  01171300 Roşii (tomate)     

  01171301 Roşii proaspete de seră, de cîmp (preţ mediu) 1 kg. 

  01171400 Castraveți și cornișe     

  01171401 Castraveţi proaspeţi de seră, de cîmp (preţ mediu) 1 kg. 

  01171500 Bostănoase şi alte legume cultivate pentru fructele lor     

  01171501 Ardei grasi proaspeţi, produs autohton 1 kg. 

  01171502 Gogosari proaspeţi, produs autohton 1 kg. 

  01171503 Ardei grasi de IMPORT 1 kg. 

  01171504 Vînată proaspătă, produs autohton 1 kg. 

  01171505 Vînătă de IMPORT 1 kg. 

  01171506 Dovlecei proaspeţi de marime mijlocie, produs autohton 1 kg. 

  01171507 Bostan proaspăt 1 kg. 

  01171508 Dovlecei de IMPORT 1 kg. 

  01171600 Usturoi     

  01171601 Usturoi uscat 1 kg. 

  01171700 Ceapă     

  01171701 Ceapă uscată  1 kg. 

  01171800 Legume rădăcinoase     

  01171801 Sfeclă roşie (fără frunză ) 1 kg. 

  01171802 Morcovi (fără frunză) 1 kg. 

  01171803 Ridiche de lună (fără frunză) 1 kg. 

  01171804 Ridiche neagră de iarnă 1 kg. 

  01171900 Ciuperci proaspete "Şampinioni"     

  01171901 Ciuperci proaspete "Şampinioni", in vrac sau ambalate 1 kg. 

  01172100 Legume congelate, altele decât cartofi și alţi tuberculi     

  01172101 

Legume congelate, altele decât cartofi, tip "Letcho"  VIS, sau 

"GHIVECI" HORTEX sau altele 1 kg. 

  01173200 Boboase      

  01173201 Mazăre uscată,  in vrac sau ambalată de producător 1 kg. 

  01173202 Fasole uscată, albă, în vrac sau ambalată de producător 1 kg. 

  01173300 Conserve din legume     

  01173301 

Castraveţi conservaţi de marime mijlocie în borcane de sticlă, 

producător autohton 1 kg. 

  01173302 Porumb dulce conservat "Vis"sau "Bonduelle"  1 kg. 

  01173303 Aperitiv de dovlecei  1 kg. 

  01173304 Castraveti marinati mici, tip CORNISONI ambalaj de sticlă 1 kg. 

  01173305 Roşii marinate intregi 1 kg. 
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  01173306 Roşii intregi  in suc propriu 1 kg. 

  01173307 Maslină neagră  de marime mijlocie, rasol, în vrac 1 kg. 

  01173308 Pasta de tomate, ambalaj 400 - 800g 1 kg. 

  01173309 Aperitiv de vinete, ambalat de producator 1 kg. 

  01173310 Tocana de legume (ragu), ambalat de producator  1 kg. 

  01173311 Olive verzi cu/fără simburi, ambalate în cutii de metal 1 kg. 

  01173313 Măsline, cu/fără sîmburi, ambalate în cutii de metal 1 kg. 

  01173315 Mazare verde conserv. tip "VIS", "BONDUELLE" etc 1 kg. 

  01173316 

Fasole albă conservată în sos de tomate,  tip ”HEIINZ”,  "Vis", 

"Bonduelle" etc. 1 kg. 

  01173317 

Ciuperci conservate întregi, tip "Nora", "Lux Menu" etc, ambalaj 580-

850gr 1 kg. 

  01173318 Ciuperci  marinate "Şampinioni",  ambalate de producator 1 kg. 

  01173400 Semifabricate și produse finite (preparate) din legume     

  01173401 Varză murată 1 kg. 

  01173402 Castraveţi muraţi, se realizeaza in vrac 1 kg. 

  01174100 Cartofi (proaspeți)     

  01174101 Cartofi  (tot felul), proaspeţi, calitate bună 1 kg. 

  01174200 Semifabricate și produse finite din cartofi, cartofi congelați      

  01174201 Cartofi pai congelați, ambalați de producător 1 kg. 

  01175100 Chipsuri     

  01175101 Cipsuri din cartofi, tip "Lux", "Star", "Lay`s", 130 - 300g. 0,2 kg. 

01.1.

8 01180000 

Zahăr, gem, miere, ciocolată şi bomboane (ND) 

    

  01181100 Zahăr     

  01181101 Zahăr cristal, se realizează in vrac 1 kg. 

  01181102 Zahăr cristal, ambalat de producător în pachete de 1 kg 1 kg. 

  01181103 Zahar rafinat (cubuşoare), tip "5 inimioare" 1 kg. 

  01182100 Dulceaţă, gem şi miere     

  01182101 Gem sau magiun de mere, ambalat în borcane 1 kg. 

  01182102 Gem sau magiun de caise, ambalat în borcane 1 kg. 

  01182103 Gem sau magiun de prune, ambalat în borcane 1 kg. 

  01182104 Dulceaţă din vişine, ambalată în borcane 1 kg. 

  01182105 Dulceaţă de zmeură ambalată în borcane 1 kg. 

  01182106 Dulceaţă de nuci, gutui etc. 1 kg. 

  01182200 Conserve din fructe şi pomuşoare     

  01182201 Compot din fructe, borcan 3L., pret pentru 1L. 1 l. 

  01182300 Miere de albine (naturală)     

  01182301 Miere naturală de salcâm (de mai), se realizează în vrac 1 kg. 

  01182302 Miere naturală de tei, ambalată de producător 1 kg. 

  01182303 Miere naturală polifloră, ambalată de producător 1 kg. 

  01182304 Miere naturală de salcâm (de mai), ambalată de producător 1 kg. 

  01182305 Miere naturală polifloră, se realizează în vrac 1 kg. 

  01183100 Ciocolată, bomboane de ciocolată și alte produse din cacao     

  01183101 Bomboane "Griliaj" 1 kg. 

  01183102 Bomboane "Moldova" 1 kg. 

  01183103 Bomboane "Do-re-mi" 1 kg. 
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  01183104 Bomboane ”Scufita rosie” 1 kg. 

  01183105 Bomboane "Fructe in ciocolata" 1 kg. 

  01183106 Ciocolată (tabletă ~90gr), tip "Corona", ”Milka”, "Bucuria", "Roshen" 1 kg. 

  01183107 Pasta din ciocolata "Nutella", "Finetti", ambalaj 400 gr. 1 kg. 

  01183108 Bomboane ”Pasărea Măiastră (Lapte de Pasăre)” 1 kg. 

  01183109 Bomboane ”Chișinăul de Seară” 1 kg. 

  01183110 SNICKERS batonaș ciocolata, ambalaj ~ 50gr 1 kg. 

  01184100 Bomboane, caramel, zefir, halva etc.     

  01184101 Halva de floarea soarelui, în vrac 1 kg. 

  01184102 Halva de floarea soarelui ambalată de producător, 400g. 1 kg. 

  01184103 

Caramele "Frutic Vișină", "Frutic Prună", "Frutic Capșună", "Frutic 

Mini", "Fruticela" 1 kg. 

  01184104 Caramele "Cafea Cremă", "Cioco Car", "Cu Cafea", "Revelion" 1 kg. 

  01184105 Caramele "Berberis", "Duchesse", "Mentolă" 1 kg. 

  01184106 Caramele "Racușori", "Zare", "Fulgușor" 1 kg. 

  01184107 Iris "Cheita de Aur", "Cu lapte", "Licurici", "Nouraș" 1 kg. 

  01184108 Marmeladă în straturi 1 kg. 

  01184109 Marmelada "Felii de lămâie" 1 kg. 

  01184110 Zefir alb-roz 1 kg. 

  01184111 Zefir în ciocolata 1 kg. 

  01184200 Alte produse de cofetărie     

  01184201 Caramela "Chupa Chups", pret pentru 1buc 1 buc. 

  01184202 Dropsuri "Tic Tac" Fresh Mints, pret p/u o cutie 1 buc. 

  01185100 Îngheţată, gheaţă comestibilă     

  01185101 Inghetata tip "Eschimo", ”Moldova”, cu ciocolată 1 kg. 

  01185102 Inghetata "Plombir" ambalată în pahar 1 kg. 

  01185103 Inghetata ambalaj mare tip "Plombir", ambalata 0,5 - 1,0 kg  1 kg. 

  01185104 Inghețată DELICE'CONE, vanilie, caramelă, ambalaj ~ 100gr 1 kg. 

  01185105 Inghețată SENDWICH, cu stafide, sau bucăți de ciocolată 1 kg. 

01.1.

9 01190000 

Produse alimentare care nu sunt incluse în alte categorii 

    

  01191100 
Maioneză,  muştar, oţet si alte condimente 

    

  01191101 Maioneză de tip "Provensali", ambalaj 200 -500g. 1 kg. 

  01191102 Maioneza de tip "МЕЧТА ХОЗЯЙКИ" ambalaj 200-500gr 1 kg. 

  01191103 Muştar, ambalat de producator 1 kg. 

  01191104 

Chetchup din tomate,  tip "Torcin", ambalat de producator,  450 -

1000g. 1 kg. 

  01191105 Oţet de masă/de mere, 6-9%  1 l. 

  01192100 Sare     

  01192101 Sare de masă,  iodată, ambalată de producator   1 kg. 

  01192102 Sare de masă-gemă, ambalată de producator  1 kg. 

  01192103 Sare "Extra" (marunta), ambalaj 500-1000gr. 1 kg. 

  01192200 Mirodenii     

  01192201 Piper negru natural, boabe, amb. în pachete 0,1 kg. 

  01192202 Piper negru rişnit, ambalat în pachete 0,1 kg. 

  01192203 Piper rosu / iute, rîşnit, ambalat în pachete 0,1 kg. 

  01192204 Frunză de dafin, ambalată în pachete (ambalaj mic) 0,1 kg. 
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  01192205 Scorţişoară (Coriţă) macinata, ambalată în pachete 0,1 kg. 

  01192206 Vanilină, ambalată în pachete 0,1 kg. 

  01192207 Ierburi uscate (pătrunjel, mărar), ambalate în pachete 0,1 kg. 

  01193100 Alimente pentru copii     

  01193101 

Terci fără lapte, pe bază de cereale+diferite fructe, p/u copii, tip 

"Heinz" sau alt producator, amb. în cutii 0,5 kg. 

  01193102 

Produs alimentar p/u copii tip "Nestle" fără lapte, pe bază de hrişcă, 

orez, ovăz şi a. amb. în cutii 0,5 kg. 

  01193103 Produs alimentar p/u sugari, tip "Malîş", "Maliutca" etc, 350-1000g 0,5 kg. 

  01193104 

Pireu din fructe  p/u copii tip "Vita", "BABY", "Gerber", "Hipp", 

ambalat în borcanaşe mici  0,5 kg. 

  01193105 

Pireu din fructe şi legume p/u copii, tip "Vita", "BABY", "Gerber", 

"Hipp", ambalaj mic 0,5 kg. 

  01193106 Pireu din legume şi carne p/u copii, tip "Gerber" ambalaj mic 0,5 kg. 

  01193107 

Conserve din diferite legume p/u copii, tip "Vita", "Nestle", "Gerber", 

ş a. 0,5 kg. 

  01193108 

Amestec uscat din lapte pentru sugari tip "Nestogen nr.1" sau "Baby 

nr.1", similar laptelui de mamă, de la 0 luni pînă la 6 luni 0,5 kg. 

  01193109 

Amestec uscat pe bază de lapte p/u copii "Nestogen nr.2" sau "Baby 

nr.2" de la 6 luni pînă la 1 an 
0,5 kg. 

  01193110 Conserve din carne pentru copii, ambalaj mic 0,5 kg. 

  01194100 Mâncăruri preparate     

  01194102 Sandvișuri (сэндвичи), tartine 1 buc. 

  01199100 Concentrate alimentare, drojdii     

  01199101 Drojdie proaspătă, greutatea 50-100 gr. 0,1 kg. 

  01199102 Drojdie uscata ambalată în  pachete, 10 - 50gr   0,1 kg. 

  01199103 

Extract din găină "Galina Blanca", "Knorr", "Maggi" 50-150gr în 

pachete plastic (condimente pentru carne, pește) 0,1 kg. 

  01199104 Bicarbonat de sodiu, ambalat de producator 0,5 kg. 

  01199900 Alte produse alimentare neclasificate în alte categorii     

  01199901 Jelatină ambalată de producator 0,1 kg. 

  01199902 Sare de lămiie, ambalata de producator 0,1 kg. 

  01199903 "BORȘ ACRU" 100% natural 1 l. 

01.2 01200000 Băuturi nealcoolice     

  01210000 Cafea, ceai, cacao      

  01211100 Cafea naturală boabe şi măcinată     

  01211101 

Cafea naturală boabe,  Arabica, prajita, tip  "Черная карта", "Tchibo", 

"Jokei" etc., se realizează ambalată in pachete 0,1 kg. 

  01211102 

Cafea naturală macinata,  Arabica, tip  "Черная карта", "Tchibo", 

"Jokei" etc., se realizează ambalată in pachete 0,1 kg. 

 01211103 Cafea naturală măcinată LAVAZZA 0,1 kg. 

  01211200 Cafea solubilă, Înlocuitori de cafea     

  01211201 

Cafea solubilă de tip " Nescafe Classic" granulată, ambalată în 

borcane de sticlă sau în cutii de metal, greutate:190- 250gr. 0,2 kg. 

  01211202 

Cafea solubilă de tip "Jacobs Monarch" granulată, ambalată in 

borcane de sticlă greutatea 190gr. 0,2 kg. 
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  01211203 

Cafea solubilă "Nescafe Gold" granulată, ambalată in borcane de 

sticlă, greutatea 190gr. 0,2 kg. 

  01212100 Ceai     

  01212101 

Ceai negru, infuzie, ("Maiskii ceai"), indian sau ceilon, ambalat in 

cutii de carton (exclus pacheţele)   0,1 kg. 

  01212102 

Ceai negru, infuzie, tip Greenfield, RICHARD, Tess, ambalat in cutii 

de carton (exclus pacheţele) 0,1 kg. 

  01212103 

Ceai in pachetele, cu diferite arome, tip "Curtis", "Tess", ambalat in 

cutii de carton cite 20-25 de pachetele (plicuri) 0,1 kg. 

  01212104 

Ceai in pachetele "Greenfield", de fructe, ambalat in cutii de carton 

cite 20-25 de pachetele(plicuri) 0,1 kg. 

  01212105 Ceai verde frunze, ambalat in cutie de carton 100 gr 0,1 kg. 

  01213100 Cacao şi praf de ciocolată     

  01213101 

Cacao fără zahăr, în praf, 18-35% cacao,  ambalata de producator, 

greutatea: 100-125 gr. 0,1 kg. 

  01213102 Băutură din cacao tip "Nesquik", ambalat de producator 0,1 kg. 

  01220000 

Ape minerale, băuturi răcoritoare şi sucuri de fructe şi de legume  

    

  01221100 Apă minerală sau de izvor     

  01221101 

Apă minerală "Gura Căinarului", ”Familia”, ”Om”, gazata, slab 

gazată, sau plată, amb. 1,5l, pret p/u 1l 1 l. 

  01221103 

Apă minerală "Familia", ”Om” sau alt producător, ambalaj mare 3 - 

5l,  pteţ p/u 1l 1 l. 

  01221104 Apă minerală BORJOMI, ambalaj de sticlă 0,5ml, preţ p/u 1l 1 l. 

  01221105 

Apă minerală gazată "Om", "Gura Căinarului", ”Familia”, ambalaj 

mic-0,5l, preţ p/u 1l 1 l. 

  01222100 Apă carbogazoasă și alte băuturi nealcoolice     

  01222101 Bautură răcoritoare "Viva", "Letto", etc, pret p/u 1l 1 l. 

  01222102 Bautură răcoritoare "Coca-Cola", amb. 1,5l,  pret p/u 1l 1 l. 

  01222103 Ceai rece ICE TEA, ambalaj 0,5-1l, preț p/u 1l 1 l. 

  01222104 Băutură răcoritoare Fanta, amb. 1,5l,  pret p/u 1l 1 l. 

  01223100 Sucuri din fructe     

  01223101 

Suc, piersici/mere/struguri/fructe exotice/multifruct/sau în amestec, 

ambalat in cutii Tetra Pak de 1 litru, tip Vis, Naturalis 1 l. 

  01223102 Suc de mere/mere și struguri, ambalat în sticle de 1l, tip Vita 1 l. 

  01223103 

Suc/Nectar Sandora, piersici/mere/struguri/fructe 

exotice/multifruct/sau în amestec, ambalat  în cutii Tetra Pak de 1 litru 1 l. 

  01223105 

Suc, piersici/mere/struguri/fructe exotice/multifruct/sau în amestec, 

ambalat in cutii Tetra Pak mici ~ 0,2ml, pentru copii 1 l. 

  01223106 

Sucuri p/u copii (diferite), tip "Vita BABY" ,"Gerber" etc. ambalate în 

sticluţe mici 1 l. 

  01223200 Sucuri din legume     

  01223201 Suc din roşii, ambalat în cutii Tetra Pak de 1 litru 1 l. 

  01223202 Suc din morcovi, p/u copii, sau alte legume, ambalat în sticluţe mici 1 l. 

  02000000 BĂUTURI ALCOOLICE, TUTUN ŞI DROGURI     

02 02100000 Băuturi alcoolice     

02.1 02110000 Băuturi spirtoase      
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02.1.

1 02111100 

Rachiu 

    

  02111101 

Rachiu "Potapici"/ "Trei ursi " sau "Secărica", alcool -40%  in sticle 

de 0,5L 1 l. 

  02111102 Rachiu "Spicuşor" alcool -40% in sticle de 0,5L, preț p/u 1 L 1 l. 

  02111103 Rachiu "Perfect" alcool -40% in sticle de 0,5 l-1 l, preț p/u 1L   1 l. 

  02111104 

Rachiu "Spicul de Aur" (fără spic) sau "Хортиця" în sticle de 0,5 

litru, prețp/u 1L 1 l. 

  02111200 Divin, brandy și coniac     

  02111201 Divin "Belii Aist" alcool - 40% în sticle 0,5 litri, preț p/u 1L 1 l. 

  02111202 Divin "Calarasi" alcool - 40% în sticle 0,5 litri, preț p/u 1L  1 l. 

  02111203 Divin "Aroma" alcool - 40% în sticle 0,5 litri, preț p/u 1L 1 l. 

  02111204 Divin "Kvint" alcool - 40%, în sticle  0,5 litri, preț p/u 1L 1 l. 

  02111205 Brandy "CALARASI" 0.5L, sau Brandy "Kvint" 0,5l, preț p/u 1L 1 l. 

  02111300 Băuturi spirtoase și lichioruri     

  02111301 

Lichior "Visina", "Caise", "Capsuna', "Zmeura", alcool - 16%, în 

sticle 0,5 litru, preț p/u 1L 1 l. 

  02111302 Wiski, pret p/u 1L 1 l. 

  02112100 Băuturi răcoritoare alcoolice     

  02112101 Festival Gin Tonic Fusion 0,33l VITANTA, preț p/u 1L 1 l. 

  02112102 Băutură energizantă."RED BULL" 0.25ml, preț p/u 1L 1 l. 

  02120000 Vinuri     

  02121100 Vin     

  02121101 

Vin de masă "Aligote" sau "Muscat", alb, sec, 9-12%, în sticle, pret 

pentru o sticlă de 0,75l 0,75 l. 

  02121102 Vin "Merlot", 10-12%, rosu, în sticle, pret pentru 0,75l 0,75 l. 

  02121103 

Vin " Cabernet" sau "Cabernet- Sauvignon" rosu, sec, 10-12%, in 

sticle, pret pentru0,75l 0,75 l. 

  02121104 Vin "Chardonnay" alb, sec, 10-12%, in sticle, pret pentru 0,75l 0,75 l. 

  02121105 Vin "Cagor" rubin-inchis de desert, in sticle, pret pentru 0,75l 0,75 l. 

  02121106 
Vin "Buchet Moldavii" in sticle, ambalaj 0.5 - 1L, pret pentru 0,75l 

0,75 l. 

  02121107 

Vin spumant alb "Cricova", "Milestii Mici", demisec sau demidulce in 

sticle de 0,75 litri, preţ p/u o sticlă  0,75 l. 

  02121108 

Vin spumant rosu "Cricova", "Milestii Mici", demisec sau demidulce 

in sticle de 0,75 litri., preţ p/u o sticlă  0,75 l. 

  02123100 Vinuri fortificate     

  02123101 

Vin fortificat de tip "Vermut alb Martini Extra Dry" 1l sau HERES 

tare fabricat în Moldova, preț p/u 1l 0,75 l. 

  02130000 Bere     

  02131100 Bere      

  02131101 Bere "Chişinău", blondă, ambalată in sticle de plastic de 1 litru 1 l. 

  02131102 Bere "Chişinău", tare, ambalată in sticle de 0,5 litru. Preţ pentru 1 litru 1 l. 

  02131103 

Bere produsa in Ucraina "Оболонь" în sticle de plastic de 1 litru, preț 

p/u 1L  1 l. 

  02131104 

Bere "Жигульовское", "Львовское" în sticle de plastic de 1 litru, preț 

p/u 1L 1 l. 

  02131105 Bere  "Efes Pilsener" ambalată în cutii de metal 0,5 litru, preț p/u 1l  1 l. 

  02131106 Bere "Tuborg" ambalată în cutii de metal 0,5litru, preț p/u 1L 1 l. 
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  02131107 Bere" "Chişinău", ~ 0,5l ambalată în sticlă. Preţ pentru 1 litru  1 l. 

  02131108 Bere "Chişinău", ~ 0,5l, ambalată în cutii de metal, preț p/u 1l 1 l. 

  02132100 Alte beri alcoolice     

  02132101 Bere ”Orasul Vechi”, brună, ~ 0,5l, preț p/u 1l 1 l. 

  02133100 Bere cu conţinut scăzut de alcool şi fără alcool     

  02133101 Bere Carlsberg Non Alcoholic, blondă 0,5l, 0.5%-1%, preț p/u 1L 1 l. 

  02134100 Băuturi pe bază de bere     

  02134101 Bere ”Radler Natural” cu suc de lamâie 0,45l, preț p/u 1L 1 l. 

  02200000 Articole de tutungerie     

  02201101 Tigari tip "Temp" 1 buc. 

  02201102 Tigari " Doina" 1 buc. 

  02201103 Tigari " Marlboro"  1 buc. 

  02201104 Țigări "L&M" 1 buc. 

  02201105 Tigari "Leana" 1 buc. 

  02201106 Tigari "Ritm" 1 buc. 

  02201107 Tigari "Kent " 1 buc. 

  02201108 Tigari "Winston" 1 buc. 

  02201109 Tigari "Karelia" 1 buc. 

  02201110 Tigari "CAMEL " 1 buc. 

03 03000000 ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE     

03.1 03100000 ÎMBRĂCĂMINTE     

03.1.

1 03110000 

Ţesături pentru îmbrăcăminte 

    

  03110100 Ţesături de bumbac      

  03110101 

Tesătură în amestec, ~ 60% bumbac, 40% poliester, de tip creton, 

satin, batist p/u confecţionarea bluzelor, cămăşilor, rochii de vară 1 

metru 

liniar 

  03110102 

Tesătură 100% bumbac p/u confecţionarea lenjeriei de pat 

1 

metru 

liniar 

  03110103 

Tesătură de bumbac 100%, de tip molton, flanelă, (de calitate moale și 

pufoasă) 1 

metru 

liniar 

  03110200 Ţesături de lână şi semilână      

  03110201 

Tesătură p/u costum, semilînă, lina in amestec cu alte fire 

1 

metru 

liniar 

  03110202 

Tesătură p/u paltoane, lînă în amestec cu alte fire 

1 

metru 

liniar 

  03110203 

Tesătură p/u paltoane, 80% lînă, 20% alte fire, unicoloră 

1 

metru 

liniar 

  03110300 Ţesături de mătase      

  03110301 

Tesatură din poliester  p/u confecţionarea rochiilor, fustelor  

1 

metru 

liniar 

  03110302 

Tesătură din mătasă naturală ~ 70%, p/u confecţionarea rochiilor, 

fustelor, costumelor 1 

metru 

liniar 

03.1.

2 03120000 

Articole de îmbrăcăminte  

    

  03121100 Paltoane, scurte pentru bărbați     

  03121101 Palton de primăvară- toamnă p/u bărbaţi,  semilînă, stil clasic 1 buc. 

  03121102 

Palton de iarnă p/u bărbaţi ~ 50-80% lînă/caşmir şi ~50-20% alte fire, 

cu căptuşeală, stil clasic 1 buc. 
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  03121103 

Scurtă de iarnă p/u bărbati, bumbac sau amestec de alte fire, lungimea 

-mai jos de coapse, vatin sintetic, categorie de preț mediu 1 buc. 

  03121104 

Scurtă de primăvară - toamnă p/u bărbaţi, stil CASUAL, căptuşeală 

sintetică 1 buc. 

  03121105 Scurtă de iarnă p/u bărbaţi, cu puf natural (puhovik) 1 buc. 

  03121200 Îmbrăcăminte din blană naturală pentru bărbaţi     

  03121201 

Haină de blană p/u bărbaţi (dublenca), mai sus de genunchi, categorie 

de preţ mediu 1 buc. 

  03121202 Geacă cu căptușeală izolată din blană naturală 1 buc. 

  03121300 Costume, vestoane, veste pentru bărbați     

  03121301 Costum p/u bărbaţi, ~ 50% lînă, stil clasic, categorie de preţ mediu 1 buc. 

  03121302 

Costum p/u barbaţi, lina ~ 80% -100%, stil clasic, categorie de preţ 

mediu 1 buc. 

  03121303 

Sacou p/u bărbaţi, clasic, semilînă, un rînd de nasturi, categorie de 

preţ mediu 1 buc. 

  03121304 Sacou p/u bărbaţi, semilînă, stil modern, categorie de preţ mediu 1 buc. 

  03121305 

Sacou p/u bărbaţi, de vară, 100% bumbac sau velivet, categorie de 

preţ mediu 1 buc. 

  03121306 Costum școlar pentru băieți din clase superioare 1 buc. 

  03121400 Costume pentru sport și recreere pentru bărbați     

  03121401 

Costum sport bărbaţi 80-100% bumbac, unicolor, buzunare, brâu 

elastic, categorie de preţ mediu 1 buc. 

  03121402 

Costum sport 100% sintetică, fără marcă, preţ mediu tip China, Turcia 

etc. 1 buc. 

  03121500 Pantaloni pentru bărbaţi     

  03121501 

Pantaloni p/u bărbaţi,~ 80%-100% lînă, stil clasic, categorie de preţ 

mediu 1 pereche 

  03121502 Blugi p/u bărbaţi,  ~100% bumbac (jeans), categorie de preţ mediu 1 pereche 

  03121503 

Pantaloni p/u bărbaţi, ~80% bumbac,~20% elastan şi alte fire, stilul 

casual, categorie de preţ mic 1 pereche 

  03121504 

Pantaloni p/u bărbaţi, ~100% -sintetică, stil clasic, categorie de preţ  

mediu 1 pereche 

  03121505 

Pantaloni p/u bărbaţi, ~50%lina, ~50%sintetică, stilul clasic, categorie 

de pret mediu 1 pereche 

  03121506 

Pantaloni de vară p/u bărbaţi, ~80-100% bumbac, categorie de preţ 

mediu 1 pereche 

  03121507 Pantaloni p/u bărbaţi, tricotaj, ~ 80% bumbac, 20 % alte fire, stil sport 1 pereche 

  03121508 Pantaloni scurți de vară p/u bărbaţi, de stil sport 1 pereche 

  03121600 Pulovere, jachete pentru bărbați     

  03121601 

Pulover p/u bărbaţi, ~50% lână, ~50% alte fire, guler-tip "V", 

categorie de  pret mediu 1 buc. 

  03121602 

Pulover p/u bărbaţi, ~70-100% lină, guler-tip "V"/ rotund, categorie 

de preţ mediu 1 buc. 

  03121603 

Pulover p/u bărbaţi, ~50-100% bumbac, guler tip "V"/rotund, 

categorie de preţ mediu 1 buc. 

  03121604 

Pulover p/u bărbaţi, ~ 50% bumbac- ~ 50% sintetică (tip - batnic) 

flauşat 1 buc. 

  03121700 Cămăşi pentru bărbaţi     
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  03121701 

Cămaşă p/u bărbaţi, ~80% bumbac, mânecă lungă, unicoloră, stil 

clasic, categorie de preţ mediu 1 buc. 

  03121702 

Cămaşă p/u bărbaţi, ~ 100%  bumbac, mîneca lungă, cu un buzunar la 

piept, stil Casual, categorie de preţ mediu 1 buc. 

  03121703 

Cămaşă p/u bărbaţi, ~ 60% - 100% bumbac, mînecă scurtă, stil clasic, 

preţ mediu 1 buc. 

  03121704 

Tricou p/u bărbaţi 100% bumbac, mîneci lungi, model cu desen, la gît 

rotund, categorie de preţ mediu 1 buc. 

  03121705 

Maiou p/u bărbaţi, mineci scurte, 100% bumbac, tip POLO, categorie 

de preţ mediu 1 buc. 

  03121706 

Maiou- futbolka, mineci scurte, 100% bumbac, unicolor, simplu, gît 

rotund, categorie de pret mediu 1 buc. 

  03121800 

Lenjerie de corp (inclusiv îmbrăcăminte de noapte) pentru 

bărbați     

  03121801 Pijama  bărbaţi,  bumbac 100%,  mineci lungi, categorie de preţ mediu 1 buc. 

  03121802 

Lenjerie tricotata p/u barbati, 100% - bumbac (fara puf ), cu bluză, 

pantalonii cu bata elastică 1 pereche 

  03121803 

Lenjerie tricotata p/u bărbaţi, 100%- bumbac (cu puf), cu bluză, 

pantalonii cu bata elastică 1 pereche 

  03121804 Lenjerie tricotată (izmene), (fără puf), diferite culori, preţ mediu 1 pereche 

  03121805 Chiloţi bărbaţi, 100% bumbac, talia normală, dosala dinainte dublă 1 pereche 

  03121806 Chiloţi bărbaţi, 100% bumbac (семейные) 1 pereche 

  03121807 

Chiloţi p/u bărbaţi, tip"boxer"  ~ 100% bumbac, unicolori, categorie 

de preţ mediu 1 pereche 

  03121808 

Chiloţi de baie bărbaţi "Boxer", 80%-poliamid, 20%-laicra, elastici, cu 

briu elastic si şiret 1 pereche 

  03121809 Maiou simplu, 100% bumbac, tip linjerie, alb 1 buc. 

  03121900 Articole de ciorăpărie pentru bărbaţi     

  03121901 
Ciorapi p/u barbati, 100% bumbac 

1 pereche 

  03121902 
Ciorapi p/u bărbaţi, p/u tenis,  80%  bumbac,  20 % sintetică 

1 pereche 

  03121903 
Ciorapi p/u barbati fire în amestec 

1 pereche 

  03122100 Paltoane, pardesiuri, trenciuri, scurte pentru femei     

  03122101 

Palton  p/u dame, semilînă sau caşmir, stil clasic/ modern, lungimea 

mai jos de genunchi, categorie de preţ mediu 1 buc. 

  03122102 

Palton  p/u dame, lînă- 50 - 80%, lungimea  mai sus de genunchi, stil 

clasic 1 buc. 

  03122103 

Palton-scurtă p/u dame, de toamna - primavara, metlasată cu vatin 

sintetic, lungime medie, preţ mediu 1 buc. 

  03122104 

Scurtă p/u dame, metlasată, sentipon, de toamnă, lungimea pînă la 

coapse, cu glugă 1 buc. 

  03122105 

Scurtă p/u dame, de iarnă, 100% poliester, microfibră sau alte tipuri de 

fire, cu dosală, cu fermoar, cu buzunare 1 buc. 

  03122106 

Scurtă p/u dame, de iarnă, cu puf sau sintepon, lungime medie 

(puhovik), cu blană la guler, preţ mediu 1 buc. 

  03122107 

Trenci p/u dame, tip impermeabil, 100% sintetic, lungime medie (mai 

jos de genunchi), categorie de preţ mediu 1 buc. 
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  03122108 

Trenci p/u dame, tip impermeabil, 100% sintetic, lungime mai sus de 

genunchi, categorie de preţ mic 1 buc. 

  03122200 Îmbrăcăminte din blană naturală pentru femei     

  03122201 

Jachetă p/u dame, piele naturală, dosală sintetică 100%, lungime pînă 

la coapse 1 buc. 

  03122202 

Confectii  din piele si blană naturală p/u dame sau (dublenca), 

lungimea pina la genunchi, cu glugă  1 buc. 

  03122300 Costume, sacouri, rochii pentru femei     

  03122301 

Rochie p/u dame, poliester, tip "Coctail", elegantă, unicoloră, pe 

bretele sau fără, lungime pînă la genunchi 1 buc. 

  03122302 Rochie de vară, 100% viscoză cu puţin elastan, stil modern, fără guler 1 buc. 

  03122303 

Rochie de vară 100% sintetică, fără mîneci, pe corp, fără guler, cu 

fermoar la spate, lungime mai jos de genunchi 1 buc. 

  03122304 

Rochie p/u dame, tricotaj, ~70% viscoză, ~25% poliamida, 5% 

elastan, cu mîneci lungi 1 buc. 

  03122305 

Costum p/u dame, semilînă, stil clasic, dosală din viscoză sau alt tip, 

fusta dreaptă, categorie de preţ mediu 1 buc. 

  03122306 

Costum p/u dame, viscoză+poliester, clasic, dosală, fustă sau 

pantaloni, categorie de preţ mediu 1 buc. 

  03122307 

Costum p/u dame tricotaj, stil clasic, fusta dreaptă, sau alt tip de 

costum 1 buc. 

  03122308 

Costum de vară p/u dame,  bumbac/viscoză, vestonul cu mîneci 

scurte, fusta lungime medie, stil clasic  1 buc. 

  03122309 Uniformă școlară pentru fete din clase superioare 1 buc. 

  03122400 Costume pentru sport și recreere pentru femei       

  03122401 Costum sportiv p/u dame 100% poliester, sintetică, preţ mediu 1 buc. 

  03122402 Costum sportiv p/u dame 80% bumbac, 20% poliester, preţ mediu 1 buc. 

  03122500 Fuste, pantaloni pentru femei     

  03122501 

Fustă p/u dame, semilînă, tesătură tip costum, unicoloră, şliţ la spate, 

dosală, stil clasic, lung pînă la genunchi 1 buc. 

  03122502 

Fustă p/u dame, de vară, 100% bumbac, stil modern, categorie de preţ 

mediu 1 buc. 

  03122503 

Fustă dame,  tip "Creion", 100% sintetică, lung pînă la genunchi, 

fermoar, preţ mediu 1 buc. 

  03122504 

Pantaloni- blugi p/u dame(geans), pot conţine puţin elastan, unicolori, 

fermoar, streci, categorie de preţ mediu  1 pereche 

  03122505 

Pantaloni dame 40%- 60% lînă, in rest alt tip de fire, unicolori, cu 

fermoar sau nasturi, cu două buzunare, stil clasic 1 pereche 

  03122506 Pantaloni p/u dame 100% sintetică, stil clasic 1 pereche 

  03122507 Pantaloni de sport p/u dame,  ~80% bumbac, ~20% sintetică  1 pereche 

  03122600 Pulovere, jachete pentru femei     

  03122601 

Taior p/u dame, semilînă sau viscoză, stil clasic, pe corp, cu un rînd de 

nasturi, cu dosală, unicolor, preţ mediu 1 buc. 

  03122602 

Taior p/u dame, tip Casual, tip bumbac, cu puţin elastan, pe corp, fără 

dosală, lungimea pînă la coapse, se încheie pe nasturi 
1 buc. 

  03122603 Pulover p/u dame, tip clasic, semilînă, mîneci lungi 1 buc. 
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  03122604 
Pulover p/u dame, viscoză, mîneci lungi, guler tip "V" sau oval 

1 buc. 

  03122605 

Pulover p/u dame, 50-100% bumbac, mîneci lungi, poate fi putin 

elastan sau poliamid, la git V sau oval, model simplu 1 buc. 

  03122606 

Cardigan-jachet tricotat semilînă, multicolor sau unicolor, mineci 

lungi, cu nasturi, preţ mediu 1 buc. 

  03122607 

Vestă p/u dame, combinaţie: lînă/  poliamid/ elastan, mîneci lungi, 

culoare uni, se încheie pe nasturi, categorie de preţ mediu 
1 buc. 

  03122700 Bluze pentru femei     

  03122701 

Bluză (cămaşă) p/u dame, 100% bumbac sau cu puţin elastan, mîneci 

lungi, gulerul clasic,  ca pentru camaşa bărbătească, pe nasturi, pret 

mediu 
1 buc. 

  03122702 

Tricou p/u dame, 100% bumbac şi puţin elastan, stil liber, culoare uni, 

mineci scurte, categorie de pret jos 1 buc. 

  03122703 Tricou p/u dame 100% -bumbac şi puţin elastan, mîneci lungi 1 buc. 

  03122704 Bluză p/u dame, viscoză/poliester, mineci lungi 1 buc. 

  03122705 

Hanorac p/u dame, de stil Casual, ~ 80% bumbac,  ~20%  poliester, 

categorie de preţ mediu 1 buc. 

  03122800 

Lenjerie de corp (inclusiv îmbrăcăminte de noapte) pentru femei 

    

  03122801 

Halat din cit sau tricotaj, pentru dame, 100% - bumbac, mîneca scurtă 

cu 2 buzunare 1 buc. 

  03122802 

Halat pentru dame 100% - bumbac (baică) cu 2 buzunare, cu cordon, 

mîneci lungi 1 buc. 

  03122803 

Halat de baie 100% - bumbac, flausat (махровый), cu cordon şi 2 

buzunare 1 buc. 

  03122804 

Pijama p/u dame 100% - bumbac-tricotaj,  din 2 piese: partea de sus  

cu mineca lungă şi pantaloni lungi 1 buc. 

  03122805 

Camasă de noapte p/u dame din bumbac (cit sau tricotaj), mineci 

scurte, preţ mic 1 buc. 

  03122806 

Camasa de noapte p/u dame 100%bumbac (flanea ), lungimea 

normală, mineci lungi,cu nasturi inainte 1 buc. 

  03122807 

Cămaşă de noapte p/u fete, din bumbac, lungime medie, mîneci scurte 

sau pe bretele 1 buc. 

  03122808 

Chiloti p/u dame 80% microfibra-poliamid, 20 elastan, tip "String 

/tango",  unicolori , talia normală, briu elastic, pret mediu 1 pereche 

  03122809 

Chiloti p/u dame 100%bumbac tip TAI, pe talie, briu elastic, preţ 

mediu 1 pereche 

  03122810 

Chiloti p/u dame "Boxer"; tip şorţi,  microfibră 80-90% sintatică, in 

rest elastan, talia joasă, briu elastic 1 pereche 

  03122811 

Costum de baie p/u dame, 2 piese sutien si chiloti, model simplu, preţ 

mediu 1 buc. 

  03122812 

Bustieră  p/u fitnes, unicolor, 45% sintetica, 30 % elastan, 25 % 

bumbac,fără marcă, preţ mic 1 buc. 

  03122813 

Sutien 80% sintetica, 20% elastan, cu dantela, bretelele se regleaza, cu 

suport pentru cupe, preţ înalt 1 pereche 

  03122814 

Sutien 80-90% sintetică, 10-20% elastan, fără marcă, model clasic, 

puţină dantelă, cu parolon, bretelele se reglează 1 pereche 
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  03122815 

Sutien 80-90% sintetică, 10-20% elastan, fara marca, model clasic, 

putina dantela, fără parolon, bretelele se reglează 1 pereche 

  03122900 Articole de ciorăpărie pentru femei     

  03122901 Ştrampi p/u dame 20 den 1 pereche 

  03122902 
Ştrampi p/u dame 40den 

1 pereche 

  03122903 
Ciorapi pentru dame 15den, stil: sus cu dantela 

1 pereche 

  03122904 

Ciorapi scurţi - şosete p/u femei, 80% bumbac, 20% sintetica, poate fi 

elastan, culoarea uni 1 pereche 

  03122905 

Leggins, 100-200 den, microfibră: 80-90% sintetică, 10-20% elastan, 

categorie de pret mediu 1 pereche 

  03122906 
Ştrampi p/u dame 80-100den, preţ mediu 

1 pereche 

  03123100 

Paltoane, pardesiuri, scurte și Îmbrăcăminte din blănuri pentru 

copii (de la 3 la 13 ani inclusiv)     

  03123101 

Palton p/u iarna fete, tip impermiabil, stil clasic-modern, dosala 

sintetică, poliamid sau viscoza M:134-140cm/ 9ani 1 buc. 

  03123102 

Salopetă-combinezon de iarnă p/u copii tesatura din fire sintetice, 

captusit, cu gluga, marimea:104-110cm, 4 ani, dosala 100% sintetic, 

pret mediu 
1 buc. 

  03123103 

Scurta de iarnă p/u copii(fetite/baietei), 100% sintetic, marimea: 134-

140cm/ 9ani, dosala-100% sintetica, glugă 1 buc. 

  03123104 

Scurta de iarnă p/u copii, 100% poliester,  interiorul 100% poliester, 

p/u 6 ani, fără marcă, pretul cel mai mic 1 buc. 

  03123105 

Scurta metlasata de toamnă, (fete/băieţi), tesatura amestec, dosala 

100% sintetica, M: 140-146cm, 10 ani, lungimea: scurtă, cu gluga, 

pret mediu 
1 buc. 

  03123106 Blana artificială p/u copii  marimea 5 - 6 ani (cu gluga) 1 buc. 

  03123107 Blană naturală p/u copii 9-10ani (dublionca) 1 buc. 

  03123200 

Costume, vestoane, sacouri, rochii, jachete, veste pentru copii (de 

la 3 la 13 ani inclusiv)     

  03123201 

Rochie de vara p/u fete 100% bumbac, desen simplu, mai jos de 

genuichi,  M: 115cm/ 5 ani 1 buc. 

  03123202 

Rochie p/u fete, "toamnă-primăvară", bumbac-viscoză, cu mîneca 

lungă, p/u 5 ani, lungimea mai jos de genunchi (partea de jos largă) 1 buc. 

  03123203 Costum p/u baieti, tesatura semilina, stil clasic M: 34-36 1 buc. 

  03123204 

Costum p/u copii tricotat, 80-100% bumbac,  pulover şi pantaloni stil 

clasic M: 3-4 ani 1 buc. 

  03123205 Uniformă școlară pentru copii până la 13 ani 1 buc. 

  03123300 

Costume pentru sport și recreere pentru copii (de la 3 la 13 ani 

inclusiv)     

  03123301 

Costum sportiv pentru copii, 60-80% bumbac, 40-20% polister, 

tesatura tricotata, pe dos flauşată, marimea:7-8 ani, pret cel mai mic,  1 buc. 

  03123302 
Costum sportiv (de joacă) pentru copii, 70-100% bumbac/5 ani 

1 buc. 

  03123400 Fuste, pantaloni pentru copii (de la 3 la 13 ani inclusiv)     

  03123401 

Fusta p/u fete din tesatura :100% bumbac, posibil elastan, M: 140-

146cm/10 ani 1 buc. 

  03123402 
Blugi p/u copii 100% bumbac, cu fermuar,  buzunare M:34-36 

1 pereche 
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  03123403 
Pantaloni p/u baieti, tesatura amestec lina cu alte fire, M: 28-30 

1 pereche 

  03123404 

Pantaloni p/u baietei, de velivet, ~80% bumbac, 20% polister, 

marime: pentru 6-8 ani(110-130cm) 1 pereche 

  03123405 

Pantaloni sportivi p/u copii(fete/baieti), 80% bumbac, marimea 122-

128cm/7 ani,  1 pereche 

  03123406 

Pantaloni scurti p/u copii (şorţ), 100% bumbac, marimea:122-128cm, 

7 ani, lungimea-pina la genunchi 1 pereche 

  03123500 Cămăşi, bluze pentru copii (de la 3 la 13 ani inclusiv)     

  03123501 

Camaşă din flanelă p/u băieţi, 100% bumbac,  flausată, cu mineci 

lungi model clasic, M:34-36 1 buc. 

  03123502 

Camasa din bumbac p/u baieti ,80-100% bumbac, tesatura simpla, cu 

mineci scurte M: ~134cm, 10 ani 1 buc. 

  03123503 

Camasa p/u baieti , 80-100% bumbac, stil clasic, cu mineci lungi, M: 

122-128cm/ 7ani 1 buc. 

  03123504 

Bluza p/u fete 100% bumbac sau in amestect, mineci lungi, mărimea: 

34-36 1 buc. 

  03123505 

Tricou cu mineci lungi,  pentru copii ,100%bumbac marimea:122-

128cm/7 ani 1 buc. 

  03123600 Pulovere, vestoane, jachete pentru copii (de la 3 la 13 ani inclusiv)     

  03123601 

Pulover p/u copii (batnic) tricotat 70% bumbac,30% poliester M: 34-

36 1 buc. 

  03123602 

Pulover p/u copii tricotat,semilînă, clasic,  M: 152-158cm/12ani, fără 

marcă 1 buc. 

  03123603 

Pulover p/u copii, stil sportiv, partea din dos flauşată, 50% bumbac, 

50% poliester sau alte fire, unicolor, M:32-34 (tip batnic) 1 buc. 

  03123604 

Pulover sportiv p/u copii, cu glugă, partea din dos flanşată, marimea 

140-150 cm/10-11ani, pret mediu 1 buc. 

  03123605 

Cardigan-vestă p/u fetiţe, semilînă, M: 8-10ani, lungimea mai sus de 

genunchi, preţ mediu 1 buc. 

  03123700 

Lenjerie de corp (inclusiv îmbrăcăminte de noapte) pentru copii 

(de la 3 la 13 ani inclusiv)     

  03123701 

Pijama pentru copii 100%bumbac tricotat sau tesatura, posibil 

supliment elastic, bluza cu mineci lungi pantaloni cu briu elastic, 

marimea: 8-10 ani 
1 buc. 

  03123702 
Chiloţi fete 100%bumbac ,unicolori, pentru 4-5 ani 

1 pereche 

  03123703 Chiloţi baieti 100%bumbac, briu elastic, pentru 4-5 ani 1 pereche 

  03123705 Maiou p/u băieţei, 100% bumbac, mîneca scurtă,  pentru 7-8 ani 1 buc. 

  03123706 

Maiou p/u băieţi, 100% bumbac (tip lingerie), cel mai simplu, 

culoarea albă, 7-8 ani 1 buc. 

  03123707 

Top p/u fete, 80-100% bumbac, restul sintetică, M:150cm/ 10 ani, fără 

marcă 1 buc. 

  03123708 

Bustieră  p/u fitnes, unicolor, 45% sintetica, 30 % elastan, 25 % 

bumbac,fără marcă, preţ mic 1 buc. 

  03123800 Articole de ciorăpărie pentru copii (de la 3 la 13 ani inclusiv)     

  03123801 
Strampi copii, 90-100% bumbac, marimea 14-16 

1 pereche 

  03123802 Ciorapi  baieti 70% bumbac, 30% sintetica, marimea pentru 6 ani 1 pereche 
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  03123803 

Ciorapi  pentru fete 80% bumbac, 20% poliamid , unicolori,  lungimea 

pina la genunchi, marimea:pentru 6-8 ani 1 pereche 

  03123804 Strampi pentru copii 50-65%bumbac şi alte fire, marimea 14-16 1 pereche 

  03123805 

Strampi p/u fete 70-80%bumbac.,30-20% sintetica,  marimea 116-

122cm/6ani, cu desen 1 pereche 

  03123900 

Îmbrăcăminte și lenjerie de corp pentru bebeluși (de la 0 la 2 ani 

inclusiv)     

  03123901 Bluzita pentru nou-nascuti,  tricotaj, 100% bumbac, marimea:12 1 buc. 

  03123902 Bluziță sau maletă pentru nou-născuți, 100% bumbac, flanelă 1 buc. 

  03123903 Scutec 100% bumbac, cit sau tricotaj 1 buc. 

  03123904 Scutec 100% bumbac, flanela 1 buc. 

  03123905 
Pantalonasi cu botosei pentru sugari, bumbac cu alte fire 

1 pereche 

  03123906 Costum p/u somn 100% bumbac, tricotat, pe nasturi, pînă la 1 an 1 buc. 

  03123907 Boddy p/u nou-născuţi, 100% bumbac 1 buc. 

  03123908 

Salopetă-combinezon de iarnă p/u copii pînă la 1 an, țesătură din fire 

sintetice căptușit 1 buc. 

  03123909 Scurtă iarna 2 ani 1 buc. 

  03123910 Scurtă toamnă 2 ani 1 buc. 

  03123911 

Costum de multon (pantaloni+hanorac) 1-2 ani (partea din dos 

flaușată) 100% bumbac 1 buc. 

  03123912 Costum 100% bumbac (maletă+pantaloni) 1-2 ani 1 buc. 

  03123913 Rochiță vară/toamnă 100% bumbac 1-2 ani 1 buc. 

  03123914 Pantaloni 100% bumbac 1-2 ani 1 pereche 

  03123915 Blugi 100% bumbac 1-2 ani 1 pereche 

  03123916 Maletă cu mînecă lungă 100% bumbac 1-2 ani 1 buc. 

  03123917 Maiou cu mînecă scurtă 100% bumbac 1-2 ani 1 buc. 

  03123918 Căciuliță 100% bumbac 0-2 ani 1 buc. 

  03123919 Ștrampi 90-100% bumbac 1-2 ani mar.12-14 1 pereche 

  03123920 Șosete 1-2 ani 1 pereche 

  03123921 Păturică 100% bumbac în 2 straturi 1 buc. 

  03123922 Plic – plapumă pentru bebeluși, primavară-vară   1 buc. 

  03123923 Sac de iarnă pentru bebeluși, călduros (cu blană) 1 buc. 

 03123924 Chiloţi copii de 1-2 ani, 100% bumbac, unicolori 1 pereche 

03.1.

3 03130000 

Alte articole şi accesorii pentru îmbrăcăminte  

    

  03131100 

Articole pentru acoperirea capului din blană naturală pentru 

bărbați     

  03131101 

Caciulă din blană naturală de nutrie sau bizam, p/u bărbaţi (urechile 

nu se dau în jos), categorie de preț mediu 1 buc. 

  03131102 

Caciulă din blană naturală de nurca, p/u bărbaţi (cu urechi), calitatea 

de preț mediu 1 buc. 

  03131200 

Articole pentru acoperirea capului din blană naturală pentru 

femei     

  03131201 

Chipiu(şapcă), pentru femei, din piele naturala, cu blană în interior, cu 

o calotă rotundă sau plată 1 buc. 

  03131202 

Căciulă din blană naturală pentru dame, cu urechi,  categorie de pret 

mediu 1 buc. 
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  03131400 

Alte articole pentru acoperirea capului pentru bărbați, femei și 

copii      

  03131401 Pălărie de fetru p/u bărbaţi 1 buc. 

  03131402 Chipiu de vară p/u bărbaţi, bumbac, categorie de preţ mediu 1 buc. 

  03131403 Căciulă p/u bărbaţi, tricotaj, categorie de preţ mediu 1 buc. 

  03131404 Pălărie de fetru pentru femei 1 buc. 

  03131405 

Căciulă p/u dame, tricotată din lînă sau bumbac cu amestec de alte 

fire, fără fular, stil modern 1 buc. 

  03131406 Caciula tricotata fire in amestec lina şi alte fire pentru copii 1 buc. 

  03131407 Chipiu de vara tesatura bumbac pentru copii 1 buc. 

  03131408 

Set-fular şi căciuliţă, model simplu, preţ mediu, exclus mănuşi, p/u 

copii 1 buc. 

  03131500 Batiste, broboade, eșarfe, fulare pentru bărbați, femei și copii      

  03131501 Fular p/u bărbaţi din fire acril 100%, lungimea fularului  ~120 cm. 1 buc. 

  03131502 Fular p/u bărbaţi semilină, lungimea ~120cm 1 buc. 

  03131503 

Palantin  pentru dame din  bumbac sau în amestec, lungimea 150 cm., 

lăţimea 70 cm 1 buc. 

  03131504 Fular p/u dame 100% lina sau caşemir, lungimea 150-160cm 1 buc. 

  03131505 

Fular p/u fetiţe sau băieţei, lînă sau semilînă, model simplu, preţ 

mediu, exclus set cu căciulă şi mănuşi, preţ numai p/u fular 
1 buc. 

  03131600 Mănuși  pentru bărbați, femei și copii      

  03131601 Mănuşi p/u bărbaţi, din piele naturală, dosala: 100% acril 1 pereche 

  03131602 

Mănuşi p/u dame din piele naturală, lungimea 20 cm., dosală 100% 

acril, unicolore, preţ mediu 1 pereche 

  03131603 Manusi p/u dame tricotate, cu degete 1 pereche 

  03131604 Manusi copii tricotate, pentru copii 6-10 ani, categorie de preţ mediu 1 pereche 

  03131700 Articole de îmbrăcăminte pentru lucru     

  03131701 
Mănuși de lucru,  preț pentru 1 pereche 

1 pereche 

  03131900 
Accesorii de îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii 

    

  03131901 

Centură din piele naturală pentru bărbaţi, lungimea:95-115cm. 

latimea:2,5-4cm..model simplu, cu găuri 1 buc. 

  03131902 

Cravată bărbaţi, stil clasic, amestec de mătase  cu alte fire, categorie 

de preţ mediu 1 buc. 

  03132100 Mercerie     

  03132101 

Fire pentru crosetare 45% lina,55 %acril(+, - 20%) unicolora pentru 

andrele nr.4-5, un ghem-100gr. 1 buc. 

  03132102 

Fire pentru crosetare, impletit 100% lina, unicolora, grosimea firului 

pentru andrele nr.3-4, un ghem-100gr. 1 buc. 

  03132103 

Mosor de aţă, 100% bumbac, albă, nr. 40  pentru masina de cusut 

lungimea aței 200m 1 buc. 

  03132104 

Guma-elastica se realizeaza la metru sau in pachet de 5 m, 2/3 

poliester,1/3 elastic, latimea 5 mm 1 m. 

  03132106 

Fermoar,  lungime: 20-30cm,  pret pentru fermoar (20 cm.) lenta din 

bumbac, dintii plastic (p/u rochii) 1 buc. 

03.1.

4 03140000 

Curăţarea, repararea şi închirierea articolelor de îmbrăcăminte 

    

  03141100 Curățătoria chimică     
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  03141102 

Curatirea unui costum pentru barbati la curăţătorie chimică, de exclus 

serviciul rapid 1 

servici

u 

  03141103 

 Curatirea unui palton demi pentru dame la curatatorie chimica, 

lungimea pînă la genunchi, de exclus serviciul rapid 1 

servici

u 

  03142100 Repararea și închirierea articolelor de îmbrăcăminte     

  03142101 

Scurtat pantaloni clasici, barbați/femei 

1 

servici

u 

  03142102 

Scurtat mâneci palton barbati/femei 

1 

servici

u 

  03142103 

Înlocuirea ”fermoarului”, pantaloni 

1 

servici

u 

  03142104 

Scurtat blugi, bărbați/femei 

1 

servici

u 

03.2 03200000 Încălţăminte      

03.2.

1 03210000 

Cizme, pantofi și alte tipuri de încălţăminte 

    

  03211100 Cizme și botine pentru bărbați     

  03211101 

Cizme bărbaţi piele naturală. inalt. cizmei 20-25 cm. talpa sintetică 

gros.1 cm., captuşite blană naturală, cu fermoar 1 pereche 

  03211102 

Cizme bărbaţi, piele naturală, inaltimea cizmei 10-15cm., talpa 

sintetica( gros.1 cm.) 1 pereche 

  03211103 

Cizme bărbaţi, piele presată, blană sintetică, 10-15cm., talpa sintetica( 

gros.0,7 cm.) 1 pereche 

  03211104 

Botine-bărbaţi (papuci cu şireturi), piele naturală, căptuşite cu blană, 

preţ mediu 1 pereche 

  03211200 Cizme, cizmuliţe de cauciuc pentru bărbaţi     

  03211300 Pantofi pentru bărbaţi     

  03211301 

Pantofi bărbaţi, model clasic, de gală, confecţii din piele sau piele 

intoarsă naturală, cu toc, calitate bună 1 pereche 

  03211302 

Pantofi p/u barbati din piele naturala, model clasic, talpa sintetică, cu 

şireturi, cu toc, categorie medie de preţ 1 pereche 

  03211303 

Pantofi p/u barbati din piele naturala, stil Casual, talpa sintetică, fără 

şireturi, cu toc, categorie medie de preţ 1 pereche 

  03211304 

Pantofi p/u barbati din piele naturala tip Mocasini fara sireturi, talpa 

sintetică, preţ mediu 1 pereche 

  03211305 

Pantofi p/u barbati din piele artificială, tip Mocasini, fără şireturi, 

talpa sintetică, fără marcă  1 pereche 

  03211400 Sandalete pentru bărbaţi     

  03211401 

Sandale bărbaţi, faţa din piele naturală, deschişi la degete si călciîe, 

preţ mediu 1 pereche 

  03211402 

Sandale de vară tip pantofi, la degete şi călcîe închişi, stil clasic, piele 

naturală, preţ mediu 1 pereche 

  03211403 

Sandale p/u bărbaţi faţa din piele artificială, deschişi la degete şi 

călcîe, fără marcă 1 pereche 

  03211500 Încălţăminte sport casual pentru bărbați     

  03211501 

Adidaşi bărbaţi piele naturală, talpa sintetică, exclus marcă originală 

(Adidas,Reebok, Nike, Puma), preţ mediu 1 pereche 

  03211502 Bascheţi bărbaţi piele artificială, cu şireturi sau pe lipici, fără marcă 1 pereche 
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  03211503 

Ghete bărbaţi cu şireturi, amestec piele artificială şi ţesătură, fără 

marcă 1 pereche 

  03211600 Papuci de casă pentru bărbaţi     

  03211601 

Papuci de casă p/u barbati fata superioara textil, talpa sintetica, 

marimea 40-44, fără marcă 1 pereche 

  03211700 Alte tipuri de încălţăminte pentru bărbaţi     

  03211701 
Şlapi de plajă p/u bărbaţi (вьетнамки), fără marcă 

1 pereche 

  03211702 Galoşi din cauciuc adînci, simpli 1 pereche 

  03211900 Accesorii încălţăminte pentru bărbați     

  03211901 Șireturi 120, 90, 75 cm 1 pereche 

  03211902 Talpi polivinile pentru bărbați, 1 pereche 1 pereche 

  03212100 Încălţăminte pentru femei (cizme)     

  03212101 

Cizme p/u dame, piele naturală, de toamnă, fermoar, înalţimea de 25-

30cm,  tocul 4 cm 1 pereche 

  03212102 

Botine p/u dame, de toamnă, piele naturală, 10-15cm, căptuşite cu 

ţesătură simplă, tocul 6cm 1 pereche 

  03212103 

Cizme de iarna pentru dame din piele întoarsă (zamş), inaltimea 35-40 

cm, tocul 6 cm captusite cu blană naturală 1 pereche 

  03212104 

Cizme de iarnă pentru dame, din piele naturală înalţimea 30-35 cm, 

captuşite cu blană naturală, toc 6cm 1 pereche 

  03212105 

Botine p/u dame piele artificială, cu şireturi, tocul 3cm, căptuşite cu 

blană artificială, stil sport, fără marcă 1 pereche 

  03212106 

Cizme de iarnă p/u dame, piele artificială, 30-35cm, căptuşite cu blană 

artificială, toc 6cm 1 pereche 

  03212200 Cizme, cizmuliţe de cauciuc pentru femei     

  03212201 Cizme, cizmuliţe de cauciuc pentru femei 1 pereche 

  03212300 Pantofi de damă     

  03212301 

Pantofi p/u dame, piele naturală,  tocul 1-2 cm, calitate bună, preţ 

mediu 1 pereche 

  03212302 

Pantofi p/u dame, piele naturala, pe platformă, platforma 3-5 cm,  preţ 

mediu 1 pereche 

  03212303 

Pantofi de gală p/u dame, piele naturala talpa sintetica tocul inalt, 

subţire 4-7 cm, Bot ascutit, calitate bună 1 pereche 

  03212304 

Pantofi p/u dame, piele artificială, talpa sintetică (gros.2-3cm), tocul 

inalt. 7-10cm, fără marcă 1 pereche 

  03212305 

Pantofi p/u dame, din material textil/ lac, cu toc înalt 5-7cm, stil 

Casual, botul tăiat, fără marcă 1 pereche 

  03212306 

Mocasini p/u dame, din piele naturala, cu toc mic patrat, calitate bună, 

categorie de preţ mediu 1 pereche 

  03212307 
Balerini p/u dame, din piele artificială/ textil, fără marcă 

1 pereche 

  03212400 Sandalete de damă     

  03212401 

Sandale p/u dame, din piele naturala, talpa sintetica, model 

clasic,înălţimea tocului- 3-6 cm, categorie de preţ mediu 1 pereche 

  03212402 

Sandale p/u dame, din piele artificială, talpa sintetică,  fără toc, fără 

marcă 1 pereche 

  03212500 Încălţăminte sport casual pentru femei     
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  03212501 

Adidaşi p/u dame piele naturală, cu şireturi, model universal, preţ 

mediu, exclus marca originală (Adidas, Reebok, Nike, Puma) 1 pereche 

  03212502 
Tenişi p/u dame din textil, cu şireturi, categorie de preţ mediu 

1 pereche 

  03212503 

Ghete p/u dame (кеды, полукеды женские), din material textil, cu 

şireturi, pînă la gleznă, categorie de preţ mediu 1 pereche 

  03212600 Papuci de casă pentru femei     

  03212601 

Papuci de camera p/u dame, faţa din ţesătură,  talpa tip tancheta din 

sintetica, fără marcă 1 pereche 

  03212700 Alte tipuri de încălţăminte pentru femei     

  03212701 
Şlapi de plajă p/u dame, sintetică, fără marcă 

1 pereche 

  03212900 Accesorii încălţăminte pentru femei     

  03212901 Talpi pentru femei, 1 pereche 1 pereche 

  03213100 Încălţăminte (cizme) pentru copii până la 13 ani inclusiv     

  03213101 

Ghete (papuci) copii,  din piele naturală, cu şireturi sau lipici,  talpa 

din cauciuc, căptuşite cu blană, mărimea 30, calitate bună 
1 pereche 

  03213102 

Cizme p/u băieţei, piele naturală pe sireturi/ fermoar, marimea 34, 

căptuşite cu blană, calitate bună 1 pereche 

  03213103 

Cizme de iarnă p/u fete, piele naturală căptuşite cu blană, inaltimea 25 

cm, fermoar/lipici, mărimea 34, calitate bună 1 pereche 

  03213200 Cizme, cizmuliţe din cauciuc pentru copii (până la 13 ani inclusiv)     

  03213201 

Cizme din silicon p/u copii,  inaltimea 20 cm, talpa vulcanizată, 

marimea 30 1 pereche 

  03213300 Pantofi pentru copii (până la 13 ani inclusiv)     

  03213301 

Pantofi de şcoală  p/u fete, model clasic, piele naturala, marimea 33-

35, cu tocuşor, calitate bună 1 pereche 

  03213302 

Pantofi p/u băieţi, piele naturală,  model: mocasini, marimea 33-35, 

calitate bună 1 pereche 

  03213303 Încălţăminte copii, piele/ textil, cu sau fara lipici, p/u 1-2ani (botoşei) 1 pereche 

  03213400 Sandalete pentru copii (până la 13 ani inclusiv)     

  03213401 

Sandale p/u fete, piele si talpa din PWH microcelular, p/u 5-6ani, 

calitate bună 1 pereche 

  03213402 

Sandale p/u baieti,  piele naturala si talpa sintetica, marimea 30, preţ 

mediu 1 pereche 

  03213500 Încălţăminte sport casual pentru copii (până la 13 ani inclusiv)     

  03213501 

Incaltaminte sportivă p/u copii tip adidasi, piele naturală, pe lipici/ 

şireturi, mărimea 36 1 pereche 

  03213502 Adidaşi p/u copii, piele artificială, pe lipici, mărimea 36, fără marcă 1 pereche 

  03213503 

Papucei din piele naturală, pe şireturi sau lipici, marimea 20-24 

(botosei), preţ mediu 1 pereche 

  03213504 
Botosei p/u bebeluşi, confectionati din textil, fără marcă 

1 pereche 

  03213600 Papuci de casă pentru copii (până la 13 ani inclusiv)     

  03213601 
Ciupici copii  textil talpa din PWH ( sintetica ), pentru 10-12 ani 

1 pereche 

  03213700 Alte tipuri de încălţăminte pentru copii (până la 13 ani inclusiv)     

  03213701 

Sandale de plajă (şlapi) p/u fetiţe,  talpa microguma (gros.10-15 mm)  

p/u 10-12 ani, fără marcă 1 pereche 

  03213900 Accesorii încălţăminte pentru copii (până la 13 ani inclusiv)     
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  03213901 Talpi pentru copii, 1 pereche 1 pereche 

03.2.

2 03220000 

Repararea şi închirierea încălţămintei 

    

  03220100 Repararea încălțămintei     

  03220101 

Reparatia incaltamintei pentru dame, încleierea tălpilor din material 

sintetic, prestarea serviciului fără urgentare, exclus schimbarea tălpilor 1 

servici

u 

  03220102 

Reparatia incaltamintei pentru barbati, schimbatul tălpigilor, serviciul 

fără urgentare, exclus schimbarea tălpilor 1 

servici

u 

  03220103 

Reparatia incaltamintei p/u dame înlocuirea fermoarului (lungimea 

fermoarului se ia la alegerea recenzorului dar constant) fără urgentare, 

exclus preţul fermoarului 
1 

servici

u 

  03220104 

Reparatia incalţămintei p/u dame, schimbarea flecurilor (набойки), 

poliester (exclus fier şi cauciuc), fără urgentare 1 

servici

u 

04 04000000 

LOCUINŢĂ, APĂ, ELECTRICITATE, GAZE ŞI ALŢI 

COMBUSTIBILI     

04.1 04100000 Chiria reală pentru locuinţă     

04.1.

1 04110000 

Chiria reală plătită de chiriaşi 

    

  04110100 Închirierea apartamentelor     

  04110101 

Închirierea unui apartament cu o odaie, mobilat, toate comodităţile, 

lunar 1 

servici

u 

  04110102 

Închirierea unui loc de trai în case particulare, apartamente 

1 

servici

u 

  04110103 

Închirierea unui apartament cu 2 odăi, mobilat, toate comodităţile, 

lunar 1 

servici

u 

  04110200 Plata pentru închirierea apartamentelor neprivatizate     

  04110201 

Chiria in case de locuit a statului, lunar 

1 

servici

u 

04.3 04300000 Întreţinerea şi repararea locuinţei     

04.3.

1 04310000 

Materiale pentru întreținerea și repararea locuinței  

    

  04310100 Materiale pentru întreținerea și repararea locuinței     

  04310101 Caramida rosie p/u constructii, Pret 1000 buc. 1000 buc. 

  04310102 Var stins, ambalat, p/ u 1kg. 1 kg. 

  04310103 

Amestec uscat pe bază de ghips tip "Buna","Rotband", ambalat în 

saci, preţ p/u 1kg. 1 kg. 

  04310104 

Tapete, stil modern, material vinil, desen structurat, dimensiuni: 

latime ~50 cm, lungime ~10m, categorie de pret mediu, preț p/u 1 

rulon 1 buc. 

  04310105 

Vopsea emulsie lavabilă (rezistentă la apă), p/u lucrări de interior,  

vol. 4 - 10 lL        10 L 

  04310106 Vopsea lucioasă (email) universală,  p/u inter/ exterior, vol.05 - 1 l 1 L 

  04310107 

Clei p/u tapete, praf, se dizolvă în apă, tip KMЦ, ambalat 250 g, pret 

p/u 1 pachet sau altul de preţ mic 0,25 kg. 

  04310108 Placa de teracota importata dimens: 20x30 cm pret p/u 1m2 1 m2 

  04310109 Laminat pentru podea (grosimea 0,8-1,0cm), preţ mediu 1 m2 

  04310110 

Ciment (marca 400) sur, ambalat de producător în saci 40 -50 kg,  pret 

pentru 25  kg.     

  04310111 Nisip se vinde in vrac sau ambalat in saci, preţ p/u tona 1 tona 
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  04310112 

Amestec uscat p/u lucrări de finisare, p/u interior,"Eurofin", 

"F.Fuller", preţ  p/u sac 30 kg 1 buc. 

  04310114 Ţiglă metalică p/u acoperirea cladirilor  1 m2 

  04310115 Cherestea de conifer tivita si geluita - pret p/u 1 m3 1 m3 

  04310116 Lambriu din MDF pentru pereti si tavane, categorie de pret mediu 1 m2 

  04310117 Vopsea emulsie nerezistenta la apa p/u lucrari de interior,  10  L 10 L 

  04310118 Vopsea p/u lucrari de exterior, volum 5 - 10 l, acril 10 L 

  04310119 

Dizolvant sintetic pe baza de white spirit, p/u vopsea sintetică, grunt 

sau lac 1 L 

  04310120 Lac poliuretan 2-4 l, p/u lucrari de exterior si lemn. 1 L 

  04310121 Tencuiala p/u lucrari de interior, gata p/u uz, 1kg, pe bază de gips. 1 kg. 

  04310122 

Ermetizant silicon, p/u lucrar inter/exter, except camere de baie.Vol 

300ml.  0,3 L 

  04310123 

Tapete stil modern, material vinil, desen abstract, dimensiuni: latime 

~1m cm, lungime ~10m, categorie de pret mediu, preț p/u 1 rulon 1 buc. 

 

04310124 Faianță (pentru pereți), stil modern, suprafață mată/lucioasă, 

dimensiune: 25 х 50 см, categorie de preț mediu 

1 m2 

 

04310125 Gresie (pentru podea), stil modern, dimensiune: 45 х 45 см, categorie 

de pret mediu 

1 m2 

04.3.

2 04320000 

Servicii pentru întreţinerea şi repararea locuinţei 

    

  04324100 Servicii prestate de zugravi     

  04324101 A tapeta cu exceptia costului materialelor 1 

servici

u 

  04324102 

Finisarea pereţilor cu amestec uscat cu exepţia costului materialelor 

1 

servici

u 

  04329100 Alte servicii pentru întreţinerea si repararea locuinţei     

  04329101 

Finisarea pereţilor cu  teracotă  cu exepţia costului materialelor 

1 

servici

u 

 

04329102 Costul unui m2 de reparație apartament ”la cheie”, incepind de la 

variantă ”albă” 

1 m2 

04.4 04400000 Alimentarea cu apă şi alte servicii aferente locuinţei     

04.4.

1 04410000 

Alimentarea cu apă rece  

    

  04410100 Alimentarea cu apă rece -pret pentru 1m3     

  04410101 Alimentarea cu apă rece -pret pentru 1m3 1 m3 

  04420100 Colectarea deşeurilor      

  04420101 

Transportarea gunoiului pentru 1 persoana 

1 

servici

u 

  04430100 Servicii de canalizare      

  04430101 Plata pentru canalizare pret pentru 1m3 1 m3 

  04441100 

Cheltuieli de întreţinere și alte cheltuieli administrative în 

clădirile colective     

  04441101 

Deservirea blocului (exclus: transportarea gunoiului, apa si canalizare, 

lift ) 1 

servici

u 

04.5 04500000 Electricitate, gaze şi alţi combustibili     

04.5.

1 04510000 

Electricitate  

    

  04510100 Electricitate      

  04510101 Energie electrica, preţ p/u 1 KW/h 1 KW/h 
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04.5.

2 04520000 

Gaze  

    

  04521100 Gaz din retea, preţ p/u 1m3     

  04521101 Gaz din retea, preţ p/u 1m3 1 m3 

  04522100 Gaze lichefiate     

  04522101 Gaz lichefiat ambalat in butelii, pret pentru 1litru. 1 L. 

04.5.

3 04530100 

Combustibili lichizi  

    

  04530101 Petrol lampant (керосин), pret pentru 1L. 1 L. 

04.5.

4 04541100 

Combustibili solizi (cărbune de pământ) 

    

  04541101 Carbune antracit tip "Semecica", AS - pret pentru o tona 1 tona 

  04541102 Carbune de tip " Oresec", AO - pret pentru o tona 1 tona 

  04549100 Lemne, vreascuri etc.     

  04549101 Lemne p/u foc, tip: tare, preţ p/u 1m ster (skladometru) 1 m/ster 

  04549900 Alți combustibili solizi (brichete, pelete)     

  04549901 Brichete din lemn tare, preț pentru 1 tonă 1 tona 

  04549902 Pelete (granule), preț pentru 1 tonă 1 tona 

04.5.

5 04550100 

Prepararea apei calde 

    

  04550101 Costul agentului termic pentru încălzirea unui 1m3 de apă 1 m3 

  04550300 Încălzire centrală     

  04550301 Incalzirea centralizată, preţ pentru 1Gcal 1 Gcal 

05 05000000 

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic si intretinerea 

curenta a locuintei     

05.1 05100000 

Mobilă, echipamente de uz casnic, covoare și alte materiale de 

acoperire podelelor     

05.1.

1 05110000 

Mobila si echipamente de uz casnic  

    

  05111100 Mese     

  05111101 

Masă dreptunghiulară, pliantă (extensibilă), din lemn presat (DSP), 4 

picioare,dim:~140x74 cm (extinsă-  220x 84cm) 1 buc. 

  05111102 

Masa p/u bucatărie (DSP), fata  cu blat/melamin sau peliculă sintetică, 

dim: - 75x130x85, nu se extinde 1 buc. 

  05111103 

Masa pentru sufragerie din lemn natural,  80-190-90, poleit cu ulei sau 

lac, nu se extinde  1 buc. 

  05111104 Masa pentru sufragerie, din lemn, se extinde, fara scaune 1 buc. 

  05111105 Masă specială p/u computer din DSP, model simplu 1 buc. 

  05111106 

Masă p/u reviste, faţa mesei-sticlă, model simplu, categorie de preţ 

mediu 1 buc. 

  05111200 Divanuri, paturi     

  05111201 

Pat -carcas din lemn, pentru o persoana, design simplu, panel la cap 

inaltimea de 70 cm., 90x200, fara saltea, pret pentru un pat .  1 buc. 

  05111202 

Pat-divan (extensibil) pentru 2 persoane tapitat cu tesatura 

bumbac/poliester, 90x200x100, dim. pentru dormit: 140x190 1 buc. 

  05111203 

Canapea extensibila, cu 3 locuri, tapitata cu tesatura, lăţimea: ~  225 

cm. 1 buc. 

  05111204 

Pat - carcas din DSP, pentru doua persoane, model simplu, cu 

picioare, panel la cap ~ 100cm, fara saltea 1 buc. 
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  05111300 Fotolii     

  05111301 

Fotoliu : picioare din lemn, carcas lemn,  cu suport pentru mîni, 

imbrăcat cu pînză, dim,: ~ 85x 85x85 cm. 1 buc. 

  05111400 Scaune     

  05111401 

Scaun din lemn, speteaza tare, şezut moale, lăcuit, medel simplu, 

dimensiuni ~ 90x40x45, categorie de pret mediu 1 buc. 

  05111402 

Scaun de lemn speteaza moale, şezut moale, dimensiuni ~ 100x47x50 

cm.        1 buc. 

  05111403 

Scaun p/u birou, cu suport pentru miini, se poate modela înălţimea, 

sezut textil, pe rotile, model simplu, exclus din piele 1 buc. 

  05111500 Dulapuri     

  05111501 

Dulap ( 2 sectii ) 2 usi simple, fara decor, produs din panele(DSP), 2 

sectii: una - rafturi, alta cu bara pentru umeraşe,  ~200x100x60 cm 1 buc. 

  05111502 

Dulap 3 usi simple, fara decor, produs din DSP, 2 sectii: cu 

sertare/rafturi, alta cu bara pentru umerase, dimensiunea: 

~220x150x50 cm 
1 buc. 

  05111503 

Dulap - cupe (usile se misca una spre alta), produs din DSP,  

dimensiunea:~ 240x220x70 cm, cu sau fără oglinda la mijloc 1 buc. 

  05111504 Dulap pentru carti, din DSP, dim.:200x80x30cm., rafturi pot fi 5- 7 1 buc. 

  05111600 Garnituri      

  05111601 

Garnitura din mobila moale- divan (sofa plianta), 3 locuri si doua 

fotolii, carcas din DSP, tesatura din bumbac sau alte fire, suportul 

moale pentru mîni, fotolii dim.: lung. 60-100cm., lat.60-80cm. 
1 buc. 

  05111602 

Garnitura pentru sufragerie: masa cu 6 scaune, din lemn, dimensiuni ~ 

lungimea 130cm, latimea 95cm, h- 74 cm. 1 buc. 

  05111700 Garnituri pentru bucătărie     

  05111701 

Mobila pentru bucatarie, din DSP, se include: sectii suspendabile, 

dulapuri pentru pregatirea si pastrarea produselor alimentare, 1 dulap-

chiuveta (inox), model simplu, preț p/u 1m liniar 
1 

m/linia

r 

  05111702 

Mobilă pentru bucatarie confecționată la comandă, preț pentru 1 m 

liniar 1 

m/linia

r 

  05113100 Echipament de iluminat     

  05113101 

Lustra cu 5 braţe metalice si abajur cu 5 becuri cu elemente metalice, 

categorie de pret mediu 1 buc. 

  05113102 

Lustra cu 3 brate metalice sau de lemn cu 3 becuri cu elemente 

metalice, categorie de pret mediu 1 buc. 

  05113103 

Lampă de birou VT-050 Vito sau alt model similar, categorie de pret 

mediu 1 buc. 

  05119100 Alte tipuri de mobilă     

  05119101 

Scaun pliant pentru copii din lemn, cu 2 construcţii ajutătoare, se 

poate de folosit ca măsuţă, cu plăcuţe protectoare 1 buc. 

  05119102 

Pătuc pentru copii cu plăcuţe de lemn din ambele părţi, înălţimea 

reglabilă, dimensiuni ~ 100x140x60cm., fără saltea 1 buc. 

  05119103 Saltea ortopedica 90x200x22 cm 1 buc. 

05.1.

2 05121100 

Covoare şi alte materiale de acoperire a podelelor  

    

  05121101 

Covor tip persan lina - 100% sau în amestec cu alte fire, model 

simplu, preţ mediu 1 m2 
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  05121102 Covor 100%- sintetica 1 m2 

  05121103 Mocheta 100% - sintetica 1 m2 

  05122100 Alte materiale de acoperire a podelelor     

  05122101 

Linoleum fara termoizolator, grosimea - 2-3mm, lăţimea valului: 2-3 

m, preț p/u 1m2 1 m2 

05.1.

3 05130100 

Repararea mobilei, a articolelor de mobilier și a materialelor de 

acoperire a podelelor     

  05130101 

Repararea unui pat - divan, inlocuirea firelor extensibile, tapitarea 

patului, exclus preţul ţesăturii tapitate 1 

servici

u 

05.2 05200000 Articole textile de uz gospodăresc     

05.2.

0 05200000 

Articole textile de uz gospodăresc  

    

  05201100 Ţesături pentru mobilier şi perdele     

  05201101 Draperii din nailon, model simplu 1 m2 

  05202100 Lenjerie de pat     

  05202101 

Faţă de plapumă (пододеяльник ), 100% bumbac, material simplu, 

p/u 2 persoane, marimea 220x180, fără marcă 1 buc. 

  05202102 

Fata de perna 100% bumbac, marimea 70x70 cm, material simplu, 

fără marcă 1 buc. 

  05202103 

Cearşaf (простынь) p/u pat 100% bumbac, marimea 180x220 cm, 

material simplu, fără marcă 1 buc. 

  05202104 

Plapuma din  lînă 100% sau amestec cu alte fire,  tivită la margini cu 

atlas (pătură), 170x210, desene diverse, culori diferite, preţ mediu 1 buc. 

  05202105 

Plapuma împluta cu lină, tesatura naturala, marimea 220x180, preţ 

mediu 1 buc. 

  05202106 Pled 100% acril, p/u 2 persoane,  exclus cu 2 feţe, preţ mediu 1 buc. 

  05202107 

Plapuma impluta cu fire sintetice,  ţesetura-semibumbac, pentru 2 

persoane, preţ mediu 1 buc. 

  05202108 

Cuvertura pentru pat tip jacquard , semibumbac, marimea ~ 150x220 

cm, categorie de preţ mediu 1 buc. 

  05202109 

Set de lenjerie p/u pat tip EURO, 100% bumbac, material simplu, 

220x240 1 set 

  05202110 

Set de lenjerie p/u pat 2 pers., 100% bumbac, material simplu, 

220x180, fără marcă 1 set 

  05202111 Pernă din sintipon de dormit, ~70x50, cu husă de bumbac, preţ mediu 1 buc. 

  05203100 Lenjerie de masă și lenjerie de baie     

  05203101 Prosoape flauşate, dimens. 40x80 cm, preţ p/u 1 prosop 1 buc. 

  05203102 Prosoape pentru baie flauşate, dmens. 70x130 cm, preţ p/u 1 prosop 1 buc. 

  05203103 

Set- faţă de masă cu 12 şerveţele,  bumbac in amestec cu alte fire, 

220x180 cm, model simplu, cu broderie 1 buc. 

  05203104 Faţă de masă tesatura poliester, dimens. ~ 220x160 cm, preţ mediu 1 buc. 

  05204100 

Repararea și confecționarea articolelor textile de uz gospodăresc 

    

  05204101 

Confecționarea draperiilor 

1 

servici

u 

  05209100 Alte articole textile de uz gospodăresc     

  05209101 Geantă din material (хозяйственная) 1 buc. 

  05209102 Covoraș pentru camera de baie 1 buc. 
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05.3 05300000 Aparate de uz casnic     

05.3.

1 05310000 

Aparate de uz casnic de capacitate mare, electrice și neelectrice 

    

  05311100 Frigidere, congelatoare     

  05311101 

Frigider cu congelator jos, numărul de camere 2, capacitatea totala - 

pina la 300 L, culoare albă/sura, sistem  de congelare: NoFrost 1 buc. 

  05311102 

Frigider cu congelator sus, numărul de camere 2 capacitatea totala - 

pina la 300 L, culoare albă/sura,dezghetare congelator : manual 1 buc. 

  05311103 

Congelator, tip control mecanic, capacitatea totala - pina la 200 l, 

culoare - alb, dezghetare congelator : manual 1 buc. 

  05311104 

Frigider cu congelator jos, numărul de camere 2, volumul total - mai 

mult de 300L, culoare albă/sura, sistem  de congelare: NoFrost. 1 buc. 

  05312100 

Maşini de spălat rufe, maşini de uscat rufe şi maşini de spălat vase 

1 buc. 

  05312101 Maşină de spălat rufe frontala,  5 kg, 1000 rot/min.  1 buc. 

  05312102 Maşină de spălat rufe ingusta frontală,  5 - 6 kg,  1000 rot/min.  1 buc. 

  05312106 Maşină de spălat rufe verticală, 5 kg , 800-1000rot/min. 1 buc. 

  05312108 Maşină de spălat rufe frontală, 7 kg, 1200rot/min. 1 buc. 

  05312109 Maşină de spălat rufe frontala, 6kg, 1200 rot/min.  1 buc. 

  05312110 Maşină de spălat semiautomata,  5-7kg, tip control: mecanic.  1 buc. 

  05312111 

Maşina de spălat vase incorporabilă, capacitatea maximă ~12 seturi, 

tip control: electronic 1 buc. 

  05312113 

Maşină de spălat vase, capacitatea maximă ~10-12 seturi, tip control: 

electronic. 1 buc. 

  05313100 Plite, cuptoare     

  05313101 

Plita electrică, suprafata de incălzire: spirala electrica, control 

mecanic, dim: ~ 85x5x60 1 buc. 

  05313102 

Cuptor cu microunde, fara grill, capacitate 20-23 l, putere - 700-800 

W, tip control:  mecanic 1 buc. 

  05313103 

Cuptor cu microunde, cu grill, capacitate 20-23L , puterea microundei 

-700-800 W , puterea grill- 1000-1100W, tip control: electronic 1 buc. 

  05313104 

Cuptor electric, cu 2 elemente de incalzire(sus si jos), fără gril,  cu 2 

tave, vol.: 36-50l, usa de sticlă, reglare temperatura,timp şi modul de 

încălzire 
1 buc. 

  05313105 

Aragaz model simplu. nr. de arzătoare 4, control mecanic, tip 

cuptor: gaz, fara gril 1 buc. 

  05313106 

Aragaz din categoria de pret mediu, nr. de arzătoare 4, 

control mecanic, tip cuptor: gaz, cu gril  1 buc. 

  05313107 Plită incorporabila pe gaz, nr. de arzătoare 4, categorie de pretmediu 1 buc. 

  05313108 

 Plită electrică (resou electric), 2 arzătoare, control mecanic, categorie 

de  preţ mediu 1 buc. 

  05314100 Aparate de încălzire, aparate de climatizare  (condiționere)     

  05314101 

Aparat de aer conditionat tip split dincategorie de pret mic, suprafaţa 

maximala 20-30 m2 1 buc. 

  05314102 

Aparat de aer conditionat tip split din categorie de pret mediu, 

suprafata maximala 35-40 m2 1 buc. 
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  05314103 

Ventilator de podea, număr de viteze 3, cu sistem de rotire, putere ~45 

W , carcasa de plastic,  lamă de plastic, diametrul elicei - 40 cm 1 buc. 

  05314104 

Ventilator de masă, numărul de viteze 3 , cu sistem de rotire, puterea 

~35 W,  carcasa de plastic,  lamă de plastic, diametrul elicei - 30 cm 1 buc. 

  05314105 

Calorifer cu ulei, 1500W, nr. de secţii-7, tip control mecanic, nr.de 

programe -3, regulator de temperatură, pe roţi. 1 buc. 

  05314106 

Încalzitor de apă (boiler) Termex sau altă marcă, 1,5 KWT/ora,  

volumul de apă 100L. 1 buc. 

  05314107 

Încălzitor de apă cu acumulare HOTPOINT ARISTON BLU R80V, 

80L, 1,5kwt/oră, cilindric, control mecanic, sau alt model 1 buc. 

  05315100 Echipament de curăţenie     

  05315101 Aspirator cu sac, puterea maximala - 1600-1800W, tub telescopic 1 buc. 

  05315102 

Aspirator cu container, puterea maximala -1600-1800W, tub 

telescopic, categorie de pret mic 1 buc. 

  05315103 

Aspirator cu container, puterea maximala -1800W, tub telescopic, 

filtru de eliminare fin Hepa 1 buc. 

  05319100 Alte aparate de capacitate mare pentru uz casnic     

  05319101 

Maşină de cusut Minerva sau Toyota (numărul de operaţii de cusut - 

pina la 32) 1 buc. 

  05319200 

Piese de schimb pentru  repararea desinestătătoare a aparatelor 

de capacitate mare de uz casnic      

  05321100 Aparate electrice de uz casnic de capacitate mică      

  05321101 

Mixer de mînă Saturn/Scarlett/First, 5 viteze, ~200-280 watt, plastic, 2 

cîrlige p/u aluat, 2 ţeluri p/u bătut, sau alta marca similara, categorie 

de preţ mediu 
1 buc. 

  05321102 

Blender de mînă Saturn/First, control mecanic, plastic, ~300W, 

categorie de preţ mediu 1 buc. 

  05322100 

Aparate pentru prepararea cafelei sau a ceaiului și aparate 

similare     

  05322101 

Fierbător de apa electric din otel inoxidabil, 1,8 L, ~2000 W, filtru  

anti –calcar ,  Inox spirală ascunsă(тен), categorie de preţ mediu 1 buc. 

  05322102 

Cafetieră, tip picurătoare, filtru permanent, ~600watt, volum 1,2L,  

fără stop automat, exclus ulcior termos, categorie de pret mediu 1 buc. 

  05322103 

Robot de bucătărie, cu storcător de suc, universal, blender, discuri de 

mărunţire, cuţit, 700-800watt, volum 2,1-3L 1 buc. 

  05322104 

Fierbător de apă electric din plastic, tip ” Scarlett” /”Saturn”/”First”, 

1800-2200watt, volum 1.5 - 1.7l, spirală ascunsă(тен), categorie de 

pret mic 
1 buc. 

  05323100 Fier de călcat     

  05323101 

Fier de călcat Tefal, sau altă marcă ~2100W, cu sistem anticalcar, 

autocuratare, talpa Ultragliss Diffusion. 1 buc. 

  05323102 

Fier de călcat cu sistem anticalcar, fara sistem de autocuratare, preţ 

mediu 1 buc. 

  05323103 

Fier de călcat "Scarlet/Saturn/Polaris/First,  1500-1800watt,  talpa 

inox, model simplu, categorie de preţ mic 1 buc. 

  05324100 Prăjitoare de pâine şi grătare     

  05324101 

Prajitor de pâine ”Vitek” VT1578, W750, regim de prăjire-4-6 regime, 

material: plastic 1 buc. 
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  05324102 

Grill Maxwell MW1960ST cu tipul grillului închis, W2000, tip 

control:mecanic 1 buc. 

  05329100 Alte aparate electrice mărunte      

  05329101 

 Plită electrică (resou electric), cu un ochi, termostat, putere: 230V, 

50/60Hz,1500W, picioare de cauciuc anti-alunecare, categorie de  preţ 

mediu 
1 buc. 

  05329102 

Cântar de bucătărie, tip Scarlett SC-KS57B10, capcitatea max. de 

cântărire – 5kg, tip: digital 1 buc. 

  05329103 

Multicooker tip Vitek, Scarlett, volum: 5l, puterea: 900W, numărul de 

programe: 8 1 buc. 

  05329104 Râșniță de cafea de tip ”VITEK” VT-1546 1 buc. 

  05329105 Storcătoare de suc 1 buc. 

  05330100 Repararea aparatelor de uz casnic      

  05330101 

Reparaţia unei maşini de spalat automată tip "Samsung", "LG",  

inlocuirea pompei la domiciliul clientului, preţ p/u serviciu, exclus 

costul pompei 
1 

servici

u 

  05330102 

Reparaţia unei maşini de spalat automată tip "Samsung","LG",  

inlocuirea motorului, preţ p/u serviciu, exclus costul motorului 
1 

servici

u 

  05330103 

Repararţia frigiderului, înlocuirea motorului, preţ p/u serviciu, exclus 

costul motorului 1 

servici

u 

  05330104 

Reparatia condiţionerului, inlocuirea pieselor de schimb, preţ pentru 

serviciu, exclus costul pieselor 1 

servici

u 

05.4 05400000 Sticlărie, veselă şi articole de menaj     

  05401100 Veselă din sticlă, de cristal, ceramică și faianță      

  05401101 

Farfurie adăncă, farfor, desen simplu, diametrul 24cm, fără marcă, 

preţ mic 1 buc. 

  05401102 Farfurie plată, farfor, desen simplu, fără marcă, preţ mic 1 buc. 

  05401103 

Cana din farfor, cu desen simplu, 200ml, fără marcă, categorie de preţ 

mediu 1 buc. 

  05401104 

Set de masă, calitate bună, cu desen - 6 farfurii plate mari (platouri), 6 

farfurii plate mici, 6 farfurii adînci mari,  1 salatieră, categoria de preţ 

înalt 
1 set 

  05401105 

Set pahare p/u apă tip Tango, vol.0,2-0,33L, fără ornament, sticlă 

simplă (de exclus "Luminarc", sticlă presată, suflată), set 6 buc., fără 

marcă, preţ mediu 
1 set 

  05401106 

Set vesela pentru ceai 6 persoane din 12 piese: 6 căni, 6 farfurioare, 

fără marcă, preţ mediu 1 set 

  05401107 

Set pocale p/u vin, pret mediu, forma rotundă, design simplu, volum 

250ml, set 6 buc, fără marcă 1 set 

  05402100 Tacâmuri şi argintărie de masă     

  05402101 Lingura de masa din inox, preţ p/u o lingură, preţ mediu 1 buc. 

  05402102 Furculiţă de masă din inox, preţ p/u o furculiţă, preţ mediu 1 buc. 

  05402103 

Set de masa din inox sau crom: 6 linguri de masa, 6 furculite, 6 cutite, 

6 linguri de ceai 1 set 

  05403100 Veselă pentru bucătărie și articole de menaj     

  05403101 

Ceainic, volum:3,5l., din inox, cu fluier, diametrul 20 cm. sau din 

metal smălţuit, categorie de preţ mediu 1 buc. 
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  05403102 

Tigaie din fontă (чугунная), diametrul 26 cm., fără capac, fără marcă, 

preţ mediu 1 buc. 

  05403103 Ceaun din fontă, volum 3L, preţ mediu, fără marcă 1 buc. 

  05403104  Tigaie tip "Tefal" 26cm, cu capac, sau altă marcă  1 buc. 

  05403105 Cratiţă din inox, 2,5-3L, cu capac, fără marcă 1 buc. 

  05403106 Cratiţă din email, 3L, cu capac, fără marcă 1 buc. 

  05403107 Caldare din masă plastică fără capac, 10L, fără marcă 1 buc. 

  05403108 Lighean din masă plastică, rotund, diam.40-50cm,  înălţimea 18cm 1 buc. 

  05403200 Utilaj mecanic mic de uz casnic     

  05403201 Masină de tocat carne manuală 1 buc. 

  05403900 Alte articole de menaj     

  05403901 

Masă de călcat, ~ 40 x 120cm, înălţimea reglabilă, husă de protecţie, 

categorie de pret mediu 1 buc. 

  05403902 Polonic din inox, 25-30cm., fără marcă, preţ mediu 1 buc. 

 5403903 Rozatoare din inox, preț mediu 1 buc. 

 5403904 Sita inox, preț mediu 1 buc. 

 5403905 Ciocan de batut carne 1 buc. 

05.5 05500000 Instrumente şi echipamente pentru casă şi grădină     

  05511100 Utilaje de mare capacitate      

  05511101 

Maşină de găurit electrică, puterea ~750W,2700rot/min, cu dispozitiv 

de înşurubare, categorie de preţ mediu  1 buc. 

  05511102 

Polizor unghiular (Болгарка), tip Makita sau altă marcă, puterea 

~750w, viteza 11000rot/min, diam. disk 20cm categorie de preţ mediu 1 buc. 

  05511103 

Electroferestrău (электропила) tip HECHT 2,2Kw, viteza 12,1 m/sec 

sau tip DOLMAR  1,9Kw, 2600rot/min 1 buc. 

  05511104 

Surubelnita cu acumulator, MACHITA sau altă marcă similară, 

acumulator 4,8V, cu set de accesorii 1 buc. 

  05511200 Tehnică pentru grădină     

  05511201 

Mașină de tuns iarbă, Latime cutite 32cm, Inaltime de tăiere 

cm20/38/56, Reglajul inaltimii de tuns:3, Puterea: (W)1300, Tipul 

motorului: Electro. 
1 buc. 

  05511202 

Pompă de apă tip APC (Aqua Planet Company),220v,50Hz, 25l/min, 

corp:oțel inoxidabil 1 buc. 

  05521100 Unelte mici şi accesorii diverse      

  05521101 Ciocan, greutatea 500 gr. cu coada de lemn, mărime medie 1 buc. 

  05521102 Hîrlet, fără mîner(coadă) din lemn, 30/40cm. 1 buc. 

  05521103 Topor cu mîner din lemn, 600-1000gr, mîner 60cm. 1 buc. 

  05521104 Matura din malai     

  05521105 

Şurubelniţă, dreaptă sau figurată, lungime 10cm, model simplu, mîner 

de plastic, fără marcă. 1 buc. 

  05521106 Cleşte, cu mîner izolat, lungime 20cm, fără marcă 1 buc. 

  05521107 Foarfece de grădinărit, cu mîner izolat, lungime 20cm, fără marcă. 1 buc. 

  05521108 Greblă din metal, fără mîiner din lemn, 12 dinţi, preţ mediu. 1 buc. 

  05521109 

Lacata din fontă, autoînchidere, (60-75mm), cu 2-3 chei in set, fără 

marcă. 1 buc. 

  05522100 Diverse accesorii pentru unelte mici     
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  05522101 

Bec electric 60-100W, forma standard, simplu, sticlă străvezie, 200-

240V 1 buc. 

  05522102 Prelungitor, cu 3 prize, din plastic, cu fir lungimea 3m, preţ mediu 1 buc. 

  05522103 Bec econom, LED 7w-10w, preţ mediu 1 buc. 

  05523100 Repararea uneltelor mici și accesoriilor     

  05523101 

Confectionarea cheilor - preț pentru o cheie (model simplu). 

1 

servici

u 

05.6 05600000 Produse şi servicii pentru întreţinerea curentă a locuinței     

  05611000 

Detergenți, soluții de curățare și alte produse chimice de uz casnic 

    

  05611100 

Detergenți, soluții de curățare pentru întreținerea curentă a 

locuinței     

  05611101 

Solutie pentru geamuri "Bingosil", "Clin" sau altă marcă din aceaşi 

categorie de preţ- 500ml, preţ 1 l 1 L 

  05611102 

Detergent lichid "Domestos" pentru WC, ambalaj de plastic 0,75-1 

litru. 1 L 

  05611103 

Praf de spalat, ARIEL, OMO,  PERSIL, TIDE, automat, ambalaj 2-

3kg 1 kg. 

  05611104 

Praf de spalat manual, tip: Persil, Ariel / OMO/ TIDE,  ambalaj 

plastic/ carton 450-900gr 1 kg. 

  05611105 Detergent lichid pentru spalarea manuala a veselei, "Fairy", 500ml 1 L 

  05611106 Balsam p/u clatirea hainelor,  LENOR, ambalaj 1L 1 L 

  05611107 

Detergent de spălat automat, tip Bingo, Dero, Bonux sau altă marcă, 

ambalaj 400-1000gr, preţ mic 1 kg. 

  05611108 

Detergent lichid p/u rufe, tip Ariel, Persil, de exclus gelul în pernuţe, 

ambalaj pînă la 1l, în sticlă de plastic 1 L 

  05611109 

Inalbitor lichid, de mărci cunoscute, tip ACE, Test, Belizna ambalaj 

1L 1 L 

  05611110 Săpun p/u rufe 72%, preţ p/u 200gr 0,2 kg. 

  05611200 Alte mărfuri chimice de uz casnic     

  05611201 

Clei universal "Moment" 50gr, preţ p/u un tub de 50gr( Moment nu 

Super clei) 1 buc. 

  05611202 Cremă pentru încălţăminte tip Silver, Gold, etc., cutie de plastic, 60ml 1 buc. 

  05611203 

Cremă pentru încălţăminte ”Salamander”, ”Salton”, în tub de 75ml, 

preţ pentru 1 tub 1 buc. 

  05612100 Alte articole de uz casnic     

  05612101 Ace de cusut, set, ambalaj de hîrtie, 10 ace, preţ mic 1 set 

  05612102 Chibrite, preţ p/u set din 10 cutiuţe  1 buc. 

  05612103 

Şerveţele de hîrtie p/u servit la masă, tip "Ruta", 100 şerveţele, 24x24, 

preţ pentru un pachet 1 buc. 

  05621100 Servicii casnice şi gospodăreşti      

  05621101 

Muncitori la domiciliu (lucrul casnic), plata p/u o oră 

1 

servici

u 

  05621102 

Dădaca  p/u 1copil 3-5ani, plata pentru 1ora 

1 

servici

u 

  05622100 Spălarea și curățarea chimică     

  05622101 

Servicii prestate de spalatorii spalarea si calcarea 1 kg de albituri 

1 

servici

u 
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  05622104 

Curatirea covorului, preţ pentru 1 m2 

1 

servici

u 

  05629100 Alte servicii casnice şi gospodăreşti     

  05629101 

Spălarea geamurilor 

1 

servici

u 

06 06000000 SĂNĂTATE     

06.1 06100000 Produse, aparate şi echipament medical     

06.1.

1 06110000 

Produse farmaceutice 

    

  06110100 Medicamente     

  06110101 Canephron® N 100 ml picături orale, Bionorica, Germania 1 buc. 

  06110102 ACC 600mg Long comp. eff. N10, Sandoz, Austria 1 buc. 

  06110103 

Acid acetilsalicilic comprimate 500 g N10x10, Moldova, RNP 

Pharmaceuticals 1 buc. 

  06110104 

Acid ascorbic drajeuri 50 mg N50, Uzina de vitamine din Kiev SAP, 

Ucraina 1 buc. 

  06110105 Acid folic comp.  1 mg N20x3, Balkan Pharmaceuticals, Moldova 1 buc. 

  06110106 

Analgin soluţie injectabilă 500 mg/ml 2 ml N10, UPM din Borisov 

SAD 1 buc. 

  06110107 

Augmentin BIS pulbere pentru suspensie orală 400 mg/57 mg/5 ml 70 

ml N1, prod.: SmithKline Beecham Pharmaceutcals, Marea Britanie 1 buc. 

  06110108 Azibiot®comp.film.500mg N3, KRKA Polonia, Novo mesto 1 buc. 

  06110109 

Betadine® soluţie cutanată 100 mg/ml 120 ml N1 Egis 

Pharmaceuticals PLC, Ungaria 1 buc. 

  06110110 

Biseptol® 480 comp. 400 mg + 80 mg N20 Pharmaceutical Works 

Polfa, Polonia 1 buc. 

  06110111 

Bromhexin 8 Berlin-Chemie comprimate filmate 8 mg N25 Berlin-

Chemie AG (Menarini Group), Germania  1 buc. 

  06110112 Canephron® N drajeuri  N20x3, Bionorica SE, Germania 1 buc. 

  06110113 

Cefazolin pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 1000 mg N10, 

Borisov 1 buc. 

  06110114 

Ceraxon® soluţie orală 100 mg/ml 30 ml N1, Ferrer Internacional, 

S.A., Spania 1 buc. 

  06110115 

Claricide® comp.film. 500 mg N7x2, Bilim Pharmaceuticals 

A.Ș.,Turcia 1 buc. 

  06110116 

Claritine® comp. 10 mg N10 Bayer S.R.L. (prod.: Schering-Plough 

Labo NV, Belgia), România 1 buc. 

  06110117 Clorură de sodiu sol. inj. 9 mg/ml 5ml N5x2 1 buc. 

  06110118 Cocarnit N3 + 2ml N3, World Medicine Limited, Marea Britanie 1 buc. 

  06110119 Controloc comp. gastrorez. 20 mg N14, Nycomed GmbH, Germania 1 buc. 

  06110120 

Corvalol® picături orale, soluţie 20 mg/18,26 mg/1,42 mg/ml 25 ml 

N1, Farmak SAP, Ucraina 1 buc. 

  06110121 

Dexalgin® comp. film. 25mg N10 Menarini International Operations 

Luxembourg S.A. 1 buc. 

  06110122 

Dexamethason soluţie injectabilă 4 mg/ml N5x5 KRKA d.d., Novo 

mesto, Slovenia 1 buc. 

  06110123 Diroton® comprimate 20 mg N14x2 Gedeon Richter PLC, Ungaria 1 buc. 
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  06110124 

Duphalac® soluţie orală 667 mg/ml 200 ml N1 Abbott Healthcare 

Products B.V., Olanda 1 buc. 

  06110125 

Enterofuryl® 200 mg N8x2 Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical 

Industry JSC, Bosnia şi Herţegovina  1 buc. 

  06110126 Enterosgel® pastă orală 0,7 g/g 225 g N1 Silma CŞT, SRL, Rusia 1 buc. 

  06110127 Fastum gel 50,0 Berlin Chemie AG, Germania 1 buc. 

  06110128 

Flavamed® comprimate 30 mg N10x2 Berlin-Chemie AG (Menarini 

Group), Germania 1 buc. 

  06110129 

Fluconazol comp.150 mg N10 Balkan Pharmaceuticals SRL, SC, 

Republica Moldova 1 buc. 

  06110130 

Forsef®1 g IM pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă 1 g N1 + 

1% 4 ml N1 Bilim  Pharmaceuticals, Turcia  1 buc. 

  06110131 Groprinosin®compr 500mg N10x5 Gedeon Richter PLC Polonia 1 buc. 

  06110132 

Heptral® pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă 500 mg N5 + 5 

ml N5 Abbott Laboratories GmbH, Germania (prod.: Famar L' Aigle, 

Franţa; Biologici Italia Laboratories s.r.l., Italia) 1 buc. 

  06110133 

Hidroreg BP pulbere pentru soluţie orală 18,9 g N10 SC Balkan 

Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova 1 buc. 

  06110134 Ibufen susp. orală 100 mg/5ml 100 ml Medana Pharma SA, Polonia 1 buc. 

  06110135 

Indometacin supozitoare 100 mg N6 Farmaprim SRL, Republica 

Moldova 1 buc. 

  06110136 

Iodomarin® 100 comprimate 100 mcg N100 Berlin-Chemie AG 

(Menarini Group), Germania 1 buc. 

  06110137 

Kaptopril comprimate 25 mg N10x2 KRKA d.d., Novo mesto, 

Slovenia 1 buc. 

  06110138 

Kreon 25000 caps. 300 mg N20 Solvay Pharmaceuticals GmbH, 

Germania 1 buc. 

  06110139 

Lacto-G®caps. 5x10^9 CFU   (prod.: GM Pharmaceuticals Ltd., 

Georgia; UAS Laboratories LLC, SUA) 1 buc. 

  06110140 

Lioton gel 50,0 A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SRL, 

Italia 1 buc. 

  06110141 

Lopril® comp.10 mg  N10x2 Bosnalijek, Pharmaceutical and 

Chemical Industry JSC, Bosnia şi Herţegovina 1 buc. 

  06110142 

L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie comprimate 100 mcg N100 Berlin-

Chemie AG, Germania 

 1 buc. 

  06110143 

Maalox® suspensie orală 35 mg/40 mg/ml 250 ml N1 Sanofi-Aventis 

France, Franţa (prod.: Sanofi S.p.A., Italia; A.Nattermann & Cie 

GmbH, Germania) 1 buc. 

  06110144 Magne B6 dr.475 mg N50 Sanofi-Aventis, France 1 buc. 

  06110145 

Metoclopramid-BP comprimate 10 mg N20x3 SC Balkan 

Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova 1 buc. 

  06110146 

Metrozol® comp. 500 mg N10x2 Bosnalijek, Pharmaceutical and 

Chemical Industry JSC, Bosnia şi Herţegovina 1 buc. 

  06110147 Mezym forte comp. N20 Berlin-Chemie AG, Germania 1 buc. 

  06110148 

Monosan® comprimate 20 mg N10x3 PRO.MED.CS Praha a.s., 

Cehia 1 buc. 
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  06110149 

Motilium® comprimate filmate 10 mg N10 Johnson & Johnson SRL, 

Rusia (prod.: Janssen Cilag SA, Franţa) 1 buc. 

  06110150 

Mucaltin comprimate 50 mg N10 Farmstandart-Leksredstva SAD, 

Rusia 1 buc. 

  06110151 

Mycofin® cremă 10 mg/g 15 g N1 Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret 

A.Ş.,Turcia 1 buc. 

  06110152 

Naftizin picături nazale, soluţie 0,5 mg/ml 10 ml N1 (flacon sticlă) 

Farmak SAP, Ucraina 1 buc. 

  06110153 

Nimesil® granule pentru suspensie orală 100 mg N15 Laboratori 

Guidotti SpA (Menarini Group), Italia  1 buc. 

  06110154 

Nitroglicerin comprimate sublinguale 0,5 mg N40 Technolog SAP, 

Ucraina 1 buc. 

  06110155 

No-spa® comprimate 40 mg N100 Sanofi Romania SRL, România 

(prod.: Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd 

(Chinoin Private Co. Ltd), Ungaria; Sanofi-Aventis Sp. z.o.o., 

Polonia) 1 buc. 

  06110156 

Nurofen pentru copii sup. 60 mg N10 Reckitt Benckiser Healthcare 

International Ltd (prod.: Famar A.V.E., Grecia) 1 buc. 

  06110157 Omeprazol capsule 20 mg N10x3 (Lekfarm) 1 buc. 

  06110158 

Ospamox® comprimate filmate 1000 mg N6x2 Sandoz GmbH, 

Austria 1 buc. 

  06110159 

Paracetamol Atb® 250 mg supozitoare supozitoare 250 mg N3x2 

Antibiotice SA SC, România 1 buc. 

  06110160 

Paracetamol LPH® 500 mg N20   Labormed Pharma S.A.,Romania 

sau prod. Moldova 1 buc. 

  06110161 

Polygynax® caps. moi vag 35000 UI+35000 UI+100000 UI N12 

Laboratoire Innotech International (prod.: Innothera Chouzy, Franţa), 

Franţa 1 buc. 

  06110162 

Riboxin-Darniţa sol. inj. 20 mg/ml 5 ml N5x2 Darniţa SAP, Firmă 

farmaceutică, Ucraina 1 buc. 

  06110163 

Sekrol® sirop 30 mg/5 ml 150 ml N1 Bilim Pharmaceuticals A.Ș., 

Turcia 1 buc. 

  06110164 Sentor® comp.film. 100 mg N10x3 Gedeon Richter PLC, Ungaria 1 buc. 

  06110165 

SeptaNazal® spray nazal, soluţie 1 mg/50 mg/ml 10 ml N1 KRKA 

d.d., Novo mesto, Slovenia 1 buc. 

  06110166 

Silimarina capsule 70 mg N10x3  Eurofarmaco SA, ICS, Republica 

Moldova 1 buc. 

  06110167 

Sinecod® 7,5 mg/5 ml sirop 200 ml N1 GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare S.R.L., România (prod.: Novartis Consumer Health 

GmbH., Germania; GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & 

Co.Kg, Germania) 1 buc. 

  06110168 

Siofor® 500 comprimate filmate 500 mg N10x6 Berlin-Chemie AG, 

Germania 1 buc. 

  06110169 

Sorbifer® Durules® comprimate filmate 320 mg/60 mg N30 Egis 

Pharmaceuticals PLC, Ungaria 1 buc. 

  06110170 Dexalgin 25 mg, N 10, Berlin-Chemie, Germania 1 buc. 

  06110171 

Sulfacil picături oftalmice, soluţie 300 mg/ml 10 ml N1 Farmak SAP, 

Ucraina 1 buc. 
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  06110172 

Suprastin® comprimate25 mg N10x2 Egis Pharmaceuticals PLC, 

Ungaria 1 buc. 

  06110173 

Tetraciclină Atb® 30 mg/g ung. 12 g N1 Antibiotice SA, SC, 

România 1 buc. 

  06110174 Uronefron®gel oral 100ml 1 Farmak SAP 1 buc. 

  06110175 Validol® comprimate sublinguale 60 mg N10 Farmak SAP, Ucraina 1 buc. 

  06110176 Airtec aerosol 25mcg/250mcg/doza 120doze N1, Glenmark, India 1 buc. 

  06110177 Verospiron comp. 25 mg N20 Gedeon Richter PLC, Ungaria 1 buc. 

  06110178 Xefocam® comp. film. 8 mg N10 Takeda Austria GmbH, Austria 1 buc. 

  06110179 

Zovirax® 50 mg/g cremă 5 g N1 The Wellcome Foundation Ltd 

(prod.: Glaxo Operations UK Limited (Glaxo Wellcome Operations), 

Marea Britanie) 1 buc. 

  06110180 

Zyrtec® picături orale, soluţie 10 mg/ml 10 ml N1 GlaxoSmithKline 

Export Limited, Marea Britanie (prod.: Aesica Pharmaceuthical S.r.l, 

Italia) 1 buc. 

06.1.

2 06121100 

Teste de sarcină şi alte dispozitive contraceptive mecanice 

    

  06121101 

Prezervativ DUREX, clasic, latex, incolor, cutie 3 bucati, pret p/u 

cutie 1 buc. 

  06121102 

Test p/u sarcina, francez, ambalaj de plastic, cu exceptia test digital, 

pret p/u  test 1 buc. 

  06129100 Alte produse medicale     

  06129101 Tifon steril tip lenta, lătimea:~10cmx5m, preţ p/u un pachet 1 buc. 

  06129102 

Termometru clinic, din sticlă, cu mercur, model standard, p/u 

măsurarea febrei 1 buc. 

  06129103 

Seringă de unică folosinţă, volum:5ml., seringa şi ac ambalat  

individual -pret p/u o seringă 1 buc. 

  06129104 Termometru digital, pe baza de baterii 1 buc. 

  06129107 Plasturi, benzi adezive, preţ p/u un plasture 1 buc. 

  06129108 Tifon elastic, 70-80% bumb, lung 3-4m, lat.8cm,  pret p/u 1m 1 m 

  06129109 Vata chirurgicala,100%bumbac,in ambalaj de 100-200gr 0,1 kg 

  06129110 

Verde de briliant, soluţie cutanată, de 1%, producător RNP 

Phamaceuticals SRL Moldova, ambalaj 10ml, preţ p/u o sticluţă de 

10ml 1 buc. 

  06129111 

Iod, soluţie cutanată, 5%, ambalaj 10ml, producător Moldova, preţ p/u 

o sticluţă 1 buc. 

  06129112 
Mănuși de unica folosință din nitril, preț pentru 1 pereche 

1 pereche 

  06129113 Mască medicinală de unică folosință, (preț colectat din farmacii) 1 buc. 

  06129114 Gel Dezinfectant ~ 50ml, preț pentru 100ml 0,1 l 

06.1.

3 06130000 Aparatură terapeutică şi produse ortopedice     

  06131100 Ochelari de vedere şi lentile de contact     

  06131101 

Ochelari, set( lentilele +1.5 /+2.5 si rama), model simplu, fără marcă,  

pentru maturi 1 pereche 

  06131102 Lentile de contact, silicon hidrogel 1 pereche 

  06139100 Alte aparaturi terapeutice şi produse ortopedice     

  06139101 Baston, aliaj din aluminiu, categorie de pret mediu, fără marcă 1 buc. 
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  06139102 

Tonometru (p/u măsurarea tensiunei)digital, manjeta pe braţ, marca: 

OMRON Comfort sau altă marcă similară 1 buc. 

  06139103 Tonometru simplu, exclus digital, categorie de preţ mediu 1 buc. 

06.2 0620000 Servicii extra-spitaliere (ambulatorii)     

06.2.

1 06210000 

Servicii medicale  

    

  06211103 

Terapeut, consultatia (gripa sau viroza). Medic categoria I (sau 

superioara). 1 serv. 

  06211106 Pediatru, consultatia. Medic categoria I (sau superioara). 1 serv. 

  06212100 Servicii de medicină de specialitate     

  06212101 

Oculist, examinarea acuitatii vizuale, corectia astigmatizmului, 

tonometria ochiului. Medic categoria I (sau superioara). 1 serv. 

  06212102 

Cardiolog consultatia, cardiograma standard, descrierea Cardiogramei. 

Medic categoria I (sau superioara). 1 serv. 

  06212103 Ginecolog, consultatia. Medic categoria I (sau superioara).  1 serv. 

06.2.

2 06220100 

Servicii stomatologice  

    

  06220101 

Servicii dentist, extragerea unui dinte fara complicatii, fără anestezie, 

persoană matură 1 serv. 

  06220102 

Servicii dentist, tratarea cariei cu materiale compozite hibrid (plombă 

simplă) 1 serv. 

  06220103 

Servicii dentist, tratarea cariei dentare cu materiale compozite 

fotopolimere  1 serv. 

  06220104 Detartraj total al dinţilor (înlăturarea depunerilor de piatră) 1 serv. 

  06220105 

Protezist: coroană standard, cu înveliş de metal inoxidabil (preţ p/u o 

coroniţă, un dinte) 1 serv. 

  06220106 Protezare: coroană metaloceramică (preţ p/u o coronita, un dinte) 1 serv. 

06.2.

3 06230000 

Servicii paramedicale  

    

  06231100 

Servicii de analize medicale furnizate de laboratoare și centre de 

radiologie     

  06231101 Analiza generala a singelui 1 serv. 

  06231102 Analiza generala a urinei 1 serv. 

  06231103 Analiza continutului de zahar in singe 1 serv. 

  06231104 

Analiza biochimica a singelui, (dozarea trigliceridelor, colesterolului, 

HDL-holesterol, LDL-holesterol) 1 serv. 

  06231105 Analiza biochimica a singelui la continutul de acid uric 1 serv. 

  06231106 Radiografia cutiei toracice, 35,6x35,6cm 1pelicula 1 serv. 

  06231107 

Cercetarea ultrasunet a organelor interne (toate organele) in cabinet 

specializat (UZI) 1 serv. 

  06231108 Mamografia ambelor glande mamare, 18x24cm- 4 pelicule 1 serv. 

  06231109 Electrofareză, preţ p/u o procedură, regim staţionar 1 serv. 

  06239100 Alte servicii paramedicale     

  06239101 
Serviciile surorilor medicale,  punerea injectiilor intramusculare 

1 serv. 

  06239102 Logoped, corectarea defectelor de vorbire (1 şedinţă individuală) 1 serv. 

  06239103 Fizioterapeut, tratament fizioterapeutic, electrofareză, 1 procedura 1 serv. 

  06239104 Eliberarea certificatelor pentru obținerea permisului de conducere 1 serv. 

06.3 06300000 Servicii de spitalizare     
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  06300100 Servicii de spitalizare      

  06300101 Costul unei zile-pat, regim de tratament staţionar 1 serv. 

  06300102 Interventii chirurgicale 1 serv. 

  06300103 Analiza generală a sîngelui, regim de tratament staţionar 1 serv. 

  06300104 Analiza sîngelui la zahăr, regim de tratament staţionar 1 serv. 

  06300105 Analiza generală a urinei, regim de tratament staţionar 1 serv. 

  06300200 Servicii de reabilitare al instituțiilor balneo-sanatoriale       

  06300201 Sanatoriu 18 zile (cu acordarea spaţiului locativ) 1 serv. 

07 07000000 TRANSPORT     

07.1 07100000 Cumpărarea de vehicule     

07.1.

1 07110000 

Cumpărarea de vehicule 

    

  07111100 Autoturisme noi     

  07111101 Land Rover, Diesel, tranctiune 4x4 1 buc. 

  07111102 
BMW Seria 5 Sedan, benzină, cutie automată 

1 buc. 

  07111103 

Mercedes-Benz C-klas sau E-klas C250 CDI motorină, universal, 5 

uşi 1 buc. 

  07111104 

"TOYOTA Carola 1.33 VVT-I", motorină/benzină, sedan, 4uşi, cutie 

de viteză manuală cu 6 trepte 1 buc. 

  07111105 

Lada PRIORA, capacitatea motorului: 1.6 cmc, benzină, cutie de 

viteză manuală cu 5 trepte, tip caroserie: hatchback 1 buc. 

  07111106 Dacia Logan, Sedan, capacitatea motorului: 1.4 cmc, benzina, 5 viteze  1 buc. 

  07112100 Autoturisme de ocazie (second-hand)     

  07112101 Autoturisme de mîna a doua, termen de expluatare(vîrsta) - 5 ani 1 buc. 

07.1.

2 07120100 

Motociclete  

    

  07120101 Motocicleta modelul 'FEKON FK 150-4G'  1 buc. 

  07120102 

Scuter modelul 'Virtuality 125 T-132' , masa bruta:147 kg, modul de 

pornire: de picior si electric 1 buc. 

07.1.

3 07130100 

Biciclete  

    

  07130101 

Bicicleta pentru barbati, model standard, diametrul roţii-63 cm., 

exclus model tip "Sport", preţ mediu 1 buc. 

07.2 07200000 Operarea echipamentelor mijloacelor de transport personale     

07.2.

1 07210000 

Piese de schimb şi accesorii pentru transport personal  

    

  07211100 Piese de schimb şi accesorii pentru transport personal      

  07211101 

Anvelope de vară, măsura R14 175/70 (p/u automobile), tip radial, 

produse în ţările CSI (tip: Kama), preţ p/u 4 anvelope 4 buc. 

  07211102 

Anvelope de iarna "Matador", "Roadstone" sau alt tip, pret p/u 4 

anvelope, tip fără cuie (без шипов) 4 buc. 

  07212100 Piese de schimb pentru echipamentele de transport personale     

  07212101 Acumulator auto Varta, Black dynamic, 12v, amperaj 55Ah 1 buc. 

  07212102 

Acumulator auto, marca de calitate (la alegerea recenzorului), 

amperaj: 62Ah, preţ mediu 1 buc. 

  07212103 

Bujii (свечи) cu un contact, marca tip NJK, producător Franţa, 

Japonia, preţ p/u o cutie de 4 bucăţi 1 buc. 
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  07212104 

Acumulator auto, model 6CT55 (pentru VAZ) produs in tarile CSI, 

amperaj: 60Ah 1 buc. 

  07213100 Accesorii pentru echipamentul de transport personal     

  07213101 Curele (ремни) de siguranță 1 buc. 

07.2.

2 07220000 

Carburanți și lubrifianți pentru mijloacele personale de transport 

    

  07221100 Motorină     

  07221101 Motorina - pret pentru 1L 1 L 

  07222100 Benzină     

  07222102 Benzina Premium - 95 1 L 

  07222103 Benzina Super - 98  1 L 

  07223100 Alte tipuri de combustibil pentru vehiculele particulare     

  07223101 
Gaz pentru alimentarea vehiculelor particulare, preț pentru 1 L 

1 L 

  07223102 Energie electrică pentru alimentarea vehiculelor particulare, 1kwt/oră 1 kwt/oră 

  07224100 Lubrifianţi     

  07224101 

Ulei de motor, sintetic, "Mobil 1 NEW Life" vascozitatea OW-40, 

"Mobil Super" 3000x1 vîscozitatea 5W-40 1 L 

  07224102 

Lichid de frînă, tip Castrol  Response Dot 4, bidon vol.1l, preţ pentru 

1litru, sau alt tip cu aceleasi caracteristici 1 L 

07.2.

3 07230100 

Întreținerea și repararea echipamentelor de transport personal  

    

  07230101 Spalarea autoturismului cu mecanisme speciale (exterior, interior) 1 serv. 

  07230102 Balansarea rotilor (4) la un tip de automobil în viziunea anchetatorului 1 serv. 

  07230103 

Inlocuirea uleiului si filtru de ulei la un tip de automobil in viziunea 

anchetatorului, exclus preţul filtrului şi uleiului, preţ pentru serviciu 1 serv. 

  07230104 

Montarea şi demontarea anvelopelor de iarnă sau vară, fără  balansare, 

preţ pentru 4 roţi, pret pentru serviciu, de exclus costul anvelopelor 

1 serv. 

  07230105 

Vulcanizarea anvelopei (скат), gaură mică de exemplu gaură formată 

de o ţintă 1 serv. 

07.2.

4 07240000 

Alte servicii legate de mijloacele personale de transport  

    

  07241100 

Plata pentru garaje și locuri de parcare, închiriere mijloace de 

transport fără șofer     

  07241101 Parcarea automobilului pe timp de o lună,  preț pentru 1 lună 1 serv. 

  07241102 Arenda autoturismului fără șofer, pret pentru 1 zi 1 serv. 

  07242100 Facilităţi de parcare şi metrii de parcare     

  07242101 Parcarea automobilului pe timp de zi, preţ p/u o oră 1 serv. 

  07242102 Parcarea automobilului pe timp de noapte, preţ p/u noapte 1 serv. 

  07243100 Lecții de conducere, teste, licențe și controlul tehnic     

  07243101 

Cursuri p/u şoferi, categoria "B", instruire teoretică + instruire practică 

(minimul obligatoriu de ore), 3 luni de curs, preţ p/u tot cursul 1 serv. 

07.3 07300000 Servicii de transport     

07.3.

1 07311100 

Transportul feroviar de pasageri 

    

  07311101 

O calatorie pe calea ferata distanta: 100 km o calatorie intr-o singură 

direcţie,  tichet pentru maturi, exceptia rezervare 1 serv. 
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  07311102 

O calatorie pe calea ferata pîna la Moscova o calatorie intr-o singura 

direcţie, tichet pentru maturi, vagon cu compartimente de dormit, cu 

exceptie rezervare 
1 serv. 

  07311103 

O calatorie pe calea ferata pîna la Odesa, intr-o singura direcţie, tichet 

pentru maturi, clasa 2, cu exceptie rezervare 1 serv. 

07.3.

2 07321100 

Transport rutier de călătorii  

    

  07321101 O calatorie cu troleibuzul, costul unui tichet 1 serv. 

  07321102 O calatorie cu autobuzul urban, costul unui tichet 1 serv. 

  07321103 O calatorie cu microbuzul de ruta in raza orasului 1 serv. 

  07321104 

Costul unui circulator lunar cu troleibuzul, persoana matura, fara 

scutiri (studenti, pensionari etc) 1 buc. 

  07321105 Costul 1 circulator lunar cu autobusul 1 buc. 

  07321200 

Transportul cu autobuzele de pasageri international si interurban 

    

  07321201 

Călătorie interurbană, autobuz cu scaune capitonate, persoană matură, 

preţ pentru 1km 1 km. 

  07321202 

Călătorie internațională cu autobuzul sau microbuzul până la 

București 1 serv. 

  07321203 Călătorie internațională cu autobuzul sau microbuzul până la Roma 1 serv. 

  07322100 Transportul de pasageri cu taxiul și mașini închiriate cu șofer     

  07322101 Serviciul taxi cu chemare, în razele oraşului, preţ pentru o călătorie 1 serv. 

  07322102 

Serviciul taxi cu chemare,  în suburbiile oraşului, preţ pentru o 

călătorie 1 serv. 

07.3.

3 07330000 

Transportul aerian de pasageri  

    

  07332100 Transportul aerian de pasageri curse internaționale     

  07332101 

Zbor pîna la Moscova zbor intr-o singura directie in zi de lucru, tichet 

pentru maturi fara comanda si in prealabil (fără rezervare) 1 serv. 

  07332102 

Zbor pina la Frankfurt zbor intr-o singura directie în zi de lucru, tichet 

pentru maturi, fara comandă si in prealabil (fără rezervare) 1 serv. 

  07332103 

Zbor pina la Istambul intr-o singura directie, în zi de lucru, p/u maturi, 

fără rezervare 1 serv. 

  07332104 

Zbor pînă la Roma într-o singură direcţie, în zi de lucru, pentru 

maturi, fără rezervare 1 serv. 

  07362100 Servicii de mutare și de depozitare     

  07362101 Camera de pastrare a bagajului  1 serv. 

08 08000000 TELECOMUNICAŢIE     

08.1 08100000 Servicii poştale     

08.1.

0 08101100 

Servicii livrare scrisori 

    

  08101101 

Distribuirea corespondenţei in limitele republicii, scrisoare standard in 

plic greutatea pina la 20 gr exclus costul plicului şi al timbrului 1 serv. 

  08101102 

Distribuirea corespondenţei în ţările CSI, scrisoare standard in plic 

greutatea pînă la 20 gr exclus costul plicului şi al timbrului 
1 serv. 

  08109100 Alte servicii poştale     

  08109101 

Distribuirea unui colet la Moscova greutatea: 10 kg exclus expres-

posta, fara a fi distribuit la domiciliu 1 serv. 
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08.2 08200000 Echipament de telefon şi telefax     

  08200000 Echipament de telefon      

  08201100 Echipamente de telefonie fixă      

  08201101 
Telefon model simplu cu fir, PANASONIC, categorie de preţ mediu 

1 buc. 

  08202100 Echipamente de telefonie mobilă     

  08202101 Telefon mobil,  Apple iPhone SE 64 GB, sau alt model similar 1 buc. 

  08202102 

Tel. mobil Lenovo A2010 sau alt model similar, Sau Xiaomi MiA2 64 

GB 1 buc. 

  08202103 Telefon mobil  Huawei Y3II Dual Sim sau alt model similar 1 buc. 

  08202104 Tel. mobil Samsung Galaxy J2 sau alt model similar 1 buc. 

  08202105 Tel mobil HTC Desire 530 sau alt model similar 1 buc. 

  08203100 Alte echipamente de telefon și telefax      

  08203101 

Telefon radio PANASONIC, raza interior-50m, timpul în regim de 

vorbire- pînă la 17 ore, categorie de preţ mediu 1 buc. 

  08204100 

Repararea echipamentelor pentru comunicații telefonice și  

telefax     

  08204101 

Reparaţia sunetului la telefonul mobil, exclus costul pieselor 

schimbate, model tel. - la discreţia recenzorului 1 serv. 

  08204102 

Schimbarea senzorului la telefonul mobil, exclus costul pieselor 

schimbate, model tel. - la discreţia recenzorului 1 serv. 

08.3 08300000 Servicii de telefon şi telefax     

  08301100 Taxa pentru telefonia fixă     

  08301101 Legatura telefonică locală 1 serv. 

  08301102 

Legatura telefonica interurbana in limitele republicii in zi de munca, 

dintre 8.00 si 18.00 durata convorbirii: 3 min 3 min. 

  08301200 Alte servicii de telefonie fixă     

  08301201 

Legatura telefonica cu Moscova în zi de munca, intre 8.00 si 18.00, 

durata convorbirii: 3 min. 3 min. 

  08302100 Servicii de telefonie fără fir (wirelles)     

  08302101 

Telefonie mobilă, Orange,  PrePay, plan tarifar Optim, pret p/u 1 

minută (apeluri către toate numerele din Moldova) 1 min. 

  08302102 

Telefonie mobila, Orange, Apel international, spre Rominia, pret p/u 1 

minuta 1 min. 

  08302103 

Telefonie mobila, Orange, Apel international, spre Rusia, pret p/u 1 

minuta 1 min. 

  08302104 

Telefonie mobila, Orange, Apel international, spre Italia, pret p/u 1 

minuta 1 min. 

  08302105 Telefonie mobilă, Orange, pret extra abonament, p/u 1 minut nationala 1 min. 

  08302107 

Telefonie mobila, Moldcell, Cartela, plan tarifar de baza, apel national 

(in afara retelei ), pret p/u 1 minuta  1 min. 

  08302108 

Telefonie mobila, Moldcell, pret extra abonament, apel national, pret 

p/u 1 minuta 1 min. 

  08302109 

Telefonie mobila, Moldcell, Apel international, spre Rominia, pret p/u 

1 minuta 1 min. 

  08302110 

Telefonie mobila, Moldcell, Apel international, spre Rusia, pret p/u 1 

minuta 1 min. 



46 

 Cod Denumirea produsului U.M. 

  08302111 

Telefonie mobila, Moldcell, Apel international, spre Italia, pret p/u 1 

minuta 1 min. 

  08303200 Servicii Internet     

  08303201 

Servicii internet prin cablu, moldtelecom, lunar, pachet tip MaxDSL 

Brio 1 serv. 

  08303202 Servicii internet prin cablu, StarNet, pachet tip: StarBOX super 1 serv. 

  08304100 Servicii de telecomunicaţii la pachet     

  08304101 

Serviciile televiziunii prin cablu, plata lunara pentru abonament, 

pachet standard 1 serv. 

  08305100 Alte servicii de transmitere a informaţiilor     

  08305101 

Expedierea telegramei, costul telegramei de 10 cuvinte, în limitele 

republicii inclusiv tarif de bază 1 serv. 

  09000000 RECREERE ŞI CULTURĂ     

09 09100000 

Echipamente audio-vizuale, fotografice şi de prelucrare a 

informaţiilor     

09.1 09110000 

Echipamente pentru recepţia, înregistrarea şi reproducerea 

sunetului şi a imaginii      

09.1.

1 09111100 

Echipamente pentru recepţia, înregistrarea şi reproducerea 

sunetului      

  09111101 

Radiou tip Panasonic, Vitek, benzi p/u tuner FM/AM, model simplu, 

preţ mediu 1 buc. 

  09111102 

CD player auto, format audio  CD – audio, MP3, WMA, categorie de 

pret mediu 1 buc. 

  09111103 Radio cu ceas 1 buc. 

  09112100 

Echipamente pentru recepţia, înregistrarea şi reproducerea 

sunetului şi a imaginii     

  09112101 Televizor color LED 32'', SAMSUNG sau LG 1 buc. 

  09112102 Televizor color LED 19"( diagonala 48cm), intrare USB 1 buc. 

  09112103 Televizor LED 40", 43",  "LG", "Samsung", Full HD, USB 2.0 1 buc. 

  09112104 

DVD Player "LG" sau altă marcă, caracteristici: format audio MP3, 

WMA, USB 2.0. 1 buc. 

09.1.

2 09121100 

Aparate foto, camere de luat vederi și  camere de filmat 

    

  09121101 

Aparat foto digital (compact), 14-16 Mp, zoom optic: 16, diagonala 

ecran: 3.0 inch 1 buc. 

  09121102 

Aparat foto DSLR, 16.2-24.2 MP, zoom optic: 18, diagonala ecran: 

3.0 inch 1 buc. 

09.1.

3 09131100 

Echipamente de procesare a informaţiei  

    

  09131101 

Notebook " Accer, 2,4GHz sau alt model "Asus "-2,1GHz, procesor 

Intel Core i3, diagonala 15,6", 4GB, Hard disk 500GB 
1 buc. 

  09132100 Accesorii pentru echipamente de prelucrare a informațiilor     

  09132101 

Bloc sistem "Intel PC-CPU Intel/1162", sau "Maxcom", procesorul-

Intel 2,60GHz, memoria operativă 4GB, placa video integrată, Hard 

disk -500GB,unitatea optică DVD-RW, Windovs 7 Professional 
1 buc. 

  09132102 Imprimanta Laser, 18-20 foi/min, A4 , culorile imprimante - mono 1 buc. 

  09132103 

Monitor LED 22, tip: "Samsung"; "Phillips"; "LG", diagonala 21,5 

inch 1 buc. 
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  09134100 Calculatoare și alte echipamente de procesare a informațiilor     

  09134101 Calculator "Citizen SDC - 888HB" sau alte dimensiuni : 20x16 cm 1 buc. 

09.1.

4 09141100 

Suporturi media 

    

  09142100 Suporturi media neînregistrate (curate)     

  09142101 

Disc DVD-R, 4,7GB, 90min, (disc nou), exclus ambalajul, preţ p/u un 

disc 1 buc. 

  09149100 Alte suporturi media de înregistrare     

  09149101 USB Flash Drive 32 Gb Trascend sau altă marcă 1 buc. 

  09149102 USB Flash Drive 16Gb Trascend sau altă marcă 1 buc. 

  09149103 

Card de memorie digital Micro SD, 64 Gb ( Transcend, GoodRam, 

Kingston) 1 buc. 

09.1.

5 09150100 

Repararea echipamentelor audio-vizuale, fotografice și de 

procesare a informațiilor      

  09150101 Diagnosticarea calculatorului, exclus costul reparaţiei 1 serv. 

  09150102 Repararea TV, exclus costul pieselor de schimb, preţ pentru serviciu 1 serv. 

09.3 09300000 Alte articole şi echipament pentru recreere, grădini şi animale     

09.3.

1 09311100 

Jocuri, jucării și hobby-uri 

    

  09311101 

Set p/u jocul de şah, confectionat din plastic, cutie poate fi folosită ca 

masă de joc, dimens:20x20cm, categorie de  preţ mediu 1 buc. 

  09312100 Jucării şi articole de petreceri     

  09312101 

Papusa tip "Barbi",  25cm,  corp din vinil, nu poate vorbi,  categorie 

de preţ mediu 1 buc. 

  09312102 

Constructor din masa plastica numarul de detalii: 25-50 piese, 

categorie de preţ mediu 1 set 

  09312103 

Pazzle p/u copii, simplu, din carton, ~100- piese, categorie de preţ 

mediu 1 set 

  09312104 

Bicicleta pentru copii, model standard, diametrul roţii-30 cm, cu 2 roti 

mici laterale, fără sistem de transmisie, preţ mediu 1 buc. 

  09321100 Echipamente pentru sport, camping și de recreere în aer liber      

  09321101 

Minge fotbal din material PVC (piele artificială),nr.5, preţ mediu, de 

exclus mărcile de calitate p/u antrenament profesional 1 buc. 

  09321102 

Set de palete (2 buc.) pentru badminton, cu husă, fără marcă, preţ p/u 

set din 2 buc. 1 set 

  09321103 Paleta pentru tenis de masă, material lemn, simplă, fără marcă 1 buc. 

  09321104 

Minge pentru tenis de cîmp, WILSON, cutie 3-4 mingi, preţ p/u o 

minge 1 buc. 

  09321105 

Racheta p/u tenis de cîmp, din aluminiu, exclus marca de calitate, preţ 

mediu 1 buc. 

  09321106 

Ochelari pentru înot p/u copii şi adolescenţi, desing colorat, banda 

ajustabilă, silicon, lentile din policarbonat, preţ mediu p/u o pereche 

de ochelari 
1 pereche 

  09321107 

Minge p/u volei, material PU(piele artificială), nr.5, fără marcă, 

categorie de  preţ mediu 1 buc. 

09.3.

2 09322100 

Echipament de camping și de recreere în aer liber 

    

  09322101 Sac pentru dormit, preţ mediu p/u un sac 1 buc. 
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09.3.

3 09331100 

Grădini, plante și flori  

    

  09331101 Ghiveci pentru flori 2-12L 1 buc. 

  09331102 Substrat universal 10L 10 L. 

  09332100 Plante şi flori     

  09332101 Garoafe, 40-50cm. 1 buc. 

  09332102 Trandafiri, 40-50cm 1 buc. 

  09332103 Trandafiri, ~70cm 1 buc. 

  09332104 Crizanteme, ~ 70cm 1 buc. 

09.3.

4 09341100 

Cumpărarea de animale de companie 

    

  09342100 Produse pentru animale de companie     

  09342101 Hrană uscată p/u cîini, tip "Darling", "Chappi", ambalaj de plastic 1 kg. 

  09342102 Hrană uscată p/u pisici, tip "Darling", "Friskies", ambalaj de plastic 1 kg. 

09.4 09400000 Servicii de recreere si cultură     

09.4.

1 09411100 

Servicii de recreere şi sport  

    

  09412100 Servicii recreative şi sportive – participare     

  09412101 

Bazin de inot acoperit, persoană matură, pret p/u 1 oră, exclus 

abonament 1 serv. 

  09412102 Abonament lunar la sala de fitnes, persoana matura 1 serv. 

09.4.

2 09421100 

Servicii culturale  

    

  09421101 Vizitarea cinematografelor, saloanelor video 1 serv. 

  09421102 

Bilet la cinematograf, preţ p/u 1 bilet, exclus premiera filmului şi 

diverse promoţii 1 buc. 

  09421103 

Bilet la concert, la parter, rîndul 2-3 în centru, tip "Mărţişor", 

"Şlagărul anului" sau altul 1 buc. 

  09421104 

Bilet la teatru, de stat,  parter, rindul 2, in centru, exclus premiera, 

trupa locala 1 buc. 

  09422100 
Muzee, librării, grădini zoologice 

    

  09422101 Vizitarea muzeelor, stadioanelor, monumentelor vechi 1 serv. 

  09422102 Bilet la muzeu, p/u persoane maturi 1 buc. 

 09422103 Bilet la grădină zoologică, pentru persoane adulți 1 bilet 

  09423100 Taxele de licenţă, abonamentele de televiziune şi radio     

  09423101 

Serviciile televiziunii prin cablu, plata lunara pentru abonament, 

pachet standard 1 serv. 

  09425100 Servicii fotografice     

  09425101 

Poze p/u acte, color, dimensiunea:3x4 cm, în foto atelier, setul format 

din 4 bucăţi, preţ p/u setul de 4 bucăţi(poze) 1 serv. 

  09425102 

Printarea pozelor digitale(de pe flash), hirtie lucioasa, pret p/u 1 poză, 

fără urgentare 1 serv. 

09.5 09500000 Cărţi, ziare şi papetărie     

09.5.

1 09510000 

Cărţi  

    

  09511100 Cărţi de ficţiune (beletristică)     

  09511101 

Carte roman, literatură artistică, ~300 pagini, coperta tare, în limba 

română, categorie de preţ mediu 1 buc. 
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  09511102 

Carte p/u copii cu ilustraţii colorate, cu poveşti, format 13x20cm., 

pagini: ~30, coperta tare, exclus diferite promoţii 1 buc. 

  09512100 Manuale educaţionale     

  09512101 Manual pentru elevi de exemplu "Matematica clasa 7" sau alt manual 1 buc. 

  09513100 Alte cărţi non-fiction     

  09513101 Enciclopedie pentru copii 1 buc. 

  09513102 Ghid turistic, de exemplu Moldova 1 buc. 

  09513103 

Dictionar englez-român/rus, german-rus/romîn, francez-romîn/rus, 70 

mii de cuv, dim. 20,5x15,5cm., copertă tare 1 buc. 

09.5.

2 09521100 

Ziare şi periodice (reviste)  

    

  09521101 Ziar "Moldova Suverană "sau alt ziar naţional 1 buc. 

  09521102 Ziar "Makler", ediţie de vineri 1 buc. 

  09521103 Ziarul "Timpul" 1 buc. 

  09521104 Ziarul "Saptamina " 1 buc. 

  09521105 Ziar "Komsomoliskaia pravda" cu programe pentru TV 1 buc. 

  09522100 Reviste şi periodice     

  09522101 Revista lunara tip("Vip Magazin", "Aquarelle") 1 buc. 

  09522102 Revista "Acasă" 1 buc. 

09.5.

3 09530100 

Diverse imprimate  

    

  09530101 
Glob, caracteristicile produsului se iau la discretia recenzorului 

1 buc. 

  09530102 

Harta fizică a Moldovei (sau alt tip de harta care se afla in punctul 

comercial al recenzorului), caracteristicile produsului se iau la 

discretia recenzorului 
1 buc. 

09.5.

4 09541100 

Articole de papetărie şi desen  

    

  09541101 Caiete, 12 foi, model simplu 1 buc. 

  09541102 
Caiete 48 foi, model simplu 

1 buc. 

  09541103 Caiete 24 foi, model simplu 1 buc. 

  09549100 Alte materiale de papetărie și de desen     

  09549101 Stilou, tip: cel mai simplu, folosire:de multe ori, exclus cu gel 1 buc. 

  09549102 

Creioane colorate, 12 creioane de lemn în cutie de carton, fără marcă, 

categorie de preţ mic 1 buc. 

09.6 09600000 Pachete de servicii turistice     

09.6.

0 09601100 

Pachete de servicii turistice interne 

    

  09601101 Excursie cu autobuzul in limitele oraşului 1 serv. 

  09601102 

Excursie cu autobuzul in afara oraşului in locuri istorice ca "Orheiul 

Vechi" s.a 1 serv. 

  09602100 Pachete de servicii turistice internaţionale     

  09602101 Turism peste hotarele ţării 1 serv. 

10 10000000 EDUCAŢIE     

10.1 10100000 Învățământul preșcolar și primar     

10.1.

0 10100000 

Învățământul preșcolar și primar  

    

  10101100 Plata pentru învățământul preșcolar (grădinițe de copii)     
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  10101101 

Intreţinerea copiilor în creșe și gradiniţe, inclusiv plata p/u hrană, 

educaţie si alte plăţi suplimentare, preţ pentru o zi 1 serv. 

  10101102 Plata pentru Grupa pregătitoare 1 serv. 

  10102400 Lecții particulare în  învățământ primar     

  10102401 Lecții particulare în  învățământ primar,  preț pentru 1 oră 1 serv. 

10.2 10200000 Învăţământul secundar (Liceu)     

  10200300 Lecții particulare, în instituțiile de învățământ secundar     

  10200301 Lecții particulare, preț pentru 1 oră (liceu) 1 serv. 

10.3 10300000 Învăţământ post-secundar non-terţiar (Colegiu)     

  10300100 Învăţământ post-secundar non-terţiar (contract, colegiu)     

  10300101 

Plata p/u contract de studii la colegiu, plata p/u un an academic de 

studii 1 serv. 

10.4 10400100 Educaţie terţiară, contract, (studii superioare)     

  10400101 

Plata pentru un contract de studii la Universitate, pentru un an 

academic 1 serv. 

  10400102 

Plata pentru un contract de studii la ASEM, preț pentru un an 

academic 1 serv. 

  10400103 

Plata pentru un contract de studii la Institutul pedagogic, plata pentru 

un an academic 1 serv. 

10.5 10500100 Educaţie nedefinită prin nivel (Cursuri de limbi străine)     

  10500101 

Cursul de limbi straine,  in grupa:pina la 12 pers., 3 ori in săptamină, 

45 min. fiecare lecţie, preţ p/u o lecţie de 45min 1 serv. 

  10500102 

Curs de limbi străine, engleză/franceză, curs particular, exclus grup de 

persoane, preţ p/u o oră academică 1 serv. 

11 11000000 RESTAURANTE ŞI HOTELURI     

11.1 11100000 Servicii de catering     

11.1.

1 11110000 

Restaurante, cafenele şi alte asemenea  

    

  11111100 Restaurante, cafenele și unități de dans     

  11111101 Mamaliga cu brinză, smintînă, verdeaţă, unt 1 portie 

  11111102 Salata moldoveneasca cu brinza si legume (dupa sezon) 1 portie 

  11111103 Batute din carne de porc, cartofi prajiti, verdeata  1 portie 

  11111104 Carne de pui la gratar (fileu sau alt tip) 1 portie 

  11111105 Zeama de pui cu verdeaţă 1 portie 

  11111106 Un pahar de suc din mere 1 portie 

  11111107 Un pahar de suc din rosii 1 portie 

  11111108 Ceai negru, infuzie 1 portie 

  11111109 O cafea tip Espresso 1 portie 

  11111110 O sticlă de bere "Chişinău" 1 sticla 

  11111111 Lazania cu carne 1 portie 

  11111112 Pizza Rancho, Capricioasa, Tuna 1 buc. 

  11111113 Prăjitură de ciocolata (Chocolate cake, Tiramisu), pret pentru 1 portie 1 portie 

  11111114 Frigărui din carne de porc, pret pentru 1 portie 1 portie 

  11111115 Steak din carne de vită 1 portie 

  11111116 Frigărui din carne de pui 1 portie 

  11111117 Clătite cu brînză din lapte de vacă 1 portie 

  11111118 Cartofi fri 1 portie 
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  11111119 Salată "Grecească" 1 portie 

  11111120 Salată "Province" 1 portie 

  11111121 Un pahar cu vin sec de marcă, roşu 1 portie 

  11111122 O sticlă cu vin roşu regional, 0.75L, preţ pentru 1 sticlă 1 sticla 

  11111123 

Apa minerala, sticla, 0.5L, preţ pentru 1 sticlă, produs autohton 

(Cafenele) 1 sticla 

  11111124 O cana de ceai negru, exclus infuzia (Cafenele) 1 portie 

  11111125 O cafea Espresso/Americano (Cafenele) 1 portie 

  11111126 Un pahar cu suc din portocale, 200-300ml (Cafenele) 1 portie 

  11111127 Un pahar cu suc de roşii, 200-300ml (Cafenele) 1 portie 

  11111128 Un pahar cu vin sec de marca(rosu sau negru) (Cafenele) 1 sticla 

  11111129 O sticla cu bere "Chişinău" (Cafenele) 1 sticla 

  11111130 Ingheţată, 1 portie, fără adaosuri (100gr) (Cafenele) 1 portie 

  11111131 Apple cake (pirog cu mere) (Cafenele) 1 portie 

  11111132 Bere la halba, 0,5L, preţ p/u o halbă, producător autohton (Cafenele) 1 portie 

  11111133 Gin tonic (Festival), preţ p/u o sticlă (Cafenele) 1 portie 

  11111134 Vodca, tip Exclusiv, Perfect, 50ml, pahar (Cafenele) 1 portie 

  11111135 Coca-cola/Pepsi/sticla, 0.35L, preţ p/u o sticlă (Cafenele) 1 sticla 

  11111136 Apa minerală, sticla, 0.5L, pret pentru 1 sticla, produs autohton  1 sticla 

  11111137 Bautura energizanta, Red Bull, pret pentru 1 sticlă (Cafenele) 1 sticla 

  11111138 O cafea "Cappuccino" (Cafenele) 1 portie 

  11112100 Fast food şi servicii de luat mâncarea la pachet     

  11112101 Set -Burger cu piept de pui sau de vită, pane, cartofi pai și ketchup.  1 portie 

  11112102 Hot dog 1 buc. 

11.1.

2 11120000 

Cantine  

    

  11120100 Cantine     

  11120101 Un ceai in ospatarie 1 portie 

  11120102 O cafea în ospătărie 1 portie 

  11120103 O pirjoală 1 portie 

  11120104 Tocanita din carne  1 portie 

  11120105 Salata din legume la sezon (sfecla, varza, rosii, castraveti) 1 portie 

  11120106 Un pahar cu suc din mere 1 portie 

  11120107 Un pahar cu suc din rosii 1 portie 

  11120108 Fileu din peşte prăjit 1 portie 

  11120109 Piure din cartofi 1 portie 

  11120110 Terci din hrişcă 1 portie 

  11120111 Zeamă de pui 1 portie 

11.2 11200000 Servicii de cazare      

  11201100 Hoteluri, moteluri, hanuri și servicii de cazare similare     

  11201101 Hotel (clasa medie), camera pentru o persoană, preţ p/u 24 ore 1 serv. 

  11201102 Hotel (clasa medie), camera pentru 2 persoane, preţ p/u 24 ore 1 serv. 

  11203100 Servicii de cazare oferite de alte unităţi     

  11203101 Inchirierea unui loc de trai in camine studentesti 1 serv. 

12 12000000 DIVERSE PRODUSE ŞI SERVICII     

12.1 1210000 Îngrijire personală     

  12111100 Coafură pentru bărbați și copii (până la 13 ani inclusiv)     
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  12111101 

Tuns simplu bărbaţi, cu foarfeca și/sau aparatul de tuns, inclus 

spălarea şi aranjarea părului 1 serv. 

  12112100 Coafură pentru femei     

  12112101 

Tunsoare dame, lungimea părului medie, inclusiv uscarea simplă cu 

fionul, exclus spălarea şi aranjarea părului, în frizerie de clasa medie 1 serv. 

  12112102 

Aranjarea completă a părului, dame, cu fionul sau placa, inclusiv 

spălarea părului, lungimea părului medie 1 serv. 

  12112103 Coafură de seară, dame, lungimea părului medie 1 serv. 

  12113100 Tratamente de îngrijire personală     

  12113101 

Manichiură igienică p/u dame, standard, pe unghii naturale, exclus 

îndepărtarea lacului şi vopsirea cu lac 1 serv. 

  12113102 

Pedichiura igienică p/u dame, exclus înlăturarea bătăturilor şi vopsirea 

cu lac 1 serv. 

  12113103 Sauna, preţ pentru o oră, pînă la 10 persoane 1 serv. 

  12121100 Aparatură electrică pentru îngrijire personală      

  12121101 

Uscător de păr (дорожный") , corp plastic, 2 poziţii de încălzire, 2 

trepte de viteză, puterea 1200W, model simplu, preţ mic 1 buc. 

  12121102 

Uscător de păr din categoria de pret mediu, 3 poziţii de încălzire, 2 

trepte de viteză, puterea ~2000W, aer rece/cald, 2 accesorii 1 buc. 

  12121103 

Aparat de tuns "Phillips" sau alta marcă similară, 10 setări de lungime, 

alimentarea la reţea electrică 1 buc. 

  12131100 Aparate neelectrice pentru îngrijire personală     

  12131101 

Perie pentru păr, lungimea:18cm., din masă plastică, forma ovală, 

numarul dintilor: 30 groşi sau 40 subţiri, dinţi din plastic, fără marcă, 

preţ mediu 
1 buc. 

  12131102 

Aparat de ras "Gillette MACH3 REY2", "Gillett MACH3 TURBO", 

inclusiv 2 casete de schimb" 1 buc. 

  12131103 

Periuta de dinti cea mai simpla, o marcă cunoscură, exclus: ORAL-B, 

preţ MIC  1 buc. 

  12131104 

Aparat de ras p/u femei, "GILETTE Venus" inclusiv 2 casete de 

schimb, preţ p/u un set din 1 aparat şi 2 casete 1 buc. 

  12131105 

Aparat de ras de unica folosinţă  "BIC Sensitive", set 5 bucăţi,  pret 

p/u pachet 5 bucati 1 buc. 

  12131106 

Casete de schimb "GILETTE Mach3 Turbo" pentru aparatul de ras, în 

set sunt 4 casete, preţ p/u set de 4 casete 1 set 

  12131107 Pieptene din plastic, simplu, cu un rînd de dinţi 20cm, preţ mic 1 buc. 

  12132100 

Articole de igienă personală și îngrijire corporală, produse 

ezoterice și produse de frumusețe     

  12132101 

Săpun lichid tip: "Чистая линия", "TEO" sau altă marcă, pret p/u 

200ml 0,2 l 

  12132102 Şampon,  tip:"Victoria ", produs in Moldova, ambalaj de plastic 0,2 l 

  12132103 

Pastă de dinti "Jemciug ""Лесной бальзам" ,ambalata in tub de ~ 

100ml 0,2 l 

  12132104 

Pastă de dinti "Colgate Total ", ambalata in tub de plastic volum:~ 

100ml. 0,2 l 

  12132105 Săpun lichid "Floria", sau altul produs în Moldova,ambalaj pina la 1L 0,2 l 
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  12132106 

Şampon p/u păr normal, 200-400 ml, tip "Чистая линия", "Сто 

рецептов красоты", exclus: GARNIER; L'OREAL, PANTEN 2 in 1 0,2 l 

  12132107 

Şampon pentru copii, 150-250 ml, preţ mediu, fără marcă, produs în 

Moldova 0,2 l 

  12132108 Săpun solid, în bucăţi, tip Fax, Fa, Nivea etc, exclus Dove 0,2 kg. 

  12132109 Săpun solid pentru copii, in bucăţi, exclus: multiambalaj, preţ mediu 0,2 kg. 

  12132110 Gel de dus NIVEA, p/u piele normala, 200-400ml 0,2 l 

  12132111 

Gel de duş p/u piele normală, fără marcă, preţ mic, ambalaj 200-

500ml 0,2 l 

  12132112 

Şampon p/u păr nomal, tip Pantene, Dove, Gliss Kur, ambalat 200-

400ml 0,2 l 

  12132200 Produse cosmetice și de parfumerie     

  12132201 Ruj de buze, categorie de pret mediu, ex. Golden Roze, pret  bucata 1 buc. 

  12132202 Rimel pentru gene, categorie de pret mediu, pret bucata 1 buc. 

  12132203 

Crema pentru faţă "Чистая линия", p/u piele normală şi combinată, 

ambalaj din plastic 40-60ml,  produs în Rusia, preţ p/u 50ml. 0,05 l 

  12132204 

Cremă de zi "NIVEA VISAGE" p/u piele normală, ambalaj din 

plastic, 50ml 0,05 l 

  12132205 

Antiperspirant "Rexona ", "Dove", solid, p/u dame, 40ml, pret p/u 1 

bucata 1 buc. 

  12132206 

Lac - Oja, pentru  unghii, "Golden Rose", "Flormar", vol.7-15ml, preţ 

p/u 10 ml 1 buc. 

  12132207 

Vopsea de par "Palette Color & Gloss" sau altă marcă similară - 

100ml, pret p/u 1 cutie 1 cutie 

  12132208 Lapte demachiant,  NIVEA VISAGE", "GARNIER", vol. 200ml 0,2 l 

  12132209 

Crema de miini "Бархатные ручки", "Чистая линия", vol. 75-100 

ml, preţ p/u 100ml 0,1 l 

  12132210 

Gel de ras p/u bărbaţi "Gillette, tip Series, Fusion, Clasic, Fusion 

Hydra Gell, ambalaj de 200ml, preţ pentru 200ml 0,2 l 

  12132211 Apă de toaletă p/u bărbaţi, categorie de pret mediu,  preţ p/u 100ml 0,1 l 

  12132212 Apă de toaletă p/u femei, categorie de pret mediu,  preţ p/u 100ml 0,1 l 

  12132213 

Vopsea mousse de păr "Schwarzkopf Perfect Mousse" sau altă marcă 

din aceeaşi categorie de preţ, preţ pentru o cutie 1 cutie 

  12132214 

Deodorant-antiperspirant p/u dame, spray, tip "Rexona", "DOVE", 

volum 150ml 0,15 l 

  12132215 Fixativ p/u păr (lak), tip TAFT, ambalaj 250ml, preţ p/u 200ml 0,2 l 

  12132216 

Crema de epilat pentru femei, p/u piele sensibilă, vol.100-150ml, 

producător Rusia, Belarusi, Ukraina, preţ p/u 100ml 0,1 1 

  12132900 Alte produse sanitare şi de igienă     

  12132901 

Scutece de unica folosinţă, "Evy Baby" mărimea 3 (5-9kg), numărul 

de scutece în cutie 74buc., preţ pentru 50 scutece 50 buc. 

  12132902 

Tampoane "OB Pro Comfort" clasa de absorbire normală 3 pic., 8 

bucăţi, fără aplicator, preţ p/u o cutie din 8 buc. 1 cutie 

  12132903 

Tampoane, "Kotex Ultra Sorb" (normal), clasa de absorbtie normală 3 

pic., fără aplicator, preţ p/u o cutie de 8 buc 1 cutie 

  12132904 

Absorbante, "Always Ultra Fresh", clasa de absorbţie normală 4pic., 

preţ p/u o cutie din 10 buc.  1 cutie 
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  12132905 

Absorbante "Molped Ultra", clasa de absorbţie 3-4pic., preţ p/u o cutie 

din 10buc. 1 cutie 

  12132906 

Beţişoare cu vată, 100-200 buc, exclus: microfibra, beţişor din masă 

plastică, preţ p/u 100 beţişoare 100 buc. 

  12132907 

Şerveţele umede pentru nou-nascuţi, pentru piele sensibila, ambalaj 70 

buc, preţ mediu, exclus Pampers, Molfix, preţ p/u 50buc 50 buc. 

  12132908 

Servetele uscate din hirtie, aromatizate, tip "ФЕСКО", "РУТА", 

dimensiunea 10x6cm, 3-4 straturi, ambalaj mic, pret p/u un pachetel 1 pachet 

  12132909 

Hirtie igienica, tip rulon, 2-3 straturi, mărimea 92x115mm, 100% 

celuloză, set 4 ruloane, preţ p/u 10 ruloane 10 buc. 

  12132910 

Scutece de unica folosinţă "Pampers", marimea 2, numărul de scutece 

în pachet 70-100, preţ pentru 50 scutece 50 buc. 

  12132911 

Scutece de unica folosinta "Huggies" sau "Pampers", pentru nou 

nascuti, marimea 1, in pachet 70-100 buc, pret pentru 50 buc. 50 buc. 

12.3 1230000 Bunuri personale neclasificate în alte categorii     

12.3.

1 1231000 

Bijuterii, ceasuri și ceasuri de mână 

    

  12311100 Bijuterii     

  12311101 

Verighetă din aur, proba 585, stil simplu, greutatea 2- 4 gr., preţ p/u 

1gr. 1 buc. 

  12311102 

Lănţişor din aur, proba 585, lungimea 50cm., impletitura simplă,  pret 

p/u 1gr 1 buc. 

  12311103 Cercei din aur, fără piatră, model simplu, proba 585, preţ p/u 1gr. 1 buc. 

  12312100 Ceasuri și ceasuri de mână     

  12312101 

Ceas de mînă pentru femei, corp metalic, cu bratara din piele 

artificială, preţ mediu, fără marcă 1 buc. 

  12312102 

Ceas de mîna pentru barbaţi, corp metalic, bratara metalică, fără 

marcă, preţ mediu 1 buc. 

  12312103 Ceas tip deşteptător, corpul plastic, cu baterie, model simplu 1 buc. 

  12312104 

Ceas de perete, diametru 25cm, forma rotundă/patrată, corp din masă 

plastică, cu baterie, preţ mediu.     

  12313100 Reparații de bijuterii, ceasuri și ceasuri de mână     

  12313101 Reparaţia ceasurilor, deşteptătoare 1 serv. 

  12313102 

Confecţionarea verighetei, model simplu, exclus urgentarea, preţ 

pentru lucru exclus costul aurului 1 serv. 

12.3.

2 12320000 

Alte bunuri personale  

    

  12321100 Bunuri de voiaj și alte articole din piele     

  12321101 

Ghiozdan pentru scolari (Ruczac) din tesatura poliester, fără marcă, 

preţ mediu 1 buc. 

  12321102 

Geanta p/u calatorii, material sintetic, dim: 60x30x30cm., cu 2 torţi 

scurte si 1 lungă, se inchide pe fermoar, fără marcă, preţ mediu 1 buc. 

  12321103 Geanta pe rotile, moale,  50x35x15cm, material poliester, preţ mediu 1 buc. 

  12321104 

Geantă tare (valiză), pe 4 rotile, 50x37x23cm, material "ABS", 

greutatea 3-4kg, preţ mediu 1 buc. 

  12321105 Ruczac, tip sport, categorie de preţ mediu 1 buc. 

  12322100 Articole pentru bebeluşi     
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  12322101 

Cărucior p/u copii de vară-iarnă, se strînge, producător Turcia, China, 

exclus cărucioare 3 în 1, şi de tip Chicco, Bertoni, Reg Perego, 

Chipolino, CAM, preţ mediu 
1 buc. 

  12322102 

Scaun auto p/u copii, mîner reglabil, vizor detaşabil, potrivit p/u copii 

de pînă la 2 ani, exclus Chicco, Bertoni, Chipolino, CAM s.a. preţ 

mediu 1 buc. 

  12322103 

Cărucior p/u copii, de vară, este conceput p/u copii de la 6 luni la 3 ani 

(15kg), fără marcă, preţ mediu 1 buc. 

  12322104 

Scaun p/u copii, înalt, pliant (picioarele din aluminiu/plastic), 

105x55x80cm, speteaza 3-4 poziţii, scaun reglabil după înălţime (5-7 

poziţii) 
1 buc. 

  12322105 Manej pentru copii, 120x60x50cm., categorie preţ mediu 1 buc. 

  12329100 Alte bunuri personale, neclasificate în alte categorii     

  12329101 

Umbrela pentru femei se stringe de trei ori, cu structura metalică, preţ 

mediu 1 buc. 

  12329102 Sicriu confecţionat din lemn, căptuşit cu ţesătura de atlas 1 buc. 

  12329103 Bricheta "BIC",  8cm, exclus: mini-bricheta 1 buc. 

  12329104 Bricheta simplă, plastic, 8 cm. 1 buc. 

  12329105 Baterii DURACELL , de 1,5V, preţ p/u o baterie 1 buc. 

  12329109 Umbrela-baston, preţ mediu 1 buc. 

12.5 12510100 Asigurări de viaţă     

  12531100 Asigurări de sănătate     

  12531101 Polita de asigurare medicală obligatorie, pentru o persoana matură 1 buc. 

  12532100 Asigurări private de sănătate     

  12532101 Asigurare medicala la ieșirea din țară     

  12541100 Asigurări pentru transport     

  12541101 Asigurarea automobilului, volumul motorului pînă la 1000cm3 1 serv. 

  12541102 

Asirurarea automobilului, volumul motorului de la 1001cm3 pînă la 

1600cm3 1 serv. 

  12541103 

Asigurarea automobilului, volumul motorului de la 1601cm3 pînă la 

2000cm3 1 serv. 

  12541104 

Asigurarea automobilului, volumul motorului de la 2001 cm3 pînă la 

2400 cm3 1 serv. 

  12541105 

Asigurarea automobilului, volumul motorului de la 2401cm3 pînă la 

3000cm3 1 serv. 

  12550100 Alte asigurări      

  12550101 Cartea verde pentru călătoria cu automobilul (asigurare obligatorie) 1 serv. 

12.7 12700000 Alte servicii  neclasificate în alte categorii     

  12701100 Taxe administrative     

  12701101 

Înregistrarea căsătoriei la starea civila, tarif de bază (fără urgentare, 

fără festivităţi suplimentare) 
1 serv. 

  12701102 

Perfectarea buletinului de identitate, persoană matură, termenul de 30 

zile 1 serv. 

  12701103 Perfectarea paşaportului străin, persoană matură, termenul 30 zile 1 serv. 

  12702100 Servicii juridice şi de contabilitate     

  12702101 Servicii notariale, intocmirea testamentului pentru drept de proprietate 1 serv. 

  12703100 Servicii rituale     
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  12703101 Inmormîntare, săparea gropii mecanic sau manual 1 serv. 

  12703102 Plata pentru cununie in biserică 1 serv. 

  12704100 Alte taxe şi servicii     

  12704101 Multiplicare prin "Xerox" formatul hirtiei: A4, pret p/u 1 foaie 1 serv. 

  12704102 

Publicitate in ziarul "Makler" , tarif p/u 10 cuvinte, preţ p/u o 

săptămînă 1 serv. 

 


