
Anexa nr. 3 

la Documentația standard din  

Ordinul Ministrului Finanțelor 

nr. 115 din 15 septembrie 2021 

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ETAPELE DE PRESELECȚIE/LA PROCEDURILE NEGOCIATE 

 

privind “ Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii 

medicale și sociale pentru anul 2022 (Lista de bază, repetat 4)” 
   (se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare 
    (tipul procedurii de achiziție) 

1. Denumirea autorității contractante: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 

2. IDNO: 1016601000212 

3. Adresa:   MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chișinău, str. G. Vieru 22/2 

4. Numărul de telefon/fax: 022-222-490 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; https://capcs.md/ 

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: https://capcs.md/anunturi-licitatii-

1-3/) 

7. Anunțul de participare: Nr. -, Data publicării: -, Link: -. 

8. Cumpărătorul invită candidații selectați, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii: 

 

Nr 

lot 

Cod CPV Denumire Lot Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referință 

1. 33600000-6 Acidum thiocticum 0.5% 2 ml Bucată 4100 
ATC A16AX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 

administrare i/m. Unitatea de masura fiola.*Se acceptă 

mailto:office@capcs.gov.md
https://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/
https://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/


medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 
- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 
Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 

dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 
înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 
prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 

pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 
indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 
puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie. 

2. 33600000-6 Acidum thiocticum 30 mg/ml 20 ml Bucată 850 

ATC A16AX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de 

administrare i/v. Unitatea de masura fiola.*Se acceptă 

medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). 



**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 
Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 
Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 

dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 
conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 

Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 
denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 
prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 

pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 
cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 

deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 
indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 
deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 
puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie..  

3. 33600000-6 Amikacinum 500 mg Bucată 100 

ATC J01GB06. Forma farmaceutica Sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod 

de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. Se acceptă 
medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor).  



4. 33600000-6 Amitriptylinum 10 mg/ml 2 ml Bucată 26960 

ATC N06AA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 
administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.*Se acceptă 

medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 
prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 
- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 
înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 

indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 
în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 
Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie. 



5. 33600000-6 Amoxicillinum 1000 mg Bucată 4000 

ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de 
administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.Se acceptă 

medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor). 

6. 33600000-6 
Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 

500 mg+100 mg 
Bucată 3500 

ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de 

administrare i/v. Unitatea de masura flacon.Se acceptă 
medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor). 

7. 33600000-6 Bemiparinum 3500 UI/0.2 ml Bucată 1000 

ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. 
preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura 

seringa preumpluta.Se acceptă medicamente autorizate în 
Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). 

8. 33600000-6 Benzylpenicillinum 1000000UI Bucată 22070 

ATC J01CE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de 

administrare i/m. Unitatea de masura flacon.Se acceptă 
medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor). *Se acceptă medicamente autorizate și 

neautorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii 
ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 
Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 
Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 

dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 
conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 

Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 
înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 
prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 



pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 
cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 

deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 
engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 
indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 
deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 
puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie. 

9. 33600000-6 
Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 

1 ml 
Bucată 200 

ATC N06BC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 

administrare i/m. Unitatea de masura fiola.*Se acceptă 
medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 

momentul deschiderii ofertelor). 
**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 
Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 

Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 
Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 
autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 
denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 
Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 

pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 
cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 



deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 
engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 
producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 

indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 
deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 
puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie..  

10. 33600000-6 Calcii gluconas 100 mg/ml 10 ml Bucată 5800 

ATC A12AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 
administrare i/v. Unitatea de masura fiola.Se acceptă 

medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor). 

11. 33600000-6 Captoprilum 25 mg Bucată 5400 

ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 

administrare per os. Unitatea de masura comprimat.Se acceptă 

medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor). 

 
12 

33600000-6 Carbamazepinum 300 mg Bucată 1200 

ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. 
Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.*Se 

acceptă medicamente autorizate și neautorizate în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). 
**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 
prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 

Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 
Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 
autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 



Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 
denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 
Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 

pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 
cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 

deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 
engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 
indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 
deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 
puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie. 

13 33600000-6 Carbamazepinum 600 mg Bucată 200 

ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. 

Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.*Se 
acceptă medicamente autorizate și neautorizate în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). 
**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 
prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 

Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 
Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 
autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 
denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 



înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 
Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 

deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 
engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 
producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 

indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 
deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 
puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 
Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie. 

14 33600000-6 Carbo activatus 250 mg Bucată 349765 

ATC A07BA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de 
administrare per os. Unitatea de masura bucata.Se acceptă 

medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor). 

15 33600000-6 Cefuroximum 125 mg/5 ml Bucată 3000 

ATC J01DC02. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. 

Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.*Se 
acceptă medicamente autorizate și neautorizate în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 
Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 
Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 

dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 
conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 

Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 



confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 
înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 
producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 

indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 
în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 
Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie. 

16 33600000-6 Chloropyraminum 20 mg/1 ml Bucată 100 

ATC R06AC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 
administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.Se acceptă 

medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor).  

17 33600000-6 Chloropyraminum 25 mg Bucată 1000 

ATC R06AC03. Forma farmaceutica Comprimate/Draje. Mod de 

administrare per os. Unitatea de masura bucata.Se acceptă 
medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor).  

18 33600000-6 Chlorpromazinum 25 mg Bucată 160310 

ATC N05AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 
administrare per os. Unitatea de masura comprimat.*Se acceptă 

medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 
prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 
- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 



Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 
autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 
Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 
producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 

indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 
în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 
puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 
Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie. 

19 33600000-6 Clemastinum 1 mg Bucată 900 

ATC R06AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 
administrare per os. Unitatea de masura comprimat.*Se acceptă 

medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 
prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 
- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 



conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 
înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 

indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 
în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 
Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie. 

20 33600000-6 Cocarboxylasum 50 mg+2 ml Bucată 12505 

ATC A11DA. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de 

administrare i/m. Unitatea de masura fiola.*Se acceptă 

medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 
- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 
Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 

dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 



Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 
înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 
prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 

pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 
indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 
puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie. 

21 33600000-6 Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml Bucată 32630 

ATC C01AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 

administrare i/v. Unitatea de masura fiola.Se acceptă 
medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor).*Se acceptă medicamente autorizate și 

neautorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii 
ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 
- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 
Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 

dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 



Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 
înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 
prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 

pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 
indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 
puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie.  

22 33600000-6 Dipyridamolum 0.5% 2 ml Bucată 23970 

ATC B01AC07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 

administrare i/v. Unitatea de masura fiola.Se acceptă 
medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor). *Se acceptă medicamente autorizate și 

neautorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii 
ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 
- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 
Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 

dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 



Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 
înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 
prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 

pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 
indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 
puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie. 

23 33600000-6 Dipyridamolum 25 mg Bucată 1000 

ATC B01AC07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 

administrare per os. Unitatea de masura comprimat.*Se acceptă 
medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 

momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 
Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 
Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 

dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 
conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 

Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 



autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 
denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 
prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 

pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 
cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 

deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 
indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 
deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 
puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie. 

24 33600000-6 Doxycyclinum 100 mg Bucată 140 

ATC J01AA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate 

dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura 
bucata.*Se acceptă medicamente autorizate în Republica Moldova 

(la momentul deschiderii ofertelor).  

25 33600000-6 Droperidolum 0.25% 5 ml Bucată 400 

ATC N05AD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 
administrare i/v. Unitatea de masura fiola.*Se acceptă 

medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 
prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 
- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 



Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 
Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 
autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 
denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 
Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 

pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 
cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 

deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 
engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 
producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 

indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 
deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 
puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie.  

26 33600000-6 Etamsylatum 250 mg/2 ml Bucată 16200 

ATC B02BX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 
administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.Se acceptă 

medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor).  

27 33600000-6 
Extractum folii Eucalypti spissum 2 

mg/ml 15 ml 
Bucată 565 

ATC D08AX. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/cu 

tanat/vaginal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de 

măsură: flacon.Se acceptă medicamente autorizate în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor).  

28 33600000-6 Glucosum 10% 400-500 ml Bucată 63630 

ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de 

administrare i/v. Unitatea de masura Flacon.Se acceptă 
medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor).  



29 33600000-6 Glucosum 40% 10 ml Bucată 16720 

ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 
administrare i/v. Unitatea de masura fiola.Se acceptă 

medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor).  

30 33600000-6 Glucosum 5% 400-500 ml Bucată 224496 

ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de 

administrare i/v. Unitatea de masura flacon.Se acceptă 
medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor).  

31 33600000-6 Haloperidolum 5 mg Bucată 5200 

ATC N05AD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 
administrare per os. Unitatea de masura comprimat.*Se acceptă 

medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 
prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 
- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 
înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 
producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 

indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 



în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 
deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 
puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie. 

32 33600000-6 Hydrochlorothiazidum 25 mg Bucată 8580 

ATC C03AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 

administrare per os. Unitatea de masura comprimat.*Se acceptă 
medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 

momentul deschiderii ofertelor). 
**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 
prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 

Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 
Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 
autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 
Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 

deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 
engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 
producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 

indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 
deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 



Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 
puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 
Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie.  

33 33600000-6 
Hydrocortisonum+Oxytetracyclinum 

3.10 mg+9.30 mg/g  32.25 g 
Bucată 150 

ATC D07CA01. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de 
administrare extern. Unitatea de masura flacon.* Se acceptă 

medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor).  

34 33600000-6 Imipraminum 25 mg Bucată 500 

ATC N06AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 

administrare per os. Unitatea de masura comprimat.*Se acceptă 
medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 

momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 
Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 
Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 

dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 
conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 

Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 
Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 
denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 
prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 

pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 
cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 

deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 



indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 
în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 
Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie.  

35 33600000-6 Interferonum alfa-2b 150000 UI Bucată 250 

ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de 
administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.Se acceptă 

medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor).  

36 33600000-6 Iodixanolum 320 mg I/ml 50 ml Bucată 900 

ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 

administrare i/v. Unitatea de masura flacon.*Se acceptă 
medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 

momentul deschiderii ofertelor). 
**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 
Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 

Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 
Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 
autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 
denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 
Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 

pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 
cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 

deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 



engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 
indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 
puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie. 

37 33600000-6 Isosorbidi dinitras 20 mg Bucată 2600 

ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de 

administrare per os. Unitatea de masura comprimat.*Se acceptă 
medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 

momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 
Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 
Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 

dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 
conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 

Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 
Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 
denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 
prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 

pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 
cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 

deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 



producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 
indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 
deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 
puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie. 

38 33600000-6 
Kalii aspartas + Magnesii aspartas 

158-250 mg + 140-250 mg 
Bucată 15500 

ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 

administrare per os. Unitatea de masura comprimat.*Se acceptă 
medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor).  

39 33600000-6 Levofloxacinum 500 mg Bucată 500 

ATC J01MA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 
administrare per os. Unitatea de masura comprimat.Se acceptă 

medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor).  

40 33600000-6 
Losartanum+Hydrochlorthiazidum 50 

mg+12.5 mg 
Bucată 900 

ATC C09DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 

administrare per os. Unitatea de masura comprimat.*Se acceptă 
medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 

momentul deschiderii ofertelor). 
**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 
Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 

dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 
conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 

Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 
Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 
denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 



Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 
prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 

pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 
cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 

deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 
indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 
puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie.  

41 33600000-6 Metamizoli natrium 50% 2 ml Bucată 14150 

ATC N02BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 

administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.Se acceptă 
medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor).  

42 33600000-6 
Metoclopramidum/Metoclopramidi 

hydrochloridum 10 mg/2 ml 
Bucată 5200 

ATC A03FA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 
administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.Se acceptă 

medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor).  

43 33600000-6 
Moxifloxacinum 400 mg in volume de 

100 ml sau 250 ml 
Bucată 100 

ATC J01MA14. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de 

administrare i/v. Unitatea de masura flacon.Se acceptă 
medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor).  

44 33600000-6 
Natrii chloridum/Sodium chloridum 

0.9% 500 ml 
Bucată 557218 

ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de 
administrare i/v. Unitatea de masura flacon.Se acceptă 

medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor).  

45 33600000-6 Nebivololum 5 mg Bucată 1400 

ATC C07AB12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 

administrare per os. Unitatea de masura comprimat.Se acceptă 
medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor).  



46 33600000-6 Nicethamidum 25% 2 ml Bucată 550 

ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 
administrare i/m. Unitatea de masura fiola.*Se acceptă 

medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 
prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 
- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 
înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 

indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 
în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 
Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie. 



47 33600000-6 Nystatinum 500000 UI Bucată 400 

ATC A07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 
administrare per os. Unitatea de masura comprimat.*Se acceptă 

medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 
prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 
- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 
înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 

indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 
în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 
Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie. 



48 33600000-6 Octreotidum 0.1 mg/1 ml Bucată 4710 

ATC H01CB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 
administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura fiola.Se acceptă 

medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor).  

49 33600000-6 Omnoponum 1 ml Bucată 15890 

ATC N02AA51. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 

administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.*Se acceptă 
medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 

momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 
Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 

dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 
conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 

Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 
Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 
denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 
Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 

pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 
cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 

deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 
engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 
indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 
deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 



puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 
Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie.  

50 33600000-6 

Pancreatinum 

(Lipasum+Amylasum+Proteasum) 
3500 U+4200 U+250 U 

Bucată 28940 

ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 
administrare per os. Unitatea de masura comprimat.*Se acceptă 

medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 

momentul deschiderii ofertelor). 
**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 
prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 
autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 
Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 
producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 

indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 
în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 
puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 



Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie. 

51 33600000-6 Phenylephrinum 10 mg/ml 1 ml Bucată 22570 

ATC C01CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 
administrare i/v,i/m, subcutan. Unitatea de masura fiola.*Se 

acceptă medicamente autorizate și neautorizate în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). 
**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 
prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 
autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 
Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 
producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 

indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 
în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 
puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 



Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie. 

52 33600000-6 Phosphatidylcholine 50 mg/ml 5 ml Bucată 500 

ATC A05BA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 
administrare i/v. Unitatea de masura fiola.*Se acceptă 

medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 

momentul deschiderii ofertelor). 
**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 
prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 
autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 
Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 
producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 

indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 
în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 
puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 



Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie. 

53 33600000-6 Piracetamum 800 mg Bucată 600 

ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de 
administrare per os. Unitatea de masura bucata.Se acceptă 

medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor).  

54 33600000-6 Pregabalinum 150 mg Bucată 2964 

ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare 

per os. Unitatea de masura capsula.Se acceptă medicamente 

autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii 
ofertelor).  

55 33600000-6 Procainum 0.5% 5 ml Bucată 2000 

ATC N01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 
administrare i/m. Unitatea de masura fiola.Se acceptă 

medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor).  

56 33600000-6 Propranololum 10 mg Bucată 3180 

ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 

administrare per os. Unitatea de masura comprimat.*Se acceptă 

medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 
Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 
Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 

dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 
conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 

Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 
denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 



Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 
prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 

pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 
cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 

deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 
indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 
puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie..  

57 33600000-6 

Retinolum+Tocoferolum/Retinoli 

palmitas + Tocopheroli acetas 100000 
UI+100 mg 

Bucată 3000 

ATC A11JA. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de 

administrare per os. Unitatea de masura capsula.*Se acceptă 
medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 

momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 
Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 

dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 
conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 

Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 
Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 
denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 
prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 



pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 
cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 

deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 
engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 
indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 
deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 
puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie. 

58 33600000-6 Risperidonum 2 mg Bucată 100 

ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate 

orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura 
comprimat.Se acceptă medicamente autorizate în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor).  

59 33600000-6 Rosuvastatinum 10 mg Bucată 700 

ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 
administrare per os. Unitatea de masura comprimat.Se acceptă 

medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor).  

60 33600000-6 Rosuvastatinum 20 mg Bucată 1600 

ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 

administrare per os. Unitatea de masura comprimat.Se acceptă 
medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor).  

61 33600000-6 
Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 

400 mg+80 mg 
Bucată 400 

ATC J01EE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 
administrare per os. Unitatea de masura comprimat.Se acceptă 

medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor).  

62 33600000-6 Suxamethonii iodidum 20 mg/ml 5 ml Bucată 150 

ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 

administrare i/v. Unitatea de masura fiola.*Se acceptă 
medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 

momentul deschiderii ofertelor). 
**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 



Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 
- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 
Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 

dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 
înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 
prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 

pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 

indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 
în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 
puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie. 

63 33600000-6 Tolperisonum 50 mg Bucată 15000 

ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 

administrare per os. Unitatea de masura comprimat.*Se acceptă 

medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 
- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 



(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 
Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 

dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 
conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 

Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 
înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 
prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 

pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 
cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 

deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 
indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 
puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie.  

64 33600000-6 Tramadolum 100 mg/2 ml Bucată 161045 

ATC N02AX02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 

administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.Se acceptă 
medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor).  

65 33600000-6 Trifluoperazinum 5 mg Bucată 113550 

ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 
administrare per os. Unitatea de masura comprimat.*Se acceptă 

medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 

momentul deschiderii ofertelor). 
**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 



prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 
Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 

dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 
conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 

Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 
Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 
denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 
Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 

pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 
cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 

deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 
engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 
indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 
deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 
puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 

Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie. 

66 33600000-6 Trimeperidinum 2% 1 ml Bucată 61750 

ATC N02AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 

administrare i/m. Unitatea de masura fiola.*Se acceptă 
medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 

momentul deschiderii ofertelor). 
**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 

prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 
Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 



- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 

Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 
Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 
autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 

Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 
denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 
Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 

deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 
engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 
producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 

indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 

în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 
deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 
puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 
Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie. 

67 33600000-6 Verapamilum 2,5 mg/ml 2 ml Bucată 600 

ATC C08DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de 
administrare i/v. Unitatea de masura fiola.*Se acceptă 

medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 

momentul deschiderii ofertelor). 
**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 
prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 

- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 



Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 

conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 
autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 

înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 
Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 
producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 

indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 
în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 
puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 
Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie. 

68 33600000-6 Verapamilum 40 mg Bucată 200 

ATC C08DA0. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de 
administrare per os. Unitatea de masura bucata.*Se acceptă 

medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va 
prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către 

Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency 
- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 

(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 

Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 



conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 

Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al 

autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 

denumirea producătorului/deținătorului certificatului de 
înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atît în 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documentele 

prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în 

cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau 

engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 

producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele 

indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul 
în care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul 

deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel 

puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel 

puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, 
Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este 

obligatorie.  

69 33600000-6 
Xeroformium+Pix liquida (analog 

Wishnevsky) 30 mg/30 mg/g 40 g 
Bucată 300 

ATC D08AX. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare 

extern. Unitatea de masura tub.Se acceptă medicamente 

autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii 
ofertelor).  

70 33600000-6 Xylometazolinum 0.1% 10 ml Bucată 100 

ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod 

de administrare extern. Unitatea de masura flacon.Se acceptă 
medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor).  

9. Documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor 

prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice și/sau profesionale şi a celei economice și financiare: 



Nr. 

d/o 

Denumirea documentului Mod de prezentare a documentului: 

- - - 

-  - 

10. Garanția pentru ofertă, cuantumul 2%. 

11. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5%. 

12. Ofertele se prezintă în valuta: Lei (MDL) 

13. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- I rundă: până la: 19.08.2022, ora 11:00 

14. Adresa la care trebuie transmise ofertele: pe suport de hîrtie, la adresa autorității contractante - Republica Moldova, mun. Chișinău, 

or. Chișinău, str. G. Vieru 22/2. 

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile 

16. Locul deschiderii ofertelor: Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chișinău, str. G. Vieru 22/2 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

17. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA 

RSAP. 

18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba de stat 

19. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu 
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

20. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la 

care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu 

21. Alte informații relevante: _______________________________________________ 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:                                                              Gheorghe GORCEAG 
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