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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA 

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  

CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE  

 

MD-2005,Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2, 

tel./fax 022 222 445,  e-mail: office@capcs.md 

 

Nr. Rg02-2363 din  10.08.2022 

OE participanți la procedura de achiziție 

Beneficiari 

            Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții 

publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1654178054984 privind ” Achiziționarea 

centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2022 (repetat)", Vă 

comunică decizia nr. 1 din 09.08.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează: 

Nr

. 

Lo

t 

cod Denumire Lot unitate

a de 

măsur

ă 

Cantitate

a 

Preţ 

unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ 

unitar (cu 

TVA) 

Suma 

(fără 

TVA) 

Suma 

(cu 

TVA) 

Model art/ Producător/ Țara 

de Origine 

Ofertant 

1 1-

54984 

Cristalin 

artificial 

camera 

posterioara 

foldabil, 

monobloc 

bucată 1014 2080,00 2080,00 2 109 

120,0

0 

2 109 

120,0

0 

Lentila SA60AT/Alcon/SUA Tetis International Co. 

SRL 

2 2-

54984 

Cristalin 

artificial 

camera 

posterioara, 

bucată 1080 1606,00 1 606,000 1 734 

480,0

0 

1 734 

480,0

0 

Lentila MA60AC/Alcon/SUA Tetis International Co. 

SRL 
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foldabil, cu trei 

piese. Cartuș 

inclus 

3 3-

54984 

Cristalin 

artificial 

camera 

posterioare, 

foldabil, cu 4 

puncte de 

fixare. Cartuș 

inclus. 

bucată 1770 829,00 829,000 1 467 

330,0

0 

1 467 

330,0

0 

Bunny Lens AF/Hanita 

Lenses/Israel 

Lensess Grup 

5 5-

54984 

Cristalin 

artificial 

camera 

posterioară 

foldabil, 

monobloc, cu 

patru piciorușe 

cu injector și 

cartuș inclus 

bucată 178 1318,00 1 318,000 234 

604,0

0 

234 

604,0

0 

Acreos Adapt AO/Bausch 

Health/Netherland 

Lensess Grup  

9 9-

54984 

Cristalin 

artificial dur 

camera 

posterioară. 

bucată 280 150,0000 150,0000 42 

000,0

0 

42 

000,0

0 

PCC603H/Freedom/India Lensess Grup  

10 10-

54984 

Cristalin 

artificial dur 

bucată 76 259,00 259,000 19 

684,0

0 

19 

684,0

0 

Balance/Hanita Lenses/Israel Lensess Grup  

11 11-

54984 

Cristalin 

artificial dur 

c/a 

bucată 26 259,0000 259,0000 6 

734,0

0 

6 

734,0

0 

OPAB 16/Hanita Lenses/Israel Lensess Grup  
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13 13-

54984 

Canula 

getabila 23G 

bucată 2085 22,8700 24,7000 47 

683,9

5 

51 

499,5

0 

M3909/Sterimedix/Marea 

Britanie 

Lensess Grup  

15 15-

54984 

Capsuloretract

or  

bucată 104 479,0000 574,8000 49 

816,0

0 

59 

779,2

0 

Capsular Hook/Freedom/India Lensess Grup  

16 16-

54984 

Cutit oftalmic 

pentru incizia 

de bază 

chirurugia 

cataractei lama 

de 2.75 mm 

bucată 2568 104,3900 125,2680 268 

073,5

2 

321 

688,2

2 

AB-ASL27DB/MST / 

ACCUTOME/SUA  

SC"Imunotehnomed"S

RL 

17 17-

54984 

Cutit oftalmic 

pentru incizia 

de bază 

chirurugia 

cataractei lama 

de 2.6 mm 

bucată 2030 60,0000 72,0000 121 

800,0

0 

146 

160,0

0 

product code: 

62052/Sidapharm/Grecia 

Zeticon 

19 19-

54984 

Fir sutura 

Nailon 10/0 

pentru 

chirurgia 

oftalmica 

bucată 1246 65,1400 70,3512 81 

164,4

4 

87 

657,6

0 

NY10DSP062-

D/LUXSUTURES/Luxemburg 

SC"Imunotehnomed"S

RL 

24 24-

54984 

Sutura chir. 

oftalm. Matase 

virgin 7/0 

bucată 298 82,0000 88,5600 24 

436,0

0 

26 

390,8

8 

#2008ZE065-20/Mani 

Inc./Japan 

Lensess Grup  

25 25-

54984 

Sutura chir. 

oftalm. 

Poliester 5/0  

bucată 393 66,68 72,0144 26 

205,2

4 

28 

301,6

6 

PE50VSP080-

D/LUXSUTURES/LUXSUTUR

ES 

SC"Imunotehnomed"S

RL 
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27 27-

54984 

Trepane pentru 

transplant de 

cornee jetabile 

donor 

bucată 40 1527,0900 1832,5080 61 

083,6

0 

73 

300,3

2 

QTR360600 [6.00mm] 

QTR360625 [6.25mm] 

QTR360650 [6.50mm] 

QTR360675 [6.75mm] 

QTR360700 [7.00mm] 

QTR360725 [7.25mm] 

QTR360750 [7.50mm] 

QTR360775 [7.75mm] 

QTR360800 [8.00mm] 

QTR360825 [8.25mm] 

QTR360850 [8.50mm] 

QTR360875 [8.75mm] 

QTR360900 [9.00mm] 

QTR360925 [9.25mm] 

QTR360950 

[9.50mm]/TECFEN/SUA  

SC"Imunotehnomed"S

RL 

28 28-

54984 

Trepane pentru 

transplant de 

cornee jetabile  

recipient 

bucată 40 1 

781,6000  

2 

137,9200 

71 

264,0

0 

85 

516,8

0 

QTR370600 [6.00mm] 

QTR370650 [6.50mm] 

QTR370700 [7.00mm] 

QTR370725 [7.25mm] 

QTR370750 [7.50mm] 

QTR370775 [7.75mm] 

QTR370800 [8.00mm] 

QTR370825 [8.25mm] 

QTR370850 [8.50mm] 

QTR370875 [8.75mm] 

QTR370900 

[9.00mm]/TECFEN/TECFEN 

SC"Imunotehnomed"S

RL 

31 31-

+5498

4 

Vopsea pentru 

capsula 

anterioara 

flacon 1435 39,8800 47,8560 57 

227,8

0 

68 

673,3

6 

"MRY-R8 OCUBLU-TRY 

TRYPAN BLUE® 

0.06%/MIRAY  

MEDIKAL/Turcia" 

SC"Imunotehnomed"S

RL 
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33 33-

54984 

Fir sutura 10/0 

Polipropilen 

pentru Fixarea 

cristalinului  la 

scleră, 2 ace 

drepte  

bucată 54 120,0000 129,6000 6 

480,0

0 

6 

998,4

0 

#1470VS16-14/Mani Inc./Japan Lensess Grup  

37 37-

54984 

Fir sutura 

Polipropilen  

5/0  

bucată 98 50,07  54,076 4 

906,8

6 

5 

299,4

1 

PP50HR16-

D/LUXSUTURES/Luxemburg 

SC"Imunotehnomed"S

RL 

38 38-

54984 

Fir sutura 

Matasa  8/0  

bucată 122 71,8100 77,5548 8 

760,8

2 

9 

461,6

9 

SV80DSP065-

D/LUXSUTURES/Luxemburg 

SC"Imunotehnomed"S

RL 

39 39-

54984 

Cristalin 

artificial 

multifocal 

bucată 5 15800,000

0 

15800,000

0 

79 

000,0

0 

79 

000,0

0 

Lentila TFNTxx/Alcon/SUA Tetis International Co. 

SRL 

 

Ofertanții respinși/descalificați: 

Lotul 4 Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic 

- Ofertele operatorilor economici Triumf-Motiv SRL, Tetis International Co. SRL se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind 

achizițiile publice, deoarece depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 5 Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus 

- Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde, s-a solicitat constanta A = 118.5, s-a oferit constanta A = 118.8. 

Lotul 12 Cristalin artificial multifocal 

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este 

descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în 

termenele stabilite de aceasta. Nu s-a răspuns la clarificare, nu s-a prezentat catalog, datasheet. 

Lotul 14 Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția 

- Oferta operatorului economic Lensess Grup se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat 27 G,40mm, angulata,6 mm, s-a oferit 27 G, angulata, 8 mm. 

- Oferta operatorului economic Zeticon se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat 27 G,40mm, angulata,6 mm,s-a  oferit 27 G,angulata, 8 mm. 
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Lotul 16 Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.75 mm 

- Oferta operatorului economic Lensess Grup se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este 

descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în 

termenele stabilite de aceasta. SE RESPINGE, a fost prezentată mostra pentru un alt model (K275215HT), care este teșit, nu dublu teșit. 

- Oferta operatorului economic Lensess Grup se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este 

descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în 

termenele stabilite de aceasta, a fost prezentat mostra pentru un alt model, de la un alt producător (Freedom ophthalmic Pvt. Ltd.). 

- Oferta operatorului economic Zeticon se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în 

cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite 

de aceasta, a fost prezentată mostra pentru un alt model 62018-1 cu un singur teșit. 

Lotul 19 Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica 

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor tehnice și anume: pe mostrele oferite nu se regăsește codul produsului, iar conform informației de pe mostra nu corespunde cerințelor 

tehnice Nailon oftalmic monofil 10/0, s-a oferit nailon monofil. 4/0. 

Lotul 20 Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica 

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor tehnice și anume: pe mostrele oferite nu se regăsește codul produsului, iar conform informației de pe mostra nu corespunde cerințelor 

tehnice, s-a solicitat Nailon oftalmic monofil 9/0, s-a oferit nailon monofil. 4/0. 

- Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul 

este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă 

în termenele stabilite de aceasta. Nu a fost prezentată mostra, a fost prezentată numai informația ce se contine pe ambalaj. 

Lotul 21 Fir sutura Poliglacti 9/0 pentru chirurgia globului ocular 

- Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde solicitat 0,2mm x30 cm , oferit 0,3 mm x30 cm. 

- În specificațiile tehnice și de preț din oferta operatorului economic Lensess Grup lipsește lotul 21. 

Lotul 22 Fir sutură nailon 10/0 

- Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde solicitat L=6.2±2%mm, oferit L=6.0 mm. 

- Oferta operatorului economic Lensess Grup se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a oferit 6,5, se solicită 6,2+- 2%. 

Lotul 23 Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,0 mm  

Anularea lotului în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice ( divizarea in două loturi cu inel preinjectat (cu injector) si 

fara injector) la solicitarea beneficiarului final. 
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Lotul 24 Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0 

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este 

descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în 

termenele stabilite de aceasta, se respinge, nu a fost prezentată mostra, nici clarificări, catalog. 

- Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde solicitat d=0,20±2%mm, oferit 0,25 mm. 

Lotul 25 Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0 

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor tehnice și anume: Au fost prezentate 4 mostre dintre care, două mostre sunt de la producătorul din ofertă, conform informațiilor tehnice de 

pe ofertă numai o singură mostră este din poliester, si aceasta nu corespunde grosimii, s-a solicitat 5/0 s-a oferit 4/0. 

Lotul 26 Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor tehnice și anume: Au fost prezentate 4 mostre dintre care, două mostre sunt de la producătorul din ofertă, conform informațiilor tehnice de 

pe ofertă numai o singură mostră este din poliester, si aceasta nu corespunde grosimii, s-a solicitat 5/0 s-a oferit 4/0. 

- Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul 

este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă 

în termenele stabilite de aceasta. Nu a fost prezentată mostra, a fost prezentată numai informația ce se contine pe ambalaj. 

Lotul 30 Foarfece endooculare cu tăiere vertical 

- Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat 25g , s-a oferit 23g. 

Lotul 31 Vopsea pentru capsula anterioara 

- Oferta operatorului economic Lensess Grup se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor tehnice și anume: Pe mostra prezentată modelul este Trypan blue ophthalmic solution, lipsește denumirea producătorului, țara de origine. 

Lotul 32 Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace: drept si curb 

- Oferta operatorului economic Lensess Grup se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este 

descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în 

termenele stabilite de aceasta, a fost prezentată  mostra cu un alt cod (1455PVS16-14) de cât cel din ofertă (1455VS16-14). 

Lotul 34 Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA) 

- Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul 

este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă 

în termenele stabilite de aceasta. Se respinge, nu a fost prezentată mostra, din informația prezentată s-a oferit  lungimea suturii 45 cm, s-a solicitat 30 cm. 

Lotul 35 Fir sutura 7/0 Polyglactin (PGA) 
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- Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat ac 5,5mm, s-a oferit 6,0mm. 

Lotul 36 Fir sutura 6/0 Polyglactin (PGA) 

- Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul 

este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă 

în termenele stabilite de aceasta. Mostra nu a fost prezentată, a fost prezentată numai informația de pe ambalaj. 

- Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat 6,5 mm, diametru 0,24 mm, Parametrii diametrul si lungimea  acului si suturii 

±2%, s-a oferit oferit 8,0 mm, diametru 0,33 mm. 

Lotul 39 Cristalin artificial multifocal 

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este 

descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în 

termenele stabilite de aceasta. Se respinge, nu au prezentate clarificări, catalog. 

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice avînd în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, 

inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire: 

Lotul 12 Cristalin artificial multifocal 

Lotul 14 Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția 

Lotul 20 Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica 

Lotul 21 Fir sutura Poliglacti 9/0 pentru chirurgia globului ocular 

Lotul 22 Fir sutură nailon 10/0 

Lotul 26 Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 

Lotul 30 Foarfece endooculare cu tăiere vertical 

Lotul 32 Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace: drept si curb 

Lotul 34 Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA) 

Lotul 35 Fir sutura 7/0 Polyglactin (PGA) 

Lotul 36 Fir sutura 6/0 Polyglactin (PGA) 

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată 

conform prezentei legi: 

Lotul 4 Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic 

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă: 

Lotul 6 Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector 

Lotul 7 Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector 

Lotul 8 Cristalin artificial dur camera posterioară, PMMA 
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Lotul 18 Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac spatula 

Lotul 29 Benzi de silicon 

Anularea lotului în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice: 

Lotul 23 Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,0 mm  

        În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS nu va iniția o nouă procedură de achiziție publică. 

         Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)  din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în 

sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. 

         Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de 23.08.2022, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către 

CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele grupului de lucru                                                                                                                   Gheorghe GORCEAG 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. Irina Arvinte 

Tel. 022 222 364
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OE  

Tetis International Co. SRL 

Lensess Grup 

Triumf-Motiv SRL 

SC"Imunotehnomed"SRL 

Zeticon 

 

Beneficiari  

Institutul de Medicina Urgenta 
Institutul Mamei si Copilului 
SC Balti 
SCM Sfanta Treime 
SCMC al MA 
SCR Timofei Mosneaga  
Spitalul Carpineni 
SR Călărași 
SR Căușeni 
SR Comrat 
SR Drochia 
SR Floresti 
SR Riscani 
SR Ungheni 
SR Vulcanesti 
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