
 
Concursurile prin cererea ofertei de prețuri 

 ale Agenției Informaționale de Stat ”Moldpres” ÎS 
din anul 2018 

 
 
     La data de 10.01.2018, s-a desfășurat concursul prin cererea ofertei de prețuri 
pentru procurarea hârtiei ofset destinată editării Monitorului Oficial al Republicii 
Moldova. Câștigătoare prin vot unanim a  fost desemnată compania ”Rădop - 
Exim”SRL care a oferit prețul de 19 170 lei per tonă de hârtie.  
  
 
 
 
 
 La data de 17.01.2018 s-a desfășurat concursul privind oferta de prețuri pentru 
serviciile poligrafice și  achiziționarea combustibilului.  
  
 
 
 
 
 
 Câștigătoare prin vot unanim a concursului serviciilor poligrafice  a  devenit 
oferta Editura Universul, care a oferit următoarle prețuri: 
 
 Preţul serviciilor poligrafice  pentru „Monitorul Oficial”  

1.Limba de Stat 
Varianta 1– tiraj 2000  exemplare,  alb-negru st.01, 64 pagini. 
Valoarea serviciilor prestate constituie (tiparul- 6920 broşarea – 540) suma 

totală – 7460 lei, preţul pentru 1 exemplar – 3,73 
 
Varianta 2 coperta color tiraj 2000 exemplare standardul 01, 96 pagini 

 Valoarea serviciilor prestate constituie,  (tiparul – 9840,broşarea – 560) suma 
totală – 10400 lei,  preţul pentru 1 exemplar – 5,20 
 

Varianta 3– coperta alb-negru, 1+0 tiraj  - 2000 exemplare, st.02, - 144 
pagini. 

Valoarea serviciilor  prestate constitue (tiparul – 16140 , broşarea- 1960) suma 
totală – 18200,    preţ pentru un exemplar – 9,10 lei.  

 
Varianta 4 – coperta color  4+0, tiraj  - 2000  exemplare, st.02, - 144 pagini. 
Valoarea serviciilor  prestate constitue (tiparul – 17270, broşarea- 1960) suma 

totală - 19230,    preţ pentru un exemplar – 9,615 lei. 
 



Varianta 5 – coperta alb-negru, 1+0 tiraj  - 2000 exemplare, st.02, - 176 
pagini. 

Valoarea serviciilor  prestate constitue (tiparul –   196405, broşarea-   2460) 
suma totală – 22100,   preţ pentru un exemplar – 11,05 lei.  

 
Varianta 6 – coperta color  4+0, tiraj  - 2000  exemplare, st.02, - 176 pagini. 
Valoarea serviciilor  prestate constitue (tiparul –  20680, broşarea-  2460) suma 

totală - 23140,    preţ pentru un exemplar – 11,57 lei. 
 
Varianta 7 – coperta alb-negru, 1+0 tiraj  - 2000 exemplare, st.02, - 240 

pagini. 
Valoarea serviciilor  prestate constitue (tiparul –  26556, broşarea-   3248) 

suma totală –  29804, preţ pentru un exemplar –  14,902 lei.  
 
Varianta 8 – coperta color  4+0, tiraj  - 2000  exemplare, st.02, - 240  

pagini. 
Valoarea serviciilor  prestate constitue (tiparul –  27592, broşarea- 3248) suma 

totală -  30840, preţ pentru un exemplar –     15,42 lei. 
   2.Limba rusă 

Varianta 1  tiraj -1000 exemplare,  alb-negru st. 01, 64 pagini. 
Valoarea serviciilor prestate constituie (tiparul -  6920, broşarea - 270) suma 

totală – 7190 lei, preţ pentru 1 exemplar. –  7,19 lei 
 
Varianta 2 –tiraj  1000 exemplare coperta color, standardul 01, 96 pagini. 

      Valoarea serviciilor prestate  constituie (tiparul – 8480, broşarea - 280) suma 
totală –   8760 lei,  preţ pentru 1 exemplar –  lei – 8,76 
 

Varianta 3 – coperta alb-negru 1+0, tiraj  - 1000 exemplare, st.02, - 144 
pagini.  

 Valoarea serviciilor  prestate constitue (tiparul-15345, broşarea – 980) suma 
totală – 16325,  preţ pentru un exemplar –16,325lei  

 
 Varianta 4 – coperta color  4+0, tiraj  - 1000 exemplare, st.02, - 144 pagini.  
 Valoarea serviciilor  prestate constitue (tiparul-16325, broşarea – 980) suma 

totală – 17305  preţ pentru un exemplar –17,305 lei 
 
Varianta 5 – coperta alb-negru 1+0, tiraj  - 1000 exemplare, st.02, - 176 

pagini.  
 Valoarea serviciilor  prestate constitue (tiparul-18590, broşarea – 1230) suma 

totală – 19820  preţ pentru un exemplar –19,82 lei  
 
 Varianta 6 – coperta color  4+0, tiraj  - 1000 exemplare, st.02, - 176 pagini.  
 Valoarea serviciilor  prestate constitue (tiparul- 19576, broşarea – 1230) suma 

totală – 20806,   preţ pentru un exemplar –20,806lei. 
 



Varianta 7 – coperta alb-negru 1+0, tiraj  - 1000 exemplare, st.02, - 240 
pagini.  

 Valoarea serviciilor  prestate constitue (tiparul-26556, broşarea – 1624) suma 
totală –  28180,   preţ pentru un exemplar –   28,18  lei  

 
 Varianta 8 – coperta color  4+0, tiraj  - 1000 exemplare, st.02, - 240 pagini.  
 Valoarea serviciilor  prestate constitue (tiparul-27556, broşarea – 1624) suma 

totală –  29180,  preţ pentru un exemplar –      29,18  lei  
 
Câștigătoare prin vot unanim a concursului pentru achiziționarea 

combustibilului  este  compania Lukoil, care a oferit prețul de 17,20 lei per litru. 
  
 
 
 
 
 
 La data de 30 ianuarie 2018, s-a desfășurat concursul prin cererea ofertei de 
preț pentru procurarea hârtiei cretate. Din lipsa numărului suficient de oferte, 
concursul a fost anunțat repetat pentru data de 7 februarie 2018. Câștigătoare prin vot 
unanim a  fost desemnată compania ”Rădop – Exim”SRL  care a oferit prețul de 
19,77 lei per kg de hârtie cretară. 
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