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Glosar de acronime 

 

AAP - Agenția Achiziții Publice 

ANSC - Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor  

BAP -  Buletinul Achizițiilor Publice 

CMV - Contractele de valoare mică  

CNA – Centrul Național Anticorupție 

COP – Cererea ofertelor de prețuri 

DUAE - Document Unic de Achiziţii European  

FDA – Fișa de date a achiziției 

IMM – întreprinderi mici și mijlocii 

JOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

LD – Licitație deschisă 

SIA „RSAP” - Sistem Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” 

TVA - Taxa pe valoarea adăugată 

UE – Uniunea Europeană 
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Introducere 

 

Scopul prezentului Ghid este informarea și sporirea capacităților autorităților contractante din 

mun. Bălți, dar poate fi utilizat de orice autoritate contractantă, specialist în achiziții sau 

persoane interesate.  Specialiștii din cadrul autorității contractante își vor îmbunătăți cunoaşterea 

şi aplicării legislației în materie de achiziții publice, precum și evitarea erorilor în desfășurarea 

procesului de achiziție publică. Ghidul are un caracter informativ și nu înlocuiește cadrul legal și 

normativ secundar în materie de achiziții publice.  

 

Ghidul prezintă modul în care funcționează în Republica Moldova sistemul național de achiziții 

publice și procesul de atribuire a unui contract de achiziții publice. Este prezentat cadrul legal și 

instituțional, fiecare etapă a procesului de achiziție cu documentele necesare a fi elaborate de 

către autoritatea contractantă, procedura de contestare, precum și alte aspecte de interes pentru 

autorități în procesul de achiziție. În cazul unor aspecte nereglementate de legislație, autoritățile 

contractante urmează să recurgă la aplicarea principiilor din achizițiile publice. 

 

Recomandăm autorităților contractante, specialiștilor în achiziții și tuturor celor interesați de 

domeniul achizițiilor publice să urmărească în permanență modificările legislative care se 

operează la nivel național, căci procesele sunt în continuă schimbare, modificare, ajustare și 

îmbunătățire. Acest ghid  fost elaborat în aprilie 2020, respectiv toată informația pe care o 

conține este actualizată pînă la această dată. 

Cu scopul de a prezenta informația din prezentul Ghid pe înțelesul tuturor, inclusiv cei cu puțină 

experiență în domeniu, explicăm mai jos termenii ce urmează a fi utilizați conform legislație: 

Achiziție publică - procurarea de bunuri, executare de lucrări sau prestare de servicii pentru 

necesitățile unei sau mai multor autorități contractante, prin atribuirea unui contract de achiziție 

publică. 

Autoritate contractantă – orice autoritate a administrației publice centrale sau locale, instituție 

publică sau autoritate/instituție autonomă care gestionează mijloace ale bugetului public național. 

Bani publici - resurse financiare ale bugetului de stat, ale bugetelor locale, ale bugetului 

asigurărilor sociale de stat și ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. 

Ciclu de viață – toate etapele consecutive și/sau interconectate, inclusiv cercetarea și dezvoltarea 

care urmează a fi efectuate, producția, comercializarea și condițiile acesteia, transportul, 

utilizarea și întreținerea, pe durata existenței unui bun sau a unei lucrări ori a prestării unui 

serviciu, de la achiziția materiilor prime sau generarea resurselor pînă la eliminare, curățarea 

amplasamentului și încheierea serviciului sau a utilizării; 
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Contract de achiziții publice - contract cu titlu oneros, încheiat în scris între unul sau mai mulţi 

operatori economici şi una sau mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect achiziția de 

bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii; 

Documentaţie de atribuire –document care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte 

informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi 

explicită cu privire la cerinţele sau elementele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de 

desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, 

condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către 

ofertanţi/candidaţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile; 

Document unic de achiziţii european – document furnizat în format electronic prin utilizarea 

formatului standard aprobat de Ministerul Finanțelor, constând în declaraţia pe proprie 

răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie 

Grup de lucru - grup de specialişti în cadrul autorităţii contractante care realizează proceduri de 

achiziţie publică pentru autoritatea respectivă. 

Licitaţie deschisă – procedură de achiziție publică reglementată de prezenta lege, în cadrul căreia 

orice operator economic interesat poate prezenta o ofertă; 

Licitaţie electronică  – proces repetitiv care implică mijloace electronice de prezentare, în ordine 

descrescătoare, a noilor preţuri şi/sau a noilor valori referitoare la anumite elemente ale ofertelor, 

care intervin după o primă evaluare completă a ofertelor, permiţând clasificarea lor în baza unor 

metode automate de evaluare; 

Lot – fiecare parte în care a fost separat obiectul achiziţiei publice pentru a adapta dimensiunea 

obiectului contractelor individuale rezultate, astfel încât să corespundă mai bine necesităților 

autorităţii contractante, precum şi capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze 

calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta 

conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau 

în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului; 

Mijloace electronice – echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, și de 

stocare a datelor difuzate, transmise și recepționate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin 

alte mijloace electromagnetice; 

Ofertă - act juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de 

vedere juridic într-un contract de achiziţii publice. Oferta cuprinde propunerea tehnică şi 

propunerea financiară. 

Ofertă inacceptabilă – ofertă prezentată de către ofertantul care nu are calificările necesare 

indicate în documentaţia descriptivă sau documentaţia de atribuire, precum  și ofertă al cărei preț 



7 
 

depășește bugetul autorității contractante, stabilit și documentat înainte de inițierea procedurii de 

achiziție publică; 

Ofertă neadecvată – ofertă lipsită de relevanță față de obiectul achiziției, care nu satisface, fără 

modificări substanțiale, necesitățile și cerințele indicate în documentația de atribuire; 

Ofertă neconformă – ofertă care nu corespunde cerinţelor indicate în documentaţia descriptivă 

sau documentaţia de atribuire, care a fost primită cu întîrziere, care este rezultatul unor acțiuni 

anticoncurențiale sau de corupție, stabilite în modul prevăzut de legislație, sau care a fost 

considerată de autoritatea contractantă ca fiind anormal de scăzută; 

Ofertant – operator economic care a prezentat o ofertă în cadrul procedurii de atribuire a unui 

contract de achiziţii publice. 

Operator economic – orice persoană fizică sau juridică, orice entitate publică sau asociaţie a 

acestor persoane şi/sau entităţi care furnizează bunuri, execută lucrări şi/sau prestează servicii pe 

piaţă. 

Propunere financiară – parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte 

condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin 

documentaţia de atribuire.  

Propunere tehnică – parte a ofertei elaborată în baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după 

caz, din documentaţia descriptivă; 

Scris/în scris – orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și apoi comunicat, 

inclusiv informațiile transmise și stocate prin mijloace electronice; 

Specificații tehnice – ansamblul indicaţiilor tehnice cuprinse, în special, în caietele de sarcini, 

care definesc caracteristicile solicitate pentru un material, pentru un produs sau pentru un bun şi 

care permit caracterizarea acestora astfel încât să corespundă utilizării urmărite de autoritatea 

contractantă. Printre aceste caracteristici se numără nivelurile de performanţă ecologică, 

proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul persoanelor cu dezabilități) şi 

evaluarea conformităţii, performanţa, siguranţa sau dimensiunile, inclusiv procedurile referitoare 

la asigurarea calităţii, terminologia, simbolurile, testările şi metodele de testare, ambalarea, 

marcarea şi etichetarea, precum şi procesul şi metodele de producţie.  

Trucare a ofertelor - realizare, prin intermediul licitaţiilor sau altor forme de concurs de oferte, a 

acordurilor anticoncurenţiale ale întreprinderilor concurente referitoare la preţuri, la împărţirea 

pieţelor, la sursele de aprovizionare sau la calitatea produselor (legea concurenței nr. 183/2012). 
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Capitolul I. Cadrul legal și instituțional în achiziții publice 

 

1.1. Ce reprezintă o achiziție publică 

 

Achiziția publicăsemnifică procurare de bunuri, executare de lucrări sau prestare de servicii 

pentru necesităţile uneia sau mai multor autorităţi contractante. Iar procesul de achiziție 

publicăreprezintă o succesiune de etape şi operațiuni prin care se dobândește definitiv sau 

temporar un produs, un serviciu sau o lucrare în urma atribuirii unui contract de achiziții publice, 

în scopul îndeplinirii unui interes public.  

 

Obiectul achizițiilor publice ca și domeniu de reglementare 

îl constituie contractul de achiziții publice, carereprezintă 

instrumentul juridic prin care autorităţile contractante intră în 

relaţii comerciale cu operatorii economici pentru a-şi 

satisface necesităţile de bunuri, lucrări sau servicii.  

1.2. Principiile de reglementare a achizițiilor publice 

 

Principiile de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice sunt prevăzute la art. 7din 

Legea nr. 131 / 2015 privind achizițiile publice. La atribuirea contractelor de achiziție se ține 

cont de principiile enunțate de legislația europeană iarapoi preluate și în legislația națională.  

Reglementarea relaţiilor privind achiziţiile publice se efectuează în baza următoarelor principii: 

 

a) utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor pentru autorităţile contractante; 

b) transparenţa achiziţiilor publice; 

c) asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor 

publice; 

d) protecţia mediului şi promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achiziţiilor 

publice; 

 e) menţinerea ordinii publice,  a bunelor moravuri şi a siguranţei publice, ocrotirea sănătăţii, 

protejarea vieţii oamenilor, a florei şi a faunei; 

f) liberalizarea şi extinderea comerţului internaţional; 

g) libera circulaţie a mărfurilor, libertatea de stabilire şi de prestare a serviciilor; 

 h) tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în raport cu toți  ofertanţii şi operatorii 

economici; 

 i) proporţionalitate;  

 j) recunoaştere reciprocă; 

k) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. 

Efecte obținute: 

Situațiile sau circumstanțele 

lipsite de o reglementare 

expresă în legislația în 

domeniu, vor fi tratate prin 

prisma principiilor 

achizițiilor publice 
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 Creareaunuicadrucompetiţionalpentruatragereaşiobţinereacelormai bune rezultate de pe 

piaţă; 

 Obţinereacelei mai bune valori pentru banii publici, întotdeauna considerați ca fiind 

insuficienți în raport cu necesităţile; 

 Instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine şi imparţialitatepe tot parcursul 

derulării procedurii; 

 Evitarea actelor de concurenţă neloială; 

 Utilizarea procedurilor concurențiale; 

 Nediscriminarea operatorilor economici străini în baza naționalității sau oricăror altor criterii; 

 Stabilirea în mod nediscriminatoriu a cerințelor și criteriilor din documentația de atribuire; 

 Eliminarea elementelor de natură subiectivă care pot influența deciziile în procesul de 

atribuire a contractelor de achiziții publice;  

 Furnizarea, concomitent, către toți operatorii economici implicați într-o procedură de 

achiziție, a informațiilor aferente procedurii; 

 Informarea activă a potenţialilor furnizori/prestatori de produse/servicii prietenoase cu 

mediul despre procedurile de achiziții ce urmează a fi desfășurate; 

 Transparenţa permite identificarea nevoilor reale ale comunităţii şi informează cetăţenii cu 

privire la modul eficient de cheltuire a banului public.  

 Transparența oferă mijlocul prin care autoritatea contractantă poate transmite în mod clar 

cerinţele sale şi primeşte informaţiile ce îi vor servi la luarea deciziei optime. 

 Delegarea în calitate de membrii ai grupului de lucru a persoanelor care dețin competențe în 

obiectul procedurii de achiziție; 

 Stabilirea expres a atribuțiilor și funcțiilor fiecărui membru al grupului de lucru în 

decizia/ordinul de creare a grupului de lucru pentru achiziții; 

 Semnarea de către toți membrii grupului de lucru a declarațiilor de imparțialitate și 

confidențialitate. 

1.3. Principalii actori din sistemul de achiziții publice 

 

În sistemul achizițiilor publice național, există trei categorii de actori:  

1. autoritățile contractante; 

2. operatorii economici; 

3. instituțiile de reglementare /monitorizare / control.  

 

Autoritățile contractante 

 

Autorităţi contractante sunt autorităţile publice, definite în legislaţia Republicii Moldova, 

persoanele juridice de drept public, asociații ale acestor autorităţi sau persoane. Persoană juridică 

de drept public este orice entitate care întrunește cumulativ următoarele condiții: 

 

 

a) este constituită pentru a răspunde exclusiv unor necesități de interes general, fără caracter 
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industrial sau comercial; 

b) dispune de personalitate juridică; 

c) activitatea acesteia este asigurată cu bani publici sau gestiunea acesteia constituie obiectul 

controlului din partea autorităților publice ori a altor persoane juridice de drept public, sau 

consiliul ei de administrație, de conducere ori de supraveghere este format, în proporție de peste 

50%, din membri numiți de către entitățile menționate. 

Autoritate contractantă este şi o asociație de autorităţi contractante, membrii căreia 

desemnează din rândul lor, prin act juridic civil, o persoană juridică care îi reprezintă, în calitate 

de achizitor unic, în raporturile cu orice operator economic. 

Prin hotărâre de Guvern, drept autorităţi contractante pot fi calificate şi alte persoane juridice 

care au obligaţia de a efectua achiziţii publice, conform legii, în cazul în care activitatea acestora 

se desfăşoară pe pieţe în care concurenţa este exclusă prin act normativ sau administrativ ori în 

virtutea existenţei unei poziţii dominante pe piaţă. 

Autoritate contractantă este şi autoritatea centrală de achiziție, desemnată de Guvern pentru 

organizarea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţie publică în scopul satisfacerii 

unor necesităţi de aceleaşi bunuri, lucrări sau servicii ale mai multor autorităţi contractante, care 

folosește doar mijloace electronice de comunicare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33. 

Conform legislației,  autoritatea contractantă îşi exercită atribuţiile prin intermediul unui grup de 

lucru, creat în acest scop din funcţionari şi specialişti cu experienţă profesională în domeniul 

achiziţiilor publice, din cadrul autorităţii contractante, în limitele personalului scriptic. În funcţie 

de obiectul achiziţiei, autoritatea contractantă poate crea unul sau mai multe grupuri de lucru. 

Autoritatea contractantă este responsabilă de executarea și gestionarea contractelor de achiziții 

publice în termenele și condițiile prevăzute de acestea. 

De asemenea, autoritatea contractantă are dreptul să apeleze la furnizori de servicii de achiziție 

sau la autoritatea centrală de achiziție în scopul pregătirii și administrării procedurilor de 

achiziție publică în numele și în beneficiul autorității contractante, conform procedurilor 

prevăzute de lege. 

Autoritatea contractantă este în drept să atragă, în caz de necesitate, în componenţa grupului de 

lucru, în calitate de consultanţi, specialişti şi experţi din domeniul în care se efectuează achiziţia. 

În cazuri expres prevăzute de legislaţie, specialiştii şi experţii sunt atraşi în grupul de lucru cu 

drept de vot.  

 

 

Operatorii economici 
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Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridicăde drept 

public sau privat ori asociație de astfel de persoane, are dreptul de a participa, în condiţiile 

legii, la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice.  

Operatorul economic străin beneficiază în Republica Moldova de aceleaşi drepturi privind 

participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice de care beneficiază 

operatorii economici din Republica Moldova în ţara în care operatorul economic străin este 

rezident.De remarcat că, la această etapă, operatorii economici nerezidenți nu pot participa cu 

oferte la procedurile de achiziție lansate prin sistemul electronic MTender, decât dacă au un 

reprezentant în Republica Moldova. 

Operatorii economici au dreptul de a se asocia în scopul prezentării ofertelor şi/sau de a se 

prezenta în calitate de ofertanţi asociaţi. Asociaţia este obligată să obţină o anumită formă 

juridică de organizare dacă această transformare este necesară bunei executări a contractului și 

doar după atribuirea acestuia. 

Sistemul instituțional al achizițiilor publice  

 
 

 

Ministerul Finanțelor– organ de specialitate al administrației publice centrale, ce asigură 

reglementarea politicii statului în domeniul achizițiilor publice prin elaborarea și promovarea 

cadrului legislativ și normativ. 

Ministerul 
Finanțelor 

 
Trezoreria 

de Stat 

Inspecția 
Financiară 

Agenția 
Achiziții 
Publice 

Agenția Națională de Soluționare a 
Contestațiilor 

Consiliul Concurenței 

Curtea de Conturi 

Centrul Național Anticorupție 

Autoritatea Națională de Integritate 
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Agenţia Achiziţii Publice - autoritatea administrativă de specialitate din subordinea Ministerului 

Finanţelor, constituită în scopul efectuării supravegherii, controlului ex-post şi coordonării inter-

ramurile în domeniul achiziţiilor publice (Conform Hotărârii Guvernului nr. 134 din 09.03.2017 

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice 

şi efectivul – limită al acesteia)
1
. 

APP este constituită în scopul fortificării capacităților autorităților contractante și dezvoltării 

abilităților mediului de afaceri în domeniul achiziţiilor publice, în scopul monitorizării 

conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice, precum și al efectuării analizei 

sistemului de achiziţii publice 

Conform articolului 10 din Legea 131/2015, Agenţia Achiziţii Publice are următoarele atribuţii 

de bază în domeniul achiziţiilor publice: 

    a) elaborează și înaintează Ministerului Finanțelor propuneri de modificare şi completare a 

legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice; 

    b) întocmeşte, actualizează şi menţine Lista de interdicţie a operatorilor economici; 

    c) monitorizează conformitatea desfășurării procedurilor de achiziție publică și efectuează 

analiza sistemului de achiziții publice; 

    d) acordă ajutor metodologic şi consultaţii, precum și organizează seminare de instruire în 

domeniul achiziţiilor publice; 

    e) elaborează, dezvoltă și pune în aplicare mecanismele de certificare a persoanelor din cadrul 

autorităţilor contractante și al furnizorilor de servicii de achiziţie, responsabile de organizarea, 

desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică şi atribuirea contractelor de achiziţii publice; 

    f) editează Buletinul achiziţiilor publice; 

    g) menține pagina web oficială privind achiziţiile publice ale Republicii Moldova; 

    h) elaborează trimestrial şi anual analize statistice privind achiziţiile publice; 

    i) solicită şi obţine de la organele competente orice informaţie necesară exercitării atribuţiilor; 

    j) organizează campanii de sensibilizare privind achizițiile publice; 

    k) emite rapoarte anuale în baza analizei economicității, a eficienței și a eficacității  sistemului 

de achiziții publice; 

    l) colaborează cu instituţii internaţionale şi agenţii similare din alte țări în domeniul achiziţiilor 

publice. 

Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor - autoritate publică autonomă şi 

independentă faţă de alte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice, care examinează 

contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică.  

Consiliul Concurenței – autoritate publică autonomă, responsabilă față de Parlament, ce asigură 

respectarea legislației în domeniul concurenței, prin acțiuni de preîntâmpinare a practicilor 

                                                           
1
http://lex.justice.md/md/369529/ 

http://lex.justice.md/md/369529/
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anticoncurențiale, înlăturarea încălcărilor concurențiale, promovarea și creșterea culturii 

concurențiale. 

Trezoreria de Stat - Direcţie generală în cadrul aparatului central al Ministerului Finanţelor. 

Misiunea Trezoreriei de Stat constă în elaborarea și implementarea politicii statului în domeniul 

gestionării și transparenței finanţelor publice. 

Inspecția Financiară - Instituţie subordonată Ministerului Finanţelor care efectuează controlul 

financiar centralizat al Ministerului Finanţelor privind conformitatea cu legislaţia a operaţiunilor 

şi tranzacţiilor ce ţin de gestionarea resurselor bugetului public naţional şi patrimoniului public şi 

respectarea de către agenţii economici, care livrează produse alimentare în adresa instituţiilor 

publice şi către populaţie, a disciplinei formării preţurilor la mărfuri social importante. 

 

Curtea de Conturi - Autoritate publică care are rolul de auditare a finanțelor publice și de 

exercitare a controlului asupra formării, administrării şi utilizării resurselor financiare publice şi 

gestionării patrimoniului de stat. 

 

Centrul Național Anticorupție - Organ specializat în prevenirea şi combaterea corupţiei, a 

actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional. 

Autoritatea Națională de Integritate - Autoritate publică care asigură integritatea în exercitarea 

funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea 

controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor 

de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor.; 

1.4.Grupul de lucru pentru achiziții publice 

 

Grupul de lucru reprezintă un grup de specialişti în cadrul autorităţii contractante care iniţiază 

şi desfăşoară procedurideachiziţie publică pentru satisfacerea necesităţilor autorităţii contractante 

sau asociaţiei de autorităţi contractante. 

Modul de creare și de activitate al grupului de lucru este prevăzut în Regulamentul cu privire la 

activitatea grupului de lucru pentru achiziții aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din 

27.05.2016
2
. 

Autoritatea contractantă îşi exercită atribuţiile prin intermediul unui grup de lucru, creat în acest 

scop din funcţionari şi specialişti cu experienţă profesională în domeniul achiziţiilor publice, din 

cadrul autorităţii contractante, în limitele personalului scriptic.  În funcţie de obiectul achiziţiei, 

autoritatea contractantă poate crea unul sau mai multe grupuri de lucru. 

 

                                                           
2
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92988&lang=ro 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92988&lang=ro
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Grupul de lucru se creează printr-o decizie specială (ordin) sau dispoziţie, din cel puţin 5 

membri, iar în cazuri temeinic justificate, din cel puţin 3 membri.Autoritatea contractantă, în 

decizia specială (ordin) sau în dispoziţia de creare a grupului/grupurilor de lucru, stabileşte 

expres atribuţiile fiecărui grup de lucru (dacă sunt create două sau mai multe) şi funcţiile fiecărui 

membru al grupului în parte, necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziţii 

publice.  

În cazul în care unul din membrii grupului de lucru absentează motivat, el este înlocuit (fără 

emiterea unei decizii speciale (ordin) sau dispoziţii suplimentare) cu persoana care exercită 

funcţiile acestuia pentru perioada de absenţă şi, respectiv, exercită funcţiile pe care membrul 

grupului de lucru absent le exercită din oficiu. Efectuarea unei asemenea înlocuiri se 

consemnează în procesul-verbal. 

Grupul de lucru trebuie să-și desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, cu respectarea principiilor transparenţei, publicităţii, obiectivităţii, imparţialităţii şi 

eficienţei realizării achiziţiilor publice. 

Grupul de lucru îndeplineşte următoarele funcţii: 

1) examinează şi concretizează necesităţile autorităţii contractante de bunuri, lucrări şi servicii, 

coordonându-le în limita mijloacelor financiare repartizate în acest sens, elaborează planurile 

anuale de efectuare a achiziţiilor; 

2) întocmeşte şi înaintează spre publicare anunţul de intenţie privind achiziţiile preconizate de 

autoritatea contractantă; 

3) iniţiază şi desfăşoară procedura de achiziţie corespunzătoare, prevăzută de legislaţie; 

4) întocmeşte anunţuri şi/sau invitaţii de participare în cadrul procedurilor de achiziţie publică; 

5) elaborează documentaţia de atribuire şi alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de 

achiziţie publică; 

6) examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici prezentate în cadrul 

procedurilor de achiziţie publică; 

7) atribuie contracte de achiziţii publice care sunt încheiate de autoritatea contractantă cu 

operatorii economici; 

8) întocmeşte documentele necesare pentru sancţionarea operatorului economic în cazul 

îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale; 

9) întocmeşte darea de seamă privind procedurile de achiziţie sau modificarea contractului de 

achiziţie care se prezintă spre examinare şi înregistrare la Agenţia Achiziţii Publice, în termen de 

5 zile din momentul încheierii contractului sau din momentul adoptării deciziei de anulare a 

procedurii sau a încheierii acordului adiţional, iar în cazul în care nu a fost prezentată nici o 

ofertă, în termen de 5 zile de la desfăşurarea procedurii; 

10) monitorizează executarea conformă a contractelor de achiziţii publice;  

11) păstrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite şi aplicate în cadrul procedurilor de 

achiziţie publică. 
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Membrul grupului de lucru are obligaţia de a semna, pe propria răspundere, o declaraţie de 

confidenţialitate şi imparţialitate, prin care se angajează să respecte necondiţionat prevederile 

Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice şi prin care confirmă, totodată, că: 

 

 
În cazul în care unul dintre membrii grupului de lucru al autorităţii contractante / furnizorul de 

servicii de achiziție constată, până la sau după şedinţa de deschidere a ofertelor, că se află în una 

sau în mai multe dintre situaţiile specificate mai sus, el va solicita imediat înlocuirea sa în 

componenţa grupului cu o altă persoană. 

Grupul de lucru este compus din: 

 

 

 

1 

• nu este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al treilea inclusiv, cu una sau mai 
multe  persoane angajate ale ofertantului/ofertanţilor ori cu unul sau mai mulţi 
fondatori ai acestora; 

2 

• în ultimii 3 ani, nu a activat în baza contractului individual de muncă sau a altui 
înscris care demonstrează relaţiile de muncă cu unul dintre ofertanţi ori nu a 
făcut parte din consiliul de administraţie sau din orice alt organ de conducere 
sau de administraţie al acestora;  

3 
• nu deţine acţiuni sau cote-părţi în capitalul social subscris al ofertanţilor. 

Conducă-
torul 

grupului 
de lucru 

Secretarul 
grupului de 

lucru 

Membri 
grupului de 

lucru 

Membri 
supleanți 

Membri 
cooptați 

Reprezentanți 
ai societății 

civile 
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Membri cooptați – consultanţi /specialişti / experţi în domeniul în care se efectuează achiziţia, 

antrenaţi în calitate de membri, prin scrisoare, având drept de vot doar în cazurile expres 

prevăzute în decizia (ordinul) sau dispoziţia de constituire a grupului respectiv. 

Membri supleanți – care își vor începe activitatea doar în situația în care persoana care urmează 

să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul 

grupului de lucru 

Grupul de lucru îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu 

respectarea principiilor achizițiilor publice.Grupul de 

lucru poate fi desfiinţat, iar componenţa acestuia 

poate fi modificată numai de către autoritatea 

contractantă care l-a creat, prin emiterea unei decizii 

speciale (ordin) sau dispoziţii, după caz. 

 

Reprezentanții societății civile în cadrul grupului de lucru 

Autoritatea contractantă include obligatoriu în componența grupului de lucru reprezentanți ai 

societății civile în cazul în care a fost depusă o cerere scrisă în acest sens cu două zile până la 

data-limită de depunere a ofertelor, dar aceștia nu pot constitui mai mult de o treime din 

componența totală a grupului. Reprezentanții societății civile incluși în grupul de lucru au drept 

de vot consultativ sau dreptul la opinie separată, care se expune în actul deliberativ al grupului 

respectiv. (art. 14 din legea 131/2015) 

Autoritatea contractantă asigură evidența strictă a cererilor parvenite de la societatea civilă, 

întocmind Registrul de evidenţă a cererilor parvenite de la societatea civilă. În cazul în care sunt 

depuse mai multe cereri decât numărul admis în raport cu numărul de membri cu drept de vot 

deliberativ, solicitanții pentru a fi incluși în componența grupului de lucru sunt desemnați prin 

tragere la sorți.La decizia autorității contractante se admite includerea tuturor reprezentanților 

societății civile în componența grupului de lucru. Grupul de lucru va informa, în mod 

obligatoriu, reprezentanţii societăţii civile, de la care au parvenit astfel de cereri, despre 

includerea/neincluderea acestora în componenţa grupului de lucru, precum şi despre data, locul şi 

ora desfăşurării tragerii la sorţi, cel târziu cu o zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor. 

Includerea reprezentanților societății civile în componența grupului de lucru se realizează pentru 

fiecare procedură de achiziție în parte. 

 

Recomandare! Pentru a demonstra deschidere și transparentă, autoritatea contractantă 

poate decizia să admită includerea reprezentanților societății civile în componența grupului 

de lucru, chiar dacă sunt mai mult de trei cereri depuse în acest sens. 

În cazul în care un membru al 

grupului de lucru nu este de acord cu 

decizia luată în cadrul şedinţei, el 

este obligat să-şi expună opinia 

separată în procesul-verbal, cu 

indicarea motivelor clare privind 

dezacordul cu decizia luată. 
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1.5. Cadrul legislativ primar și secundar 

 

În Republica Moldova sistemul achizițiilor publice este reglementat de: 

 

 

 

 

La Legea 131 din 2015 au fost operate mai multe ajustări, până în prezent de mai multe ori (20). 

Ultima modificare și ajustare a avut loc în 2020 (Legea Parlamentului 38 din 28.02.20, publicată 

în Monitorul Oficial 103/14.04.20 art.176; în vigoare din 14.05.20)
3
. 

De la amendamentele din 2018 ale Legii 131/2015 au fost adoptate câteva acte normative: 

Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de 

achiziții publice cu executare continuă, cu un termen mai mare de un an  

HG nr 1129 din 

21.11.2018
4
 

Regulamentul privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea 

ofertelor de prețuri (COP) 

HG nr. 987 din 

10.10.2018
5
 

Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al 

achizițiilor publice format de  Sistemul informațional 

automatizat  „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) 

HG nr. 986 din 

10.10.2018
6
 

Regulamentul privind acreditarea platformelor electronicede achiziții în 

cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al 

achizițiilor publice” (MTender) 

HG nr. 985 din 

10.10.2018
7
 

Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de 

stat al achizițiilor publice” (MTender) 

HG nr. 705 din 

11.08.2018
8
 

 

Avem emise și următoarele Ordine ale Ministerului Finanțelor: 

Formularul standard al Documentului unic de achiziții 

european 

Ordinul nr. 177 din 09.10.2018
9
 

Documentația standard pentru realizarea achizițiilor 

publice de lucrări 

Ordinul nr. 176 din 05.10.2018
10

 

Documentația standard pentru realizarea achizițiilor Ordinul nr. 175 din 05.10.2018
11

 

                                                           

3
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121243&lang=ro# 

4
http://lex.justice.md/md/378099%20/ 

5
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377586 

6
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377585 

7
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377584 

8
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376903 

9
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377591 

10
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377590 

11
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377589 

Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achizițiile publice (Monitorul Oficial 

nr.197-205 din 31 iulie 2015) care a 

intrat în vigoare la 01.05.2016 
 

Hotărârile Guvernului, Ordine ale 

Ministerului Finanțelor și ale 

Agenției Achiziții Publice ce pun 

în aplicare legea.  
 

http://lex.justice.md/md/379880/
http://lex.justice.md/md/379880/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121243&lang=ro
http://lex.justice.md/md/378099%20/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377586
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377585
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377584
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376903
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377591
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377590
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377589
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publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de 

prețuri 

Documentația standard pentru realizarea achizițiilor 

publice de servicii  

Ordinul nr. 174 din 05.10.2018
12

 

Documentația standard pentru realizarea achizițiilor 

publice de bunuri 

Ordinul nr. 173 din 05.10.2018
13

 

Documentația standard pentru realizarea achizițiilor 

publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile 

de învățământ 

Ordinul nr. 23 din 06.02.2019
14

 

Înregistrarea contractelor de achiziții publicede către 

trezoreriile regionale 

Ordinul nr. 193 din 27.11.2018 / 

01 din 02.01.2019 / 36 din 21 

februarie 2019 / 85 din 

30.05.2019
15

 

 

De asemenea, urmează a fi ajustată legislația secundară, spre exemplu: 

Hotărârea Guvernului nr. 669 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind 
achizițiile publice de lucrări 
Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

achizițiile publice de valoare mică  

Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

activitatea grupului de lucru pentru achiziții  

Hotărârea Guvernului nr. 668 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

achizițiile publice folosind procedura de negociere  

Hotărârea Guvernului nr. 804 din 10.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind 

realizarea achizițiile publice prin dialog competitiv 

Hotărârea Guvernului nr. 766 din 26,09.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind 

achizițiile publice folosind sistemul dinamic 

Hotărârea Guvernului nr. 826 din 07.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziţie publică 

Hotărârea Guvernului nr. 9 din 17.01.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice 

 

Recomandare! Verificarea în permanență a modificărilor operate în cadrul legislativ 

primar și secundar, care au loc destul de frecvent. Toate actele normative actualizate în 

domeniul achizițiilor pot fi accesate pe pagina web a AAP, la secțiunea „Legislație”.
16

 

                                                           
12

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377588 
13

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377587 
14

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=379072 
15

https://tender.gov.md/sites/default/files/ordin_85_din_30.05.2019.pdf 
16

https://tender.gov.md/ro/con%C8%9Binut/legisla%C5%A3ie 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365128
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365128
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365130
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365130
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365132
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365132
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365132
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349874
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349874
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349760
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349760
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=345409&lang=1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=345409&lang=1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=326694&lang=1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=326694&lang=1
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377588
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377587
https://tender.gov.md/sites/default/files/ordin_85_din_30.05.2019.pdf
https://tender.gov.md/ro/con%C8%9Binut/legisla%C5%A3ie
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1.6. Reguli de evitare a conflictelor de interese 

Legea nr. 131/2015 conține prevederi care se referă la regulile de evitare a conflictului de 

interese la articolele 72-79 care vor fi detaliate în cele ce urmează.  

 

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziții publice, autoritatea 

contractantă/furnizorul de servicii de achiziție are obligaţia de a lua toate măsurile necesare 

pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau denaturarea 

concurenței. 

Persoana fizică sau juridică care a oferit opinii, sugestii sau recomandări autorităţii contractante 

la etapa consultării pieței sau a participat la întocmirea 

documentaţiei de atribuire, are dreptul, în calitate de 

operator economic, de a fi ofertant/candidat, ofertant 

asociat sau subcontractant numai în cazul în care implicarea 

sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu denaturează 

concurenţa. În asemenea caz, autoritatea contractantă 

comunică celorlalți ofertanți/candidați informațiile care au 

fost transmise în contextul participării persoanei fizice sau 

juridice la pregătirea documentaţiei de atribuire și stabilește 

termene adecvate pentru primirea ofertelor. 

Autoritatea contractantă are dreptul să excludă persoana 

fizică sau juridică care a participat la etapa consultării pieței sau a participat la întocmirea 

documentaţiei de atribuire dacă nu există niciun alt mijloc pentru a asigura respectarea 

principiului egalității de tratament, iar aceasta din urmă nu a reuşit să demonstreze că implicarea 

sa în pregătirea procedurii de achiziție nu denaturează concurența. 

 

Contractul de achiziţii publice se atribuie în temeiul următoarelor principii: 

• respectarea legii, ordinii de drept, bunelor moravuri şi eticii profesionale; 

• selectarea ofertei celei mai avantajoase; 

• asigurarea protecţiei mediului şi susţinerea programelor sociale în procesul 
executării contractului. 

Persoana fizică sau juridică 

care participă direct în 

procesul de verificare şi 

evaluare a candidaturilor / 

ofertelor nu are dreptul de a fi 

candidat, ofertant, ofertant 

asociat sau subcontractant, 

sub sancţiunea excluderii din 

procedura de atribuire. 
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1.7. Coruperea în cadrul procedurilor de achiziții publice 

Conform articolului 42 din Legea 131/2015, autoritatea 

contractantă va respinge oferta în cazul în care va constata 

că operatorul economic care a prezentat-o propune sau 

consimte să propună, direct sau indirect, oricărei persoane 

cu funcţie de răspundere sau oricărui angajat al autorităţii 

contractante o favoare în orice formă, o ofertă de angajare 

sau orice alt serviciu ca recompensă pentru anumite acţiuni, 

decizii ori aplicarea unei proceduri de achiziţie publică în 

avantajul său. 

Respingerea ofertei şi motivele respingerii vor fi consemnate în darea de seamă privind 

procedura de achiziţie publică şi vor fi comunicate imediat operatorului economic în cauză. 

AAP/autoritatea contractantă şi/sau operatorul economic vor raporta imediat organelor 

competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic 

sau de reprezentantul autorităţii contractante. 

 

Recomandări: 

 În cazul în care autoritatea contractantă, la etapa de examinare și evaluare a ofertelor 

depuse în cadrul unei proceduri de achiziție publică,suspectează acțiuni 

anticoncurențiale din partea unor ofertanți, recomandăm sesizarea autorității 

responsabile de politica concurențială - Consiliul Concurenței cu anexarea oricăror 

dovezi pe care le consideră pertinente. Această acțiune va contribui la îmbunătățirea 

climatului de concurență pe piață și prevenirea situațiilor similare pe viitor. Legislația 

prevede faptul că autoritatea contractantă poate declara o ofertă neconformă în cazul în 

care aceasta este rezultatul unor acțiuni anticoncurențiale.  

 

 Autoritatea contractantă va sesiza imediat organelor competente (CNA; Procuratura 

Anticorupție) în cazul în care un ofertant îi va propune favoruri sub orice formă sau un 

alt serviciu drept recompensă pentru ca aceasta să întreprindă o acțiune sau să ia 

decizie în favoarea acestuia. 

 

 

 

Contractele de achiziţii 

publice obţinute prin 

corupere, confirmată de 

hotărârea definitivă a 

instanţei judecătoreşti, sunt 

nule. 
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Capitolul II. Etapele procesului de achiziție publică 

 

Procesul de achiziție publică este unul complex și este realizat printr-o succesiune de etape și 

sub-etape, în rezultatul cărora o autoritate publică obține produsul, serviciul sau lucrarea 

necesară, ca urmare a atribuirii unui contract de achiziție unui operator economic. Cunoașterea în 

detaliu  a fiecărei etape, de la identificarea necesităților și până la livrarea bunurilor, serviciilor și 

lucrărilor este esențială pentru succesul unei achiziții de către o autoritate contractantă. 

 

 

• Crearea grupului de lucru pentru achiziții publice în 
cadrul autorității contractante 

1 

• Identificarea necesităților și analiza pieței 2 

• Elaborarea și publicarea anunțului de intenție 3 

• Adoptarea și publicarea planurilor anuale și 
trimestriale de achiziții publice pe pagina web  

4 

• Elaborarea documentației de atribuire şi alte 
documente aferente procedurii de achiziție 

5 

• Elaborarea și publicarea  anunțului de participare 
sau transmiterea invitației de participare  

6 

• Examinarea și evaluarea ofertelor depuse 7 

• Atribuirea contractului de achiziție publică (decizia 
de atrubuire) 

8  

 

• Publicarea anunțului de atribuire/rezultatelor 
procedurii de atribuire a contractului 

 

 

9 

 

• Elaborarea dării de seamă privind rezultatul 
procedurii de achiziție publică    

 

10 

• Monitorizarea contractului de achiziție publică 11 

• Publicarea rapoartelor trimestrile/semestriale și 
anuale de monitorizare a contractelor de achiziție 

12 

• Elaborarea și păstrarea dosarului achiziției publice 
timp de 5 ani de la inițierea procedurii 

13 
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2.1. Etapa de planificarea a achiziției publice 

Etapa de planificare a achiziției este extrem de 

importantă pentru succesul unei achiziții. Cu cât 

planificare este mai corectă și eficientă, cu atât mai 

puține probleme vor apărea la celelalte etape ale 

procesului de achiziție, și cu atât mai bune vor fi 

rezultatele obținute prin achiziție (bunuri, servicii, 

lucrări). Astfel, vor fi evitate multiple modificări a 

documentației de atribuire, contestările formulate de 

operatorii economici sau chiar anularea procedurii.  

 

Regulile de planificare a achizițiilor publice: 

 Cunoaşterea exactă a necesităţilor de bunuri, 

lucrări sau servicii; 

 Existenţa surselor financiare sau a dovezii alocării acestora; 

 Calcularea valorii estimate, sau a valorii cumulate, în cazul contractelor sub formă de 

loturi separate. 

Un principiu de care trebuie să țină cont autoritatea la etapa de planificare și nu doar este 

”valoare pentru bani” (value for money) ceea ce constă în evaluarea de la bun început a 

costurilor pe întreg ciclu de viață al produsului, serviciului sau lucrării, inclusiv luarea în 

considerare a raportului calitate – preț, a garanției produsului, evaluarea costurilor de întreținere 

și maintenanță, etc. 

 

De notat că, în cazul achiziţionării bunurilor şi serviciilor sezoniere (ex. produse alimentare), 

planificarea contractelor de achiziţii publice se va realiza pentru fiecare perioadă în cadrul căreia 

vor fi livrate bunurile.   

 

Identificarea necesităților  

 

Primii pași ai procesului de achiziție publică sunt: 

1.  identificarea și analiza tuturor necesităților autorității contractante; 

2.  estimarea costurilor; 

3. prioritizarea acestora în funcție de resursele financiare disponibile.  

Calcularea valorii estimate a unui contract de achiziţii publice se bazează pe valoarea totală 

spre plată, fără TVA, estimată de autoritatea contractantă. Structura valorii totale spre plată 

include orice formă de remunerare, inclusiv orice fel de premii, taxe, comisioane, profit obţinut 

şi/sau plata de prime sau plăţi în beneficiul ofertanţilor, ţinând cont, totodată, de orice formă de 

La planificarea achiziţiilor publice, 

autoritatea contractantă nu are 

dreptul să divizeze achiziţia prin 

încheierea contractelor de achiziţii 

publice separate în scopul aplicării 

unei alte proceduri de achiziţie 

publică decât procedura care ar fi fost 

utilizată în conformitate cu legea 

privind achiziţiile publice  în cazul în 

care achiziţia nu ar fi fost divizată. 
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opţiune posibilă şi de eventualele prorogări ale contractului. Valoarea estimată se stabilește în 

funcție de prețurile istorice, actualizate, sau de prețuri noi, identificate.  

În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze bunuri sau servicii similare, 

dar defalcate pe loturi a căror achiziţionare face obiectul unor contracte distincte, valoarea 

estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. 

Împărțirea pe loturi  

Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la 

atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţii publice şi a 

acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea 

şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor 

informaţii în documentația de atribuire. 

Autoritatea contractantă stabilește obiectul fiecărui lot: 

1. pe baze cantitative, adaptând dimensiunea 

contractelor individuale astfel încât să corespundă mai bine capacităţii întreprinderilor 

mici şi mijlocii, sau  

2. pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a 

adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale 

întreprinderilor mici și mijlocii, sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale 

proiectului. 

Exemplu de împărțire pe loturi a unei achiziții de produse alimentare: 

• Lotul nr. 1. – produse lactate; 

• Lotul nr. 2 – produse din carne; 

• Lotul nr. 3 -  produse din pește; 

• Lotul nr. 4.  – legume și fructe; 

• Lotul nr. 5. – crupe, zahăr, ingrediente; 

• Lotul nr. 6. – alte produse alimentare. 

 

Pașii care urmează a fi întreprinși pentru stabilirea valorii estimate a contractului:  

1. Se identifică toate costurile aferente pentru obţinerea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor;  

2. Se înglobează costurile aferente realizării contractului; 

3. Se ia în considerare modalitatea de dobândire, precum şi alte opţiuni;  

4. Se iau în considerare eventualele majorări ale preţului contractului; 

5. Se iau în considerare eventualele tergiversări ale contractului; 

Procesul de achiziție continuă cu întocmirea și publicarea anunțului de intenție în BAP.  

Anunțul de intenție cuprinde totalitatea contractelor de achiziţii publice preconizate a fi 

atribuite până la sfârşitul anului bugetar, a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este 

egală sau mai mare de 800.000 lei, iar pentru lucrări este egală sau mai mare de 2.000.000 lei. 

Dacă nu recurge la 

atribuirea contractului pe 

loturi, autoritatea 

contractantă are obligaţia 

de a justifica decizia de a nu 

atribui contractul pe loturi. 
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Acesta urmează a fi publicat în BAP în termen de 

30 de zile de la data aprobării bugetului autorităţii 

contractante. Publicarea anunțului de intenție pentru 

achizițiile mai mici de valorile sus-menționate nu 

este obligatorie. 

Publicarea anunţului de intenţie nu obligă 

autoritatea contractantă să efectueze achiziţia 

publică respectivă. La elaborarea anunțului de 

intenție, specialistul se va ghida de informațiile 

prevăzute în Anexa 3 a Legii nr. 131/2015. Un 

model de Anunț de intenție” poate fi găsit și pe pagina web a AAP la rubrica „Modele de 

documente”
17

. 

Grupul de lucru pentru achiziții publice va elabora planul anual și trimestrial de achiziții publice. 

 Plan de achiziție - cuprinde toate bunurile, lucrările sau serviciile pentru întreg anul 

bugetar, necesităţi care urmează a fi realizate prin încheierea unuia sau mai multor 

contracte de achiziţii publice, în funcţie de modul de planificare a acestora.  

 

Planul de achiziţii publice în mod obligatoriu: 

 Se coordonează cu bugetul entităţii publice și cu strategia de dezvoltare a autorității; 

 Se întocmeşte, într-o primă variantă, înainte de elaborarea propunerii de buget; 

 Se definitivează după aprobarea bugetului propriu al autorităţii contractante; 

 Se modifică ori se completează dacă apar modificări în buget şi, respectiv, sunt 

identificate noi resurse financiare. 

2.2. Proceduri de achiziție publică și praguri valorice 

Selectarea procedurii de atribuire a contractului de achiziții publice este o decizie importantă și 

chiar, strategică, de care depinde Decizia privind selecția procedurii care urmează să fie utilizată 

este esențială și strategică, afectând întregul proces de achiziție. Decizia trebuie luată la etapa de 

planificare. În luarea deciziei de selectare a unei anumite proceduri de achiziţie publică, 

autoritatea contractantă va avea în vedere următoarele aspecte:  

 complexitatea achiziţiei;  

 costurile pe care le implică;  

 gradul de dezvoltare şi concurenţa pe piaţa obiectului achiziţiei;  

 

Legea131/2015 prevede următoarele proceduri de atribuire a unui contract de achiziții publice:  

 

                                                           
17

https://tender.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-de-inten%C8%9Bie 

Anunţul de intenţie va fi 

publicat în mod separat pentru 

fiecare procedură de achiziție, 

în cel mult 30 de zile de la 

data aprobării bugetului 

propriu al autorităţii 

contractante respective 

https://tender.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-de-inten%C8%9Bie
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Proceduri de achiziție publică Tehnici și instrumente specifice de 

atribuire a contractului 

 

Licitație deschisă Acord-cadru 

Licitație restrânsă Sistem dinamicde achiziții 

Dialog competitiv Cataloage electronice 

Proceduri negociate Licitația electronică 

Cererea ofertelor de prețuri  

Concurs de soluții  

Achiziție în cazul serviciilor sociale şi al altor 

servicii specifice 

 

Parteneriat pentru inovare  

De asemenea, sunt și achizițiile publice de valoare mică care este, în sensul legii 131/2015, nu 

constituie o procedură de atribuire a contractului de achiziții, ci o modalitate specifică de 

achiziţionare directă de bunuri, servicii şi lucrări până la pragurile prevăzute de legea 131/2015. 

Pentru o astfel de achiziție, autoritatea contractantă se va conduce de Regulamentul privind 

achizițiile de valoare mică aprobat prin Hotărâre de Guvern nr 665 din 27 mai 2016. În funcție de 

obiectul achiziției, autoritatea contractantă se va ghida de următoarele pragurile valorice, la etapa 

de selectare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție: 

 

Tip procedură de achiziție Tip contract Praguri valorice, lei, fără TVA 

Achiziție de valoare mică 
Bunuri, servicii  < 200.000 

Lucrări  < 250.000 

Cererea ofertelor de prețuri 
Bunuri, servicii 200.000 – 800.000 

Lucrări 250.000 – 2.000.000 

Licitație deschisă 
Bunuri, servicii  ≥ 800.000 

Lucrări ≥ 2.000.000 

Licitația deschisă 

Licitația deschisă este reglementată de legea 131/2015 și reprezintă o procedură de achiziție care 

cuprinde ofertele tuturor operatorilor economici care doresc să participe la licitaţie. Autoritatea 

contractantă publică în prealabil un anunț de participare la licitaţia deschisă pentru informarea 

potenţialilor participanţi, astfel încât aceştia să îşi poată pregăti ofertele.   

Anunțul de participare se va publica în termene rezonabile, astfel încât orice operator economic 

interesat să aibă posibilități reale de participare, fără nicio discriminare. Perioada minimă între 

data publicării anunțului de participare și data-limită de depunere a ofertelor este: 

 minim 20 zile pentru achizițiile publice a căror valoare estimată este < 2,3 mln lei bunuri/ 

servicii și < 90 mln lei lucrări; 
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 minim 35 zile pentru achizițiile publice a căror valoare 

estimată este ≥ 2,3 mln lei bunuri/ servicii și 90 mln lei 

lucrări. 

NOTĂ! În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului 

care urmează să fie atribuit este  ≥  2,3 mln lei în cazul 

bunurilor/ serviciilor și ≥ 90 mln lei în cazul lucrărilor, anunţul 

de participare va fi transmis în formă electronică spre publicare 

şi în JOUE  (începând cu 01.01.2019). 

Autoritatea contractantă urmează să asigure accesul liber, direct, 

total și gratuit la documentele de atribuire oricărei persoane 

interesate. 

Cererea ofertelor de prețuri 

Cerere a ofertelor de prețuri este o procedură competitivă simplificată, desfășurată într-o singură 

etapă, prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi furnizori, prestatori sau 

executanţi. 

Perioada minimă între data transmiterii invitației de participare sau publicarea anunțului de 

participare în BAP și data-limită de depunere a ofertelor este: 

 7 zile pentru achizițiile publice de bunuri; 

 12 zile pentru achizițiile publice de lucrări și servicii. 

Autoritatea contractanta va atribui un contract de achiziție publică prin cererea ofertelor de 

prețuri cu respectarea prevederilor din legea 131/2015, dar și: 

 în cazul achiziției de bunuri și servicii - Regulamentul privind achiziția bunurilor și 

serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri
18

; 

 în cazul achiziției de lucrări – Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări
19

; 

Recomandăm autorităților contractante să acceseze modelele de documente necesare pentru 

această procedură pe pagina web a AAP la rubrica „Modele de documente”, Modele de 

documente pentru achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.
20

 

 

 

                                                           
18

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109176&lang=ro 
19

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92992&lang=ro 
20

http://tender.gov.md/ro/content/modele-de-documente-pentru-achizi%C5%A3ii-publice-prin-cererea-ofertelor-de-

pre%C5%A3uri 

Autoritatea contractantă 

poate atribui orice contract 

de achiziție prin procedura 

de licitație deschisă, 

indiferent de obiectul 

achiziției. Legislaţia nu 

prevede praguri 

valoricepentru acest tip de 

procedură. 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109176&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92992&lang=ro
http://tender.gov.md/ro/content/modele-de-documente-pentru-achizi%C5%A3ii-publice-prin-cererea-ofertelor-de-pre%C5%A3uri
http://tender.gov.md/ro/content/modele-de-documente-pentru-achizi%C5%A3ii-publice-prin-cererea-ofertelor-de-pre%C5%A3uri
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Achiziții de valoare mică 

Achiziţiile publice de valoare mică se realizează de către autoritatea contractantă în baza 

planurilor anuale de efectuare a achiziţiilor publice sau din motive de urgenţă, ca urmare a 

apariţiei unor necesităţi neplanificate sau evenimente imprevizibile. Motivele de urgenţă vor fi 

stabilite de grupul de lucru printr-un proces-verbal. 

Autoritatea contractantă, la realizarea unei achiziții de valoare mica, va asigura utilizarea 

eficientă a resurselor financiare, transparenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de 

achiziţie şi încrederea publică faţă de acesta. 

Un contract de achiziţie publică de valoare mică reprezintă actul juridic cu titlu oneros, exprimat 

prin contul de plată, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10.000 lei, fără TVA, sau prin 

contractul încheiat între autoritatea contractantă şi operatorul economic, dacă valoarea acestuia 

depăşeşte 10. 000 lei.  

Contractul de achiziţie publică de valoare mică se 

înregistrează obligatoriu în Trezoreria de Stat sau în una din 

trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, dacă 

valoarea acestuia depăşeşte 10.000 lei, fără TVA, şi 

gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul 

sistemului trezorerial, în termen de 15 zile de la data 

încheierii. Contractele de achiziţii publice de valoare mică 

care nu au fost înregistrate în modul stabilit nu au putere 

juridică. 

Autoritatea contractantă este obligată să întocmească şi să 

prezinte anual, până la data de 1 februarie a anului următor, inclusiv în varianta electronică, 

Agenţiei Achiziţii Publice o dare de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare 

mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă. 

Proceduri negociate 

Procedura de negociere reprezintă o procedura de achiziție prin care autoritatea contractantă 

desfășoară consultări cu candidaţii preselectaţi/selectaţi şi negociază clauzele contractuale, 

detaliile tehnice, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia. 

Procedura de negociere se desfăşoară în trei etape:  

1. calificarea candidaţilor;  

2. negocierea cu candidaţii calificaţi; 

3. evaluarea ofertelor finale și desemnarea câștigătorului. 

Modul de realizare a achiziţiei publice folosind procedura de negociere este stabilit în 

Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere
21

. 

                                                           
21

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93359&lang=ro 

Se interzice planificarea, 

semnarea şi realizarea 

contractelor de achiziţii 

publice de valoare mică 

fără existenţa resurselor 

financiare sau, cel puţin, 

fără dovada alocării sau 

garantării alocării acestora. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93359&lang=ro
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Tipuri de proceduri de negociere:  

 negocierea cu publicare prealabilă unui anunţ de participare 

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu publicarea prealabilă a 

unui anunţ de participare în următoarele situații:  

1. în cazul bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, dacă îndeplinește cel puțin unul dintre criteriile:  

a) necesitățile autorității contractante nu pot fi îndeplinite fără adaptarea soluțiilor 

disponibile; 

b) acestea includ soluții de proiectare sau soluții 

inovatoare; 

c) contractul nu poate fi atribuit fără negocieri 

prealabile din cauza unor circumstanțe specifice 

legate de natura, complexitatea sau structura 

juridică și financiară ori din cauza riscurilor 

legate de acestea; 

d) specificațiile tehnice nu pot fi definite cu 

suficientă precizie de către autoritatea 

contractantă prin trimitere la un standard, o 

evaluare tehnică europeană, o specificație tehnică comună sau o referință tehnică; 

2. în cazul bunurilor, lucrărilor sau serviciilor pentru care, în urma unei licitații deschise sau 

restrânse, sunt depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile. În astfel de situații, autoritatea 

contractantă are dreptul de a nu publica un anunț de participare dacă include în procedură toți 

ofertanții care îndeplinesc criteriile calitative de selecţie și care, cu ocazia procedurii anterioare 

de licitație deschisă sau restrânsă, au depus oferte în conformitate cu cerințele procedurii de 

achiziție publică. 

 

 negocierea fără publicare prealabilă unui anunţ de participare 

În cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri, de lucrări şi de servicii, autoritatea 

contractantă poate utiliza procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare dacă:  

    a) nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o 

procedură de licitație deschisă sau de licitație restrânsăatât timp cât condiţiile iniţiale ale 

contractului nu sunt modificate în mod substanţial, iar absența concurenței nu este rezultatul unei 

restrângeri artificiale a parametrilor achiziției; 

    b) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă ca urmare a unor evenimente 

imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru 

procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare. Situaţiile invocate pentru a justifica maxima urgenţă nu trebuie să fie imputabile 

Aplicarea procedurii de negociere 

conform prevederilor de la pct. 1) 

este posibilă numai după anularea 

procedurii iniţiale de licitaţie 

deschisă, licitaţie restrânsă, cerere 

a ofertelor de preţuri sau dialog 

competitiv. 
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autorităţilor contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului 

pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a 

determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare; 

    c) din motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia drepturilor exclusive, un singur 

operator economic dispune de bunurile, lucrările şi serviciile necesare şi nu există o altă 

alternativă. 

 

Perioada minimă între data publicării anunțului de participare și data-limită de depunere a 

candidaturilor este: 

 20 zile pentru achizițiile publice a căror valoare estimată este < 2,3 mln lei bunuri/ 

servicii și  < 90 mln lei lucrări; 

 30 zile pentru achizițiile publice a căror valoare estimată este ≥ 2,3 mln lei bunuri/ 

servicii și  ≥ 90 mln lei lucrări; 

Autoritatea contractantă are dreptul de a reduce termenele până la 10 zile, doar în cazul în care a 

publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţii publice ce urmează a fi atribuit. 

2.3. Elaborarea documentației de atribuire 

 

Documentaţia de atribuire cuprinde toate 

informaţiile legate de obiectul contractului de 

achiziţii publice şi de procedura de atribuire a 

acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după 

caz, documentaţia descriptivă.  

La atribuirea contractului de achiziții publice 

prin procedura de licitație deschisă, autoritatea 

contractantă are obligaţia să elaboreze 

documentația de atribuire după cum urmează: 

 Bunuri - Documentaţiei standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri 

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
22

; sau  

 Servicii - Documentaţiei standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii 

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
23

 

 Lucrări - Documentaţiei standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări 

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
24

 

                                                           
22

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111813&lang=ro 
23

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111816&lang=ro 
24

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111822&lang=ro 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a 

stabili în documentaţia de atribuire orice 

cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii 

necesare pentru a asigura 

ofertantului/candidatului o informare 

completă, corectă şi explicită. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111813&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111816&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111822&lang=ro
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La atribuirea contractului de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri, autoritatea 

contractantă va utiliza: 

 Bunuri, servicii - Documentaţiei standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri 

și servicii prin cererea ofertelor de prețuri, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
25

 

Documentația standard conține: 

 
 

Recomandări! Autoritățile contractante la etapa de elaborare a documentației de atribuire pot să: 

 utilizezedocumentația standard conform tipului de achiziție pe pagina web a AAP la 

rubrica „Modele de documente”; 

 consulte acest Ghid video elaborat de AAP în care sunt prezentate pas – cu-pas 

instrucțiunile pentru elaborarea documentației de atribuire
26

; 

 utilizeze acest Ghid de specificații tehnice care conține instrucțiuni utile cu privire la 

specificațiile tehnice ale celor mai frecvent achiziționate bunuri din următoarele categorii: 

produse alimentare, rechizite de birou, mobilier, produse hardware, produse medicale, 

etc.
27

 

În documentația de atribuire, autoritatea contractantă va solicita ofertantului să indice în oferta sa 

partea din contract pe care intenționează să o subcontracteze unor terți, precum și 

subcontractanții propuși. 

 

Criterii de calificare și selecție 

 

Autoritatea contractantă va aplica criterii proporţionale de calificare și selecție raportate la 

obiectul contractului referitoare numai la: 

                                                           
25

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111820&lang=ro 
26

https://drive.google.com/file/d/1EKlMlhwrsBzFSUK6biTxgB27d86db9p8/view 
27

https://tender.gov.md/ro/content/ghid-de-specifica%C8%9Bii-tehnice 

Instrucțiuni pentru ofertanți / candidați 

Fișa de date a achiziției (FDA) 

Formularele ofertei; 

Specificații tehnice și de preț 

Formularul de contract 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111820&lang=ro
https://drive.google.com/file/d/1EKlMlhwrsBzFSUK6biTxgB27d86db9p8/view
https://tender.gov.md/ro/content/ghid-de-specifica%C8%9Bii-tehnice
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Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractului 

de achiziţii publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătoreşti; 

b) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara 

în care este stabilit; 

c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 

pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 

materie profesională; 

d) a prezentat informaţii false sau nu a prezentat informaţiile solicitate de către autoritatea 

contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; 

e) a  încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în 

cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest 

fapt; 

f) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în 

care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; 

g) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în 

cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens; 

a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 

•Motive obligatorii de excludere. 

b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; 

•Capacitatea legală de a livra bunuri, presta servicii, executa lucrări; 

capacitatea economică şi financiară; 

•Declaraţii bancare 

•Rapoarte financiare 

•Declaraţii privind cifra de afaceri totală sau specifică în ultimii 3 ani 

•Obligaţii contractuale existente 

d) capacitatea tehnică şi/sau profesională; 

•Livrări de bunuri / servicii în ultimii 3 ani, executare lucrări în ultimii 5 ani 

•Echipamente, personal şi pregătirea acestuia 

•Partea care va fi subcontractată 

e) standarde de asigurare a calităţii; 

•  Deținerea certificatelor emise de organisme din ţările UE sau alte tipuri de  certificate. 

f) standarde de protecţie a mediului. 

•Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS) 

•standarde de gestiune ecologică bazate pe standarde europene sau internaţionale 

•certificatele echivalente emise de organismele din UE sau după caz alte certificate 
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h) se află într-o situație de conflict de interese; 

i) este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. 

Criterii de atribuire a contractului de achiziții publice 

Autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziţii publice/acordul-cadru ofertantului care 

a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. În acest sens, autoritatea 

contractantă stabileşte oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza 

criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare prevăzuţi în documentația de atribuire. Pentru 

determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, autoritatea 

contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire: 

 

Notă! Conform legislației, pentru criteriile de atribuire III și IV, ponderea elementului de preţ 

trebuie să fie: bunuri ≥ 60%, servicii  ≥ 40%, lucrări ≥ 80%. 

Factorii de evaluare prevăzuți în legislație, pe care autoritatea contractantă îi poate utiliza sunt: 

1. calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice şi funcţionale, 

accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de 

mediu şi inovatoare, precum şi comercializarea şi condiţiile acesteia; 

2. organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru executarea 

contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat are un impact semnificativ 

asupra nivelului calitativ de executare a contractului; 

3. serviciile postvânzare, asistenţa tehnică şi condiţiile de livrare, cum ar fi data livrării, 

procesul de livrare şi termenul de livrare sau de finalizare. 

 

I. preţul cel mai scăzut 

II. Costul cel mai scăzut 

•considerente de rentabilitate, utilizând factori precum calcularea costurilor pe întreg cilcul de viață. 

III. cel mai bun raport calitate-preţ 

•include, de regulă, un element de preţ sau de cost; 

•în baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale în legătură cu 
obiectul contractului de achiziţii  

IV. Cel mai bun raport calitate-cost 

•în baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale în legătură cu 
obiectul contractului de achiziţii  
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În cazul aplicării criteriului cel mai bun raport calitate – cost și calitate preț se va aplica 

următoare formulă de calcul pentru stabilirea scorurilor ofertelor: 

 

 

 

 

 

unde: 

S – scorul ofertei; 

Pmin – preţul ofertei cele mai ieftine; 

P – preţul ofertei; 

T – scorul tehnic; 

Tmax – scorul tehnic maxim; 

n – ponderea preţului; 

Garanția pentru ofertă 

În cazul achiziţiei de bunuri, servicii şi lucrări, operatorul 

economic va depune, odată cu oferta, şi garanţia pentru ofertă. 

Autoritatea contractantă va stipula în documentația de 

atribuire cerinţele faţă de admisibilitatea emitentului garanţiei 

pentru ofertă sau a părţii care o confirmă, în cazul existenţei 

acesteia, faţă de forma şi condiţiile garanţiei pentru ofertă. 

De subliniat că în cazul în care autoritatea contractantă a solicitat garanția pentru ofertă, iar 

ofertantul nu a depus oferta împreună cu garanția, aceasta oferta va fi respinsă.  

Aplicabilitatea 

 Obligatorie pentru achiziţii de bunuri şi servicii cu o valoare 

estimată mai mare de 800.000 de lei şi de lucrări cu o valoare 

estimată mai mare de 2.000.000 de lei; 

 Pentru achizițiile mai mici decât pragurile de mai sus, autoritatea 

contractantă decide solicitarea garanţiei pentru ofertă. 

Forma  

 Garanție bancară; 

 Transfer pe contul autorității contractante; 

 Alte forme (de exemplu, acreditiv) 

Cuantumul  
≤ 2% din valoarea ofertei fără TVA 

 

 Durata perioada de valabilitate a ofertei conform documentaţiei de atribuire; 

Autoritatea contractantă va reține garanția pentru ofertă în cazul în care: 

 ofertantul retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; 

 ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii publice; 

S= Pmin/P*n+T/Tmax*(1-n 

Cuantumul garanţiei pentru 

ofertă nu trebuie să 

depăşească 2% din valoarea 

ofertei fără TVA. 
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 nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se 

execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea 

contractului de achiziţii publice. 

Autoritatea va restitui garanția pentru ofertă la: 

 Expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; 

 Încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanției de bună execuție a 

contractului, dacă o astfel de garanție este prevăzută în documentația de atribuire; 

 Suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; 

 Retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care 

documentația de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. 

Garanția de bună execuție a contractului 

 

Autoritatea contractantă urmează să indice în documentația de 

atribuire: 

 cerinţele faţă de emitent,  

 forma,  

 cuantumul şi  

 alte condiţii de bază ale garanţiei de bună execuţie a 

contractului.  

Înainte de a depune garanţia de bună execuţie a contractului, 

ofertantul poate cere autorităţii contractante să confirme admisibilitatea unui emitent propus al 

garanţiei sau a unei părţi care o confirmă. Autoritatea contractantă trebuie să reacţioneze imediat 

la un astfel de demers. 

Autoritatea contractantă va cere ca ofertantul să prezinte, la încheierea contractului, garanţia de 

bună execuţie a acestuia. De remarcat că, solicitarea garanției de bună execuție în cazul achiziţia 

de bunuri şi servicii cu o valoare estimată mai mică de 800.000 de lei şi de lucrări cu o valoare 

estimată mai mică de 2.000.000 de lei este un drept și nu o obligație a autorității 

contractante. 

Garanţia de bună execuţie se returnează de către autoritatea contractantă la momentul executării 

integrale a contractului de achiziții publice. În cazul achiziției de lucrări, garanția de bună 

execuție se returnează în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de 

recepţie finală, dacă autoritatea contractantă nu a depus până la acea dată reclamaţii asupra ei. 

Important de reținut faptul că în cazul achizițiilor de lucrări, la decizia părților, garanţia de 

bună execuție a contractului se poate constitui prin două modalități: 

Cuantumul garanţiei 

de bună execuţie a 

contractului nu trebuie 

să depăşească 15% din 

valoarea de deviz a 

contractului de achiziţii 

publice. 
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1. prin reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale, cu efectuarea 

transferului sumei respective la un cont special deschis de către operatorul economic, pus 

la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi; 

2. prin reţineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile parţiale. 

2.3. Lansarea procedurii de achiziție publică  

După încheierea etapei de planificare, inclusiv elaborarea documentației de atribuire, procedura 

de achiziție poate fi lansată. Pentru lansarea procedurii de achiziție, autoritatea contractantă 

elaborează anunțul de participare și formularul DUAE. 

 

Anunțul de participare 

La întocmirea şi perfectarea anunțului de participare 

vor fi utilizate formulare standard, aprobate în acest 

scop, care să permită publicitatea achiziţiilor publice. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în 

anunţ cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3  a 

legii 131/2015. Formularul standard al anunțului de 

participare poate fi descărcat de pe pagina web a 

AAP la rubrica „Modele de documente”
28

. 

În scopul asigurării unei transparenţe maxime, autoritatea contractantă are dreptul de a publica 

anunțul de participare şi în alte mijloace de informare în masă, naţionale sau internaţionale, dar 

numai după publicarea anunțului respectiv în BAP şi pe pagina web a AAP. Anunţul de 

participare va fi transmis în formă electronică spre publicare şi în JOUE, în cazul în care 

valoarea contractului care urmează să fie atribuit, este egală sau mai mare decât: 

- 2,3 milioane lei pentru bunuri și servicii; 

- 90,0 milioane lei pentru lucrări, 

Anunțul de participare va fi publicat în termene care să ofere tuturor operatorilor economici 

interesaţi, fără nicio discriminare, posibilităţi reale de participare la procedurile de atribuire a 

contractului de achiziţii publice. 

Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE este o Declaraţie pe proprie răspundere, ca dovadă preliminară în locul 

certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi, care confirmă că OE în 

cauză îndeplineşte următoarele condiţii: 

 nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate în legea 131/2015; 

                                                           
28

https://tender.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-de-participare 

La elaborarea anunțului de 

participare, autoritatea contractantă 

se va asigura c toate informațiile 

incluse sunt prezentate într-o 

manieră clară, precisă și univocă. 

https://tender.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-de-participare
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 îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritate; 

 dacă este cazul, îndeplineşte criteriile de selecţie stabilite de autoritate; 

Formularul standard al DUAE poate fi accesat și descărcat de pe pagina web a AAP la rubrica 

„Modele de documente”
29

.  

Autoritatea contractantă se va asigura că completează toate părțile formularului DUAE conform 

schemei prezentate mai jos. 

Părțile formularului DUAE Cine completează? 

Partea I: informații privind procedura de achiziție și autoritatea 

contractantă 

Autoritatea contractantă, 

integral 

Partea II: informații referitoare la operatorul economic (denumire 

companie, adresă juridică, asociați, datele reprezentanţilor, etc.)  

Operatorul economic,  

integral 

Partea III:motive de excludere: condamnări penale, plata 

impozitelor, includerea în lista de interdicţie, etc. 

Operatorul economic,  

integral 

Partea IV: criteriile de selecție, inclusiv capacitatea OE de a 

corespunde cerințelor, capacitatea economică și financiară; 

capacitatea tehnică; sisteme de asigurare a calității, etc.  

Operatorul economic; 

Autoritatea contractantă – 

include criteriile de 

selecție 

Partea V: reprezintă o declarație generală prin care OE confirmă 

că va fi în măsură să furnizeze toate documentele justificative 

relevante la solicitarea AC.  

Operatorul economic; 

Autoritatea contractantă – 

indică termenul 

Partea VI – este necesară a fi completată doar în situațiile în care 

AC utilizează procedura de licitație restrânsă, negociere, dialog 

competitiv și parteneriat pentru inovare.  

Operatorul economic, 

integral 

Partea VII – cuprinde declarațiile finale Operatorul economic, 

integral 

Autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului documente justificative în sprijinul 

informațiilor declarate în DUAE, iar cel din urmă are obligaţia să furnizeze, la cerere şi fără 

întârziere, documentele justificative solicitate. În cazul în care autoritatea are posibilitatea de a 

obţine certificatele sau informaţiile în mod direct, prin accesarea unei baze de date naţionale din 

orice stat, disponibile gratuit, ofertanții nu sunt obligaţi să prezinte documente justificative sau 

alte probe în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE. 

                                                           
29

https://tender.gov.md/ro/content/formularul-standard-al-documentului-unic-de-achizi%C8%9Bii-european 

https://tender.gov.md/ro/content/formularul-standard-al-documentului-unic-de-achizi%C8%9Bii-european
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Autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor/candidaţilor să depună toate sau o parte din 

documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe 

durata desfăşurării unei proceduri de achiziții publice, dacă acest lucru este necesar pentru a 

asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. 

 

Așadar, odată ce autoritatea contractantă a pregătit toate documentele necesare (documentația de 

atribuire, anunțul de participare și formularul DUAE) poate lansa procedura de achiziție publică. 

 

Recomandare! Înainte de lansarea procedurii de achiziție, se recomandă autorității contractante 

să verifice dacă toate informațiile cuprinse în Documentația de atribuire, DUAE și anunțul de 

participare corespund și nu există contradicții sau informații lipsă. 

 

 

Conform modului de funcționare a sistemului MTender, autoritatea contractantă este obligată 

să răspundă la toate întrebările parvenite din partea operatorilor economici, în caz contrar 

la expirarea termenului pentru clarificări procedura de achiziție este automat suspendată și 

depunerea ofertelor este blocată până la publicarea răspunsului. Respectiv, perioada de depunere 

va fi prelungită cu numărul de zile de întârziere în oferirea răspunsului, după expirarea 

termenului pentru clarificare. În perioada de depunere, ofertele seprezintă prin intermediul 

sistemului electronic, iar conţinutul lor rămâne confidenţial până la expirarea termenului stabilit 

pentru deschiderea ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește un termen suficient pentru 

prezentarea ofertelor, în acest sens având obligaţia de a ţine cont de aspecte precum 

complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor; 

2.4. Deschiderea, examinarea și evaluarea ofertelor 

Conform legislației, prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii 

tehnice,  a propunerii financiare, a DUAE și, după caz, a garanției pentru ofertă. 

Documentele ce constituie oferta: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Oferta de prețuri, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă;  

2. Specificația tehnică pentru bunurile/serviciile achiziționate; 

3. Documentul Unic de Achiziții European (DUAE); 
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Deschiderea ofertelor şi examinarea, evaluareaşi compararealor ţin de competenţa şi 

responsabilitatea autorităţii contractante. 

Ofertele se deschid la timpul specificat în documentaţia de atribuire ca dată-limită de depunere a 

ofertelor sau la timpul specificat ca dată-limită a termenului prelungit, indiferent de numărul de 

ofertanţi, în conformitate cu procedurile stabilite în documentaţia de atribuire. Ofertanţii sau 

reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când 

ofertele au fost depuse prin intermediul sistemului electronic. 

Licitația electronică 

Licitaţia electronică reprezintă un proces repetitiv care implică mijloace electronice de 

prezentare, în ordine descrescătoare, a noilor preţuri şi a noilor valori referitoare la anumite 

elemente ale ofertelor, care intervin după o primă evaluare completă a ofertelor, permițând 

clasificarea lor în baza unor metode automate de evaluare.  

Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitaţia electronică în următoarele situaţii: 

1. ca o etapă finală a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare ori a 

cererii ofertelor de prețuri, înainte de atribuirea 

contractului de achiziţii publice şi numai dacă 

specificaţiile tehnice au fost definite cu precizie 

în caietul de sarcini; 

2. la reluarea competiţiei dintre operatorii 

economici care au semnat un acord-cadru;  

3. cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea 

atribuirii unui contract de achiziţii publice prin 

utilizarea unui sistem dinamic de achiziţie.  

Actualmente, în sistemul electronic de achiziții 

MTender, autoritățile contractante aplică licitația electronică, care se desfășoară: 

 după principiul licitației cu strigare; 

 furnizorii pot micșora prețul ofertei pe parcursul a 3 runde, (conform pasului minim 

stabilit de autoritate); 

 sistemul ordonează ofertele în ordine crescătoare, ofertantul  cu prețul cel mai mic având 

prioritate; 

 la finalul licitației electronice,  ofertele sunt clasificate automat, iar autoritatea în baza 

acestui clasament va analiza treptat de la oferta cea mică documentele ofertei.  

 

Anumite contracte de 

achiziții publice de lucrări şi 

anumite contracte de achiziții 

publice de servicii care au ca 

obiect activităţi intelectuale, 

cum ar fi proiectarea de 

lucrări, nu pot face obiectul 

licitaţiilor electronice. 
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Ofertele se afișează pe portalul MTender și platformele 

electronice după expirarea termenului de depunere, iar în 

cazul procedurilor cu opțiunea licitație electronică după 

finalizarea licitației electronice. În cazul în care la 

procedura cu licitație electronică este înregistrat un singur 

participant, deschiderea ofertei are loc automat, după expirarea termenului de depunere. 

 

Conform art. 33 al legii 131/2015, pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică. 

În conformitate cu p.25 din  HG nr. 987 din 10.10.2018 “Operatorul economic are obligația de a 

elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. Oferta, scrisă și 

semnată electronic, se prezintă utilizând sistemul electronic până la data și ora-limită pentru 

depunere, fixate de către autoritatea contractantă în invitația sau anunțul de participare”. 

 

Recomandare! La procedurile desfășurate electronic se va indica în documentația de atribuire că 

pe documentele ofertei va fi aplicată semnătura electronică. Aplicarea semnăturii electronice nu 

necesită dublarea acestea cu semnătura olografă și ștampila umedă. Lipsa semnăturii electronice 

este motiv de descalificare pentru ofertant. Pentru a verifica dacă un document a fost semnat 

electronic, autoritatea contractantă va accesa portalul www.msign.gov.md. 

 

La etapa examinării, evaluării şi comparării ofertelor, autoritatea are dreptul să solicite 

ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, dacă documentele prezentate sunt 

incomplete, sau, după caz, documentele justificative aferente DUAE. Autoritatea nu va admite 

modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe 

cărora inițial nu le corespundea. 

 

În cazul în care informațiile/documentele prezentate  de către ofertant sunt incomplete/eronate, 

autoritatea contractantă solicită ofertantului să suplimenteze, să clarifice sau să completeze 

informațiile/documentele, respectând principiul transparenței și cel al tratamentului 

egal.Ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu 

completează informațiile/documentele solicitate de autoritate în termenele stabilite de aceasta 

(minimum 3 zile lucrătoare sau, minimum o zi lucrătoare - la COP). Autoritatea poate solicita 

ofertanţilor să depună toate sau o parte din documentele justificative ca dovadă a informaţiilor 

cuprinse în DUAE.  

 

Recomandare! Autoritatea va specifica în FDA care sunt documentele aferente DUAE pe care 

va trebuie să le prezinte ofertantul după deschiderea ofertelor, la solicitarea acesteia. 

 

Autoritatea contractantă are dreptul să respingă o ofertă în următoarele situații:  

 Ofertantul nu corespunde cerinţelor de calificare și selecţie; 

 Oferta nu corespunde cerințelor documentației de atribuire; 

Autoritatea contractantă va 

aplica criteriul de atribuire și 

factorii de evaluare prevăzuți 

în documentația de atribuire. 

http://www.msign.gov.md/
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 Oferta financiară nu are un preţ fixat; 

 Oferta este anormal de scăzută și nu poate fi 

justificată, conform  art.70 din legea 131/2015 

 Au avut loc acte de corupție sau acte conexe actelor 

de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin 

hotărâre definitivă a instanţei de judecată. 

Evaluarea ofertelor se finalizează odată cu adoptarea deciziei de atribuire a contractului de 

achiziții publice sau anularea procedurii de atribuire. 

2.5. Atribuirea, încheierea și înregistrarea contractului de achiziție publică 

Autoritatea finalizează procesul de atribuire a contractului 

de achiziție publică prin adoptarea Deciziei de atribuire a 

contractului de achiziție publică și transmiterea acesteia 

(atât în format word, cât și pdf) către AAP 

(bap@tender.gov.md) pentru procesarea datelor cu privire 

la achiziție în termen de 3 zile de la adoptarea acesteia. 

Modelul Deciziei de atribuire poate fi descărcat de pe 

pagina AAP, la secțiunea „Modele de documente”
30

 

Autoritatea va atribui contractul de achiziție utilizând criteriile de atribuire specificate în 

documentația de atribuire și în baza informațiilor incluse în ofertă. Contractul poate fi atribuit 

ofertantului care a corespuns criteriilor de calificare și selecţie pentru achiziția respectivă. De 

asemenea, autoritatea în procesul de atribuire la ține cont de următoarele: 

 Contractul se atribuie în perioada de valabilitate a ofertelor; 

 Autoritatea are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la rezultatul 

selecţiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice ori 

anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în 

scris nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. 

 Informarea se face la adresa de email indicată în oferta. 

Autoritatea are obligaţia de a informa ofertantul câştigător cu privire la acceptarea 

ofertei/ofertelor prezentate, indicând motivele care au stat la baza deciziei.  

Anularea procedurii de achiziție publică 

Conform prevederilor legii 131/2015, autoritatea contractantă are dreptul să anuleze procedura 

de atribuire a contractului de achiziție în următoarele situații: 

                                                           
30

https://tender.gov.md/ro/content/model-decizie-de-atribuire 

Abaterile nesemnificative 

nu trebuie să servească 

drept temei pentru 

respingerea ofertei. 

 

Decizia de atribuire a 

contractului/de anulare  a 

procedurii de atribuire 

înlocuiește procesul  verbal de 

evaluare al grupului de lucru. 

https://tender.gov.md/ro/content/model-decizie-de-atribuire
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1. Nici o oferă nu a fost depusă; 

2. Numărul ofertanţilor calificaţi este mai mic decât cel prevăzut în cadrul legal; 

3. Niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentația 

de atribuire; 

4. Toate ofertele îndeplinesc unul sau mai multe condiţii specificate mai jos: 

 sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; 

 nu au fost elaborate în conformitate cu cerințele din documentaţia de atribuire; 

 conţin preţuri care nu sunt rezultat al liberei concurențe și nu pot fi justificate; 

 conţin propuneri la clauze contractuale care sunt evident dezavantajoase pentru AC; 

 depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției; 

 depășesc valoarea fondurilor alocate; 

5. s-a constatat comiterea unui act de corupţie sau actelor conexe confirmate prin hotărîre 

definitivă a instanţei de judecată; 

6. ofertele nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice 

şi/sau financiare; 

7. există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de 

atribuire sau face imposibilă încheierea contractului 

Autoritatea are obligaţia de a comunica în scris tuturor 

participanţilor, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, 

atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin 

depunerea de oferte, cât şi motivul anulării. 

Decizia de atribuire a contractului de achiziții publicesau 

anularea procedurii de atribuire se expediază către AAP nu 

mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de 

atribuire prevăzută a ofertanţilor. 

Darea de seamă 

Ca urmare a procesului de atribuire a contractului de achiziții publice, autoritatea contractanta va 

elabora Darea de seamă cu privire la procedura de achiziție publică, și o va transmite către AAP 

(bap@tender.gov.md) după expirarea termenului de așteptare conform art. 32 al legii 131/2015 și 

semnarea contractului de achiziție publică.  

Modelul Dării de seamă poate fi descărcat de pe pagina AAP, secțiunea „Modele de 

documente”
31

. 

Contractul de achiziție 

                                                           
31

https://tender.gov.md/ro/content/model-dare-de-seam%C4%83 

După data transmiterii 

comunicării privind 

rezultatul aplicării 

procedurii de achiziţie 

publică, anularea 

procedurii se efectuează 

doar de către ANSC. 

 

https://tender.gov.md/ro/content/model-dare-de-seam%C4%83
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Faţă de ofertantul a cărui ofertă este desemnată câștigătoare, în documentația de atribuire poate fi 

inclusă cerinţa semnării contractului de achiziţii publice în termen de 10 zile de la data la care i-

a fost remis spre semnare.Contractul de achiziții publice se consideră încheiat la data semnării 

acestuia de către părţi şi intră în vigoare din momentul înregistrării lui în modul stabilit de legea 

131/2015.Contractul de achiziţii publice se încheie pentru întreaga sumă atribuită unei achiziţii 

pe an, în temeiul planului de achiziţie și în limita alocațiilor aprobate. 

La momentul încheierii contractului de achiziţii publice se interzice: 

 modificarea unor elemente ale ofertei câştigătoare; 

 impunerea de noi cerinţe ofertantului câştigător; sau 

 implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă. 

Contractul de achiziţii publice se atribuie în temeiul următoarelor principii: 

a) respectarea legii, ordinii de drept, bunelor moravuri şi eticii profesionale; 

b) selectarea ofertei celei mai avantajoase; 

c) asigurarea protecţiei mediului şi susţinerea programelor sociale în procesul executării 

contractului 

Modelele de contracte sunt parte a Documentației standard. Acestea se vor utiliza pentru toate 

tipurile de proceduri de achiziție publică aplicate, inclusiv pentru achizițiile publice de valoare 

mică. 

Contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a legii 131/2015 pot fi încheiate 

după împlinirea termenelor de aşteptare: 

 6 zile – în cazul în care cazul în care valoarea 

estimată este mai mică decât 2,3 milioane (bunuri și 

servicii) și 90 milioane (lucrări); 

 11 zile – în cazul în care valoarea estimată este mai 

mare sau egală decât2,3 milioane (bunuri și servicii) 

și 90 milioane (lucrări); 

Respectarea termenelor de așteptare este facultativă în următoarele cazuri: 

a) contractul de achiziții publice este atribuit în urma desfăşurării procedurii de negociere 

fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;  

b) contractul de achiziții publice/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un 

operator economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire şi nu există alţi 

operatori economici implicaţi în respectiva procedură de atribuire;  

Contractele de achiziții 

publice încheiate înainte de 

împlinirea termenelor de mai 

sus sînt lovite de nulitate. 
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c) este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui 

sistem dinamic de achiziţie. 

În această perioadă, autoritatea va depune diligența necesară pentru a urmări dacă a fost depusă 

o contestație privind rezultatele procedurii de atribuire. În cazul în care a fost depusă o 

contestație, autoritatea este obligată să respecte decizia emisă de ANSC și/sau măsurile de 

remediere prescrise de către ANSC. 

După recepționarea Deciziei de atribuire și Dării de seamă de la autoritatea contractantă, AAP 

procesează datele cu privire la contractele încheiate și publică informația pe pagina web a AAP, 

secțiunea ”Transparență”, rubrica ”contracte atribuite” în 3 zile lucrătoare.  

În continuare, autoritatea contractantăva prezenta contractul pe suport hârtie în adresa trezoreriei 

regionale pentru înregistrare.  Trezoreria regională verifică datele contractului cu informația de 

pe pagina AAP și înregistrează contractul dacă acestea corespund (în caz contrar, contractul se 

restituie autorității cu indicarea motivului). 

2.6. Executarea, modificarea și monitorizarea contractului de achiziții publice 

Această reprezint ultima etapă a procesului de achiziție publică și se referă de implementarea 

contractului de achiziție, modificarea contractului prin acordurile adiționale, precum și 

monitorizarea performanței contractului. Autoritatea contractantă este cea responsabilă de 

monitorizarea conformă a contractelor de achiziții publice și respectiv, de întreprinderea 

acțiunilor în conformitate cu legislația în vigoare, în cazurile de executare neconformă a 

contractelor de achiziții 

Termenul de executare a contractului de achiziții publice se stabileşte în documentaţia de 

atribuire şi ulterior se transpune în contract, având în vedere necesităţile rezonabile ale autorităţii 

contractante. Termenul de executare se va calcula luând în considerare; 

 complexitatea achiziţiei preconizate,  

 cantitatea subcontractată anticipat şi timpul real 

solicitat pentru producerea,  

 stocarea şi transportarea bunurilor de la punctele 

de furnizare sau pentru prestarea serviciilor. 

 

Autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea de contracte de 

achiziții publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decât 

procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu prezenta lege în cazul în care achiziţia nu ar 

Condiţiile de executare a 

contractului de achiziții publice 

nu vor cuprinde clauze, direct 

sau indirect, discriminatorii. 
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fi fost divizată. Excepţie constituie achiziţia de bunuri şi servicii sezoniere, care impune 

încheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp.  

Pentru achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de 

un an, contractul poate fi încheiat pentru întreaga achiziţie, însă realizarea lui urmează a fi 

asigurată în limitele alocaţiilor anuale prevăzute în aceste scopuri şi precizate anual în contract. 

Autoritatea contractantă nu are dreptul să mărească volumul bunurilor, lucrărilor şi 

serviciilor, stabilit de contractele de achiziții publice încheiate, pentru a evita efectuarea unor noi 

achiziţii. De asemenea, se interzice cesiunea de creanţă (datorie), precum şi modificarea 

oricărui element al contractului de achiziții publice încheiat sau introducerea unor elemente noi 

dacă asemenea acţiuni sunt de natură să schimbe condiţiile ofertei care au constituit temei pentru 

selectarea acesteia şi să majoreze valoarea ei. 

În cazul contractelor de achiziţii publice cu executare continuă încheiate pe un termen mai 

mare de un an, se permite ajustarea periodică a valorii contractului, luând în considerare 

schimbarea preţurilor la componentele preţului de cost al bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care 

fac obiectul contractului. 

Operatorul economic va execută necondiţionat clauzele contractului de achiziții publice încheiat, 

respectând cerinţele de calitate şi preţul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale atrage după sine răspunderea operatorului 

economic conform legislaţiei şi clauzelor contractului de achiziții publice. 

Autoritatea contractantă nu va admite următoarele situații la etapa de executare a 

contractului: 

 Întârzieri/refuzuri în livrarea bunurilor, prestarea serviciilor sau finalizarea lucrărilor; 

 Creșterea costurilor; 

 Nerespectarea standardelor de calitate; 

 Nerespectarea (parțială sau totală) a cerințelor caietului de sarcini și a prevederilor 

contractuale; 

 Abateri de la obiectivele contractului; 

 Apariția situațiilor imprevizibile care împiedică finalizarea cu succes a contractului de 

achiziții publice, etc. 

În caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de 

către operatorul economic, autoritatea contractantă este obligată să întreprindă următoarele 

acțiuni: 

 Să rezolve problema prin identificarea unei soluții în comun cu operatorul economic; 
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 să notifice operatorul cu privire la abaterile 

admise în executarea contractului; 

 aplice sancțiuni conform condițiilor 

contractului; 

 să rețină garanția de bună execuție; 

 să rezilieze contractului; 

 să solicite la AAP includerea operatorului 

în Lista de interdicție cu prezentarea 

dovezilor concludente privind încălcarea 

obligațiilor contractuale; 

 să sesizeze organele de drept competente. 

 

Acorduri adiționale la contractul de achiziție publică 

Contractele de achiziţii publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de 

achiziție publică, în următoarele situaţii: 

1. atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor bunuri, lucrări sau 

servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit 

strict necesare pentru îndeplinirea acestuia; 

b) schimbarea contractantului este imposibilă; 

c) orice majorare a preţului contractului reprezentînd valoarea bunurilor/ 

lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depăşește 15% din valoarea contractului iniţial; 

2. atunci cînd sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate 

contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă; 

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; 

c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea contractului de achiziţii publice iniţial; 

3. atunci  când  contractantul  cu  care  autoritatea  contractantă  a  încheiat  iniţial  contractul  de 

achiziţii publice este înlocuit de un nou contractant, în una dintre următoarele situaţii: 

a) drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţii publice 

sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul 

unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator 

economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial. 

Faţă de conducătorul autorităţii 

contractante care nu a aplicat sau nu 

a întreprins acţiuni de aplicare a 

sancţiunilor faţă de operatorul 

economic ce nu a îndeplinit sau a 

îndeplinit necorespunzător clauzele 

contractului de achiziții publice 

organele abilitate cu funcţii de 

control aplică sancţiuni în 

conformitate cu legislaţia. 
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b) la încetarea anticipată a contractului de achiziţii publice, contractantul principal 

cesionează autorităţii contractante contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia. 

4. atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sînt substanţiale. 

Monitorizarea contractului de achiziții publice 

Una dintre atribuțiile autorității contractante prin intermediul grupului de lucru este și 

monitorizarea contractelor de achiziții publice.  

Prin urmare, grupul de lucru va asigura monitorizarea executării conforme a contractelor 

de achiziţie publică, întocmind rapoarte în acest sens, trimestrial/semestrial şi anual. Rapoartele 

respective vor include în mod obligatoriu: 

 informaţii cu privire la etapa de executare a obligaţiunilor contractuale,  

 cauzele neexecutării, reclamaţiile înaintate şi sancţiunile aplicate,  

 menţiuni cu privire la calitatea executării contractului etc.,  

Rapoartele de monitorizare vor fi plasate pe pagina web a autorităţii contractante, iar în lipsa 

acesteia pe pagina oficială a autorităţii centrale căreia i se subordonează sau a autorităţilor 

administraţiei publice locale de nivelul al doilea. 

De asemenea, AAP are atribuții de monitorizare procedurilor de achiziție publică și evaluarea 

funcționării eficiente a sistemului național de achiziții publice, conferite de legea 131/2015. 

Astfel, AAP monitorizează conformitatea desfășurării procedurilor de achiziție publică și 

elaborează în acest sens Rapoarte de monitorizare prin care constată abaterile și încălcările 

admise de autoritatea contractantă în procesul de atribuire a contractului de achiziție publică. 

  



47 
 

Capitolul III. Contestarea în procesul de achiziție publică 
 

Conform articolului 80 din Legea 131 / 2015 privind achizițiile publice, Agenția Naţională 

pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) este o autoritate publică autonomă şi independentă 

faţă de alte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice, care examinează contestaţiile 

formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică.  

 

ActivitateaANSC estereglementată deHotărârea Parlamentului  nr.  271din 15.12.2016cu privire   

la instituirea, organizarea și funcționarea ANSC, precum și alte acte normative. ANSC are în 

componența sa șapte consilieri pentru soluționarea contestaţiilor, inclusiv directorul general și 

directorul general adjunct, care au statut de persoane cu funcții de demnitate publică. 

 

Consilierii sunt numiți de către Parlament cu votul majorității deputaților prezenți, la propunerea 

Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, pe un termen de 7 ani, fără posibilitatea 

reînnoirii mandatului.Selectarea consilierilor se face pe baza aptitudinilor profesionale, în 

rezultatul unui concurs deschis, imparțial și transparent, organizat de Comisia economie, buget și 

finanțe.  

3.1. Subiecții și termenele de depunere a contestației 

 

Contestațiile pot fi depuse de orice persoană care întruneşte cumulativ două condiţii:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contestații nu sunt examinate de către ANSC dacă sunt: 

• Contracte care se încadrează în excepțiile reglementate la art. 5  

• Contractele de valoare mică (CMV) până la 200 000 lei fără TVA pentru bunuri și 

servicii și 250 000 lei fără TVA pentru lucrări 

Conform art. 83, alin. (1) din Legea nr. 131/2015: 

 Operatorul economic vătămat poate sesiza ANSC în vederea anulării actului şi/sau 

recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim prin depunerea unei contestări în 

termen de: 

1 are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică;  
 

2 consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității 

contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, iar în consecință 

contestatarul a suportat sau poate suporta prejudicii 
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Nr. de zile Valoarea estimată a contractelor 

5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă pentru  

bunuri/servicii < 2.300.000 de lei 

lucrări < 90.000.000 de lei  

10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă pentru  

bunuri/servicii ≥ 2.300.000 de lei 

lucrări ≥ 90.000.000 de lei 

 

 

Depunerea contestaţiei care se referă la acte ale autorităţii contractante care sunt emise sau au loc 

înainte de deschiderea ofertelor se efectuează cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1), 

însă nu mai târziu de data-limită de depunere a ofertelor stabilită de către autoritatea 

contractantă, și cu respectarea prevederilor art. 34. din legea nr. 131/2015.În cazul în care 

contestaţia se referă la documente publicate în mod electronic, data luării la cunoştinţă se 

consideră data publicării acestora.  

 

3.2. Etapele de depunere a unei contestații 

 

Etapele în care operatorul economic poate depune contestație: 

1. În perioada premergătoare deschiderii ofertelor pentru procedură de achiziție 

publică (Contestarea aspectelor documentației de atribuire) 

2. În etapa de decizie de atribuire a contractului (contestarea rezultatelor procesului de 

atribuire) 

 

 

Contestarea aspectelor documentației de atribuire 

 

La această etapă operatorii economic pot contesta, dar nu se limitează la următoarele: 

 cerinţele cu privire la experienţasimilară, criterii de calificare, specificaţii tehnice; 

 criteriiledeatribuireşifactorideevaluarefărăalgoritmdecalcul,cualgoritm 

decalculnetransparent sausubiectiv; 

 menţionareaîncadruldocumentaţieideatribuireaunordenumiridetehnologii, produse, 

mărci,producători,fărăa seutilizasintagma„sauechivalent”; 

Exemplu: În acest caz, legislația nu specifică expres că sunt „zile lucrătoare”, respectiv 

termenele sunt exprimate în „zile calendaristice”. Spre exemplu, anunțul de participare a fost 

publicat pe data de 16 aprilie (joi), atunci termenul de contestare va decurge din 17 aprilie 2020 

(I zi) și se va încheia pe data de 21 aprilie (a V-a zi). De remarcat că, în cazul în care ultima zi în 

care poate fi depusă contestația va fi zi de weekend sau zi oficial declarată liberă, termenul se 

extinde până la următoarea zi lucrătoare. 
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 lipsaunuirăspunsclar,completşifărăambiguităţidinparteaAC,lasolicitările de clarificări 

vizând prevederile documentației de atribuire;  

 formadeconstituireagaranţieideparticipare; 

 impunereadeclauzecontractualeinechitabile sauexcesive; 

 nedivizareaachiziţieipeloturi; 
 etc. 

 

Recomandare! Atuncicândpretinseleîncălcărisereferăladocumentațiade atribuire, înaintede 

aseadresala ANSC,oriceOE interesatare dreptuldeasolicita clarificări pemargineaacestoradelaAC. 

 

1. Contestarea rezultatelor procesului de atribuire 

La această etapă operatorii economic pot contesta, dar nu se limitează la următoarele: 

 procesul- verbalalşedinţei de deschidereaofertelor(neluareaînconsiderarea garanţieide 

participare,modulde desfăşurarea şedinţeide deschiderea ofertelor); 

 respingerea ofertei contestatorului ca neadecvată,neconformă,sau inacceptabilă;  

 preţulneobişnuitdescăzutal oferteloraltorparticipanţila procedurade atribuire;  

 documenteledecalificaredepusedealţiofertanţi participanţi,saumodulde punctare/evaluarea 

acestoradecătreautoritateacontractantă; 

 faptul că,înadresade comunicare a rezultatului procedurii, autoritatea contractantă nu a 

precizat motive de respingere a ofertei; 

 respingereaoferteifărăcaautoritateacontractantă să solicite clarificări referitoarela  

propunereatehnică/preţul ofertat,sau apreciereaincorectă a răspunsurilorlaclarificări; 

 anulareafără temeilegalaprocedurii de atribuire de cătreautoritatea contractantă;  

 etc. 

3.3. Examinarea și soluționarea contestațiilor în cadrul ANSC 

 

Procedura de examinare și soluționare a contestațiilor se regăsesc în articolul 84 și respective 85 

din Legea 131/ 2015 privind achizițiilor publice, iar soluțiile pe care le poate pronunța ANSC se 

regăsesc în articolul 86.  

Etapele procesului de soluționare a contestației d către ANSC: 

Pasul 1:  

 

ANSC verifică dacă contestația a fost depusă în termen și cuprinde toate 

informațiile solicitate conform legislației. Dacă contestația este depusă cu 

depășirea prescriși contestația se respinge. În cazul în care ANSC constată că în 

contestație nu sunt cuprinse toate informațiile specificate supra, acesta va cere 

contestatorului să completeze contestația în termen de 5 zile de la înștiințarea prin 

care i se aduce la cunoștință această situație. 

Pasul 2: ANSCare dreptul de a solicita lămurire părților, de a administra probe și de a solicita 

orice alte date / documente în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu 

obiectul contestației. De asemenea ANSC are dreptul de a solicita orice date 

necesare pentru soluționarea contestației și de la alte persoane fizice sau juridice.  

 Autoritatea are obligația să-i înștiințeze pe toți operatorii participanți despre 
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contestația depusă în termen de 1 zi lucrătoareconform art. 84, alin. (5) din Legea 

131/15Înştiinţareatrebuiesăfieînsoțităde o copie a contestaţiei respective. 

Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de 

primire. 

 Autoritatea are obligația să transmită ANSC punctul de vedere în termen ≤ 5 zile 

lucrătoare conform art. 84, alin. (9) din Legea 131/15. Lipsa punctului de vedere al 

autorității contractante nu împiedică soluționarea contestației. 

 ANSC organizează ședințe deschise de examinarea a contestațiilor în care 

autoritatea și contestatorul au obligația de a participa. 

Pasul 3: ANSC examinează contestația depusă și poate dispune: 

 Administrarea contestației, integral sau parțial 

 Respingerea contestației 

 

ANSC are obligaţia de a soluţiona contestaţia (art. 85, alin. (17) din Legea 131/15): 

 

≤ 20 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei 

≤ 10 zile în cazul unei excepţii care împiedică examinarea în fond a 

contestaţiei și anume se pronunță mai întâi asupra cazurilor de 

restituire a contestației, conform art. 86 alin. (1) 

(+) 10 zile   în cazuri temeinic justificate, termenul poate fi prelungit o singură 

dată 

 

Notă!AC nu are dreptul de a încheia contractul de achiziţii publice până la emiterea unei 

decizii finale pe marginea contestaţiei de către ANSC.art. 85, alin. (18) din Legea 131/15 

 

 

Decizia ANSC, inclusiv justificarea acesteia, va fi comunicată părţilor în scris, în termen de 

până la 3 zile de la data pronunţării. Decizia se publică pe pagina web a ANSC în acelaşi 

termen. 

 

În cazul în care ANSC  admite contestaţia şi dispune luarea 

unei măsuri de remediere a actului atacat, aceasta va preciza şi 

termenul în care măsura respectivă trebuie dusă la îndeplinire 

și care nu va fi mai mare decât termenul de exercitare a căii de 

atac împotriva deciziei ANSC. 

 

Autoritatea contractantă are obligația de a raporta către ANSCmăsurile de remediere luate 

în vederea executării deciziei prin care au fost dispuse măsuri de remediere. Decizia prin care 

ANSC anulează, în tot sau în parte, actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractantă. 

Decizia ANSC privind soluţionarea contestaţiei poate fi atacată în instanţa judecătorească 

competentă.  

 

  

ANSC nu poate decide 

atribuirea unui contract 

către un anumit operator 

economic. 
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