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Obiectul și subiecții achizițiilor publice. 

Grupul de lucru pentru achiziții publice. 
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Subiecții/actorii achizițiilor publice:

Autorități 
contractante

Operatori 
economici

Agenția Achiziții 
Publice

Agenția Națională 
pentru 

Soluționarea 
Contestanțiilor

Reprezentanții 
Societății Civile
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Autorități contractante (art.12):

 Autorități publice;

 Persoane juridice de drept public;

 Asociaţii formate din una sau mai multe dintre tipurile de autorități contractante;

 Autorităţi contractante ce au fost calificate astfel prin Hotărîre de Guvern;

 Orice altă entitate care a fost calificată ca autoritate contractantă, la dorinţa sa

sau la decizia organelor de conducere competente;

 Unitatea centrală de achiziţii – concept prevăzut de art. 12, alin. (6) din Legea

privind achiziţiile publice și care se referă la autoritatea publică desemnată de

Guvern pentru organizarea și desfășurarea centralizată a procedurilor de

atribuire.
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Persoană juridică de drept public 
este orice entitate:

 constituită exclusiv pentru a satisface necesităţile de interes public, fără

scop lucrativ (industrial sau comercial);

 dispune de personalitate juridică;

 a cărei activitate este asigurată cu bani publici sau a cărei gestiune

constituie obiectul controlului din partea autorităţilor publice ori a altor

persoane juridice de drept public, sau al cărei consiliu de administraţie, de

conducere ori de supraveghere este format, în proporţie de peste 50%, din

membri numiţi de către entităţile menţionate.
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 Autoritate contractantă este şi o asociație de autorităţi contractante, membrii

căreia desemnează din rîndul lor, prin act juridic civil, o persoană juridică care îi

reprezintă, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu orice operator economic.

 Prin Hotărîre de Guvern, drept autorităţi contractante pot fi calificate şi alte

persoane juridice care au obligaţia de a efectua achiziţii publice.

 Orice altă entitate - la dorinţa sau la decizia organelor de conducere competente, 

cu condiţia efectuării achiziţiilor în strictă conformitate cu prezenta lege.
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Autoritate contractantă este şi autoritatea centrală de achiziție, în scopul

satisfacerii unor necesităţi de aceleaşi bunuri, lucrări sau servicii ale mai

multor autorităţi contractante.

Administraţia de Stat a Drumurilor –

Hotărâre de Guvern Nr. 678 din 19.07.2001

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate -

Hotărîre de Guvern Nr. 1128 din 10.10.2016
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Operatorii economici (art.15)-
furnizor de bunuri, executant de lucrări şi/sau prestator 

de servicii, care poate fi orice persoană fizică sau juridică, 
orice entitate publică sau asociație a acestor persoane 
şi/sau entităţi, care furnizează pe piaţă bunuri, execută 

lucrări şi/sau prestează servici;

furnizori de 
bunuri

executanți de 
lucrări

prestatori de 
servicii
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Participarea operatorului economic la procedurile de 
achiziţie publică (art. 15)

 Orice operator economic are dreptul de a participa 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

 Operatorii economici se pot asocia în scopul prezentării ofertelor şi/sau se 

pot prezenta în calitate de ofertanţi asociaţi. 

 Ofertantul/candidatul care este abilitat să presteze o anumită activitate nu 

poate fi exclus dintr-o procedură de atribuire
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Societatea civilă se referă la diverse organizații
și asociații care nu fac parte din domeniul 

public al statului și sfera economică:

 totalitatea organizațiilor și instituțiilor non-guvernamentale

care exprimă interesele și voința cetățenilor;

 indivizii și organizațiile din societate independente de Guvern.
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ă mMoldova

Tel (373 22) 22 18 44, 

Fax (373 22) 24 57 14 

www.viitorul.org 

http://localtransparency.viitorul.org/

http://localbudgets.viitorul.org/

http://competitiveness.viitorul.org/

Obiectul achizițiilor publice poate fi:

Procurarea 
bunurilor

Prestarea 
serviciilor

Executarea 
lucrărilor

 Contractul de achiziţii publice, care are ca obiect atît prestarea serviciilor, cît şi executarea
lucrărilor, este:

1) contract de achiziţii publice de servicii => VE serviciilor > VE lucrărilor;
2) contract de achiziţii publice de lucrări =>VE lucrărilor > VE serviciilor.

 Contractul de achiziţii publice, care are ca obiect atît furnizarea bunurilor, cît şi prestarea
serviciilor, este:

1) contract de achiziţii publice de bunuri =>VE bunurilor > VE serviciilor;
2) contract de achiziţii publice de servicii => VE serviciilor > VE bunurilor.
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Valoarea estimată =

valoarea totală spre plată  - TVA 

Necesitatea calculării valorii estimte: 
 Determinarea necesarului de mijloace financiare

 Determinarea tipului de procedură

 Implicații la rezultatele atribuirii

Anularea procedurii de achiziţie publică conform art.67
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Grupul de lucru pentru achiziții publice
Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016

 Ordin/decizie de creare

 Unul sau mai multe grupuri de lucru

 De regulă, 5 membri

 Stabilirea tuturor atribuțiilor/responsabilităților

 Consemnarea înlocuirilor membrilor lipsă în procesele verbale

 Procesele-verbale semnate obligatoriu de către toți membrii

 Opinia separată – se va indica în procesele-verbale

 Componenţa grupului de lucru, va fi adusă la cunoştinţa operatorilor 

economici prezenţi la şedinţa de deschidere a ofertelor.
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GRUPUL DE 
LUCRU

Conducător

Secretar

Membri: 
funcționari și 

specialiști

Membri 
supleanți

Consultanți/ 
experți / 

specialiști

Reprezentanți 
ai societății 

civile
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Membrii sunt obligaţi să completeze o declaraţie
de confidenţialitate şi imparţialitate înainte de 

şedinţa de deschidere.

Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a 
evita apariţia unor situaţii de natură să determine 
existenţa unui conflict de interese şi/sau care să 

permită manifestarea concurenţei neloiale.
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Reprezentanţii societăţii civile

Cerere scrisă cu două zile pînă la data-limită de depunere a ofertelor, 
care va conține cel puțin:

 Denumirea organizaţiei;

 Numele şi prenumele reprezentantului acesteia;

 Copia de pe documentul ce confirmă împuternicirile sau numele şi 
prenumele persoanei fizice; 

 Adresa juridică şi poştală sau adresa de domiciliu;

 Datele de contact, inclusiv adresa electronica;

 Procedura de achiziţie la care solicită să fie inclus în componenţa grupului 
de lucru.

Notă: În cazul în care cererea nu corespunde condiţiilor prevăzute, autoritatea 
contractantă va restitui cererea respectivă pentru perfectarea 

corespunzătoare
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Reprezentanţii societăţii civile

Nu pot constitui mai mult de o treime:

 Grupul de lucru, în cazul în care sînt depuse mai multe cereri decît numărul admis în
raport cu numărul de membri cu drept de vot deliberativ, va desemna solicitanţii pentru a
fi incluşi în componenţa grupului de lucru prin tragere la sorţi.

 Pentru efectuarea tragerii la sorţi, grupul de lucru, în prezenţa reprezentanţilor societăţii 
civile, pregăteşte bileţele într-un număr egal cu numărul acestora și le numerotează cu 

cifrele 1, 2, 3... N

 În cazul reprezentanţilor societăţii civile absenţi, plicul cu numărul de ordine, va fi extras
de către preşedintele grupului de lucru sau, după caz, de un membru al acestuia, fapt
consemnat în procesul-verbal.

 Grupul de lucru va întocmi un proces-verbal, cu privire la clasamentul reprezentanţilor
societăţii civile, inclusiv a celora care vor fi incluşi în componenţa grupului de lucru, care
va fi semnat de toţi membrii acestuia. Fiecărui participant la tragere i se înmînează cîte o

copie de pe procesul-verbal.
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Reprezentanţii societăţii civile

 drept de vot consultativ sau dreptul la opinie separată;

 grupul de lucru  este obligat să întocmească Registrul de evidență a cererilor parvenite 

de la societatea civilă;

 includerea reprezentanţilor societăţii civile în componenţa grupului de lucru se 

realizează pentru fiecare procedură de achiziţie în parte.

 Grupul de lucru îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, cu respectarea principiilor:

-transparenţei; 
-publicităţii; 
-obiectivităţii; 
-imparţialităţii; 
-eficienţei.
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 examinează şi concretizează necesităţile autorităţii contractante de bunuri, lucrări şi servicii;
 întocmeşte şi înaintează spre publicare anunţul de intenţie;
 iniţiază şi desfăşoară procedura de achiziţie corespunzătoare, prevăzută de legislaţie;
 întocmeşte anunţuri şi/sau invitaţii de participare în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
 elaborează documentaţia de atribuire şi alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de

achiziţie publică;
 examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici prezentate în cadrul

procedurilor de achiziţie publică;
 atribuie contracte de achiziţii publice care sînt încheiate de autoritatea contractantă cu

operatorii economici;
 întocmeşte documentele necesare pentru sancţionarea operatorului economic în cazul

îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale;
 întocmeşte darea de seamă privind procedurile de achiziţie sau modificarea contractului;
 monitorizează executarea conformă a contractelor de achiziţii publice;
 păstrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite şi aplicate în cadrul procedurilor

de achiziţie publică.

Grupul de lucru îndeplineşte următoarele funcţii:
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Acțiunile grupului de lucru :

 Grupul de lucru, la termenul indicat în documentele de atribuire, va deschide

ofertele prezentate de operatorii economici şi va da citire tuturor documentelor

prezentate în cadrul acestei proceduri, după care oferta prezentată va fi

semnată de către toţi membrii grupului de lucru.

 La momentul deschiderii ofertelor, grupul de lucru nu ia nici o decizie privind

respingerea sau determinarea ofertei ca fiind cîştigătoare.

 Grupul de lucru examinează ofertele în mod confidenţial şi nu divulgă

informaţia privind examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor ofertanţilor

sau persoanelor neimplicate oficial în aceste proceduri sau în determinarea

ofertei cîştigătoare.

Încălcarea de către membrii grupului de lucru a prevederilor legislaţiei în domeniul 

achiziţiilor publice atrage după sine răspundere, în conformitate cu legislaţia.


