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Notă introductivă 

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de Hotărâre de Guvern în scopul asigurării bunei 

guvernări, transparenței și gestionării optime a banilor publici în procesul de prevenire, diminuare și 

lichidare a consecințelor pandemiei de COVID-19 pentru anul 2020.
1
 

În condițiile stării de urgență în sănătate și necesitățile sistemului medical, este afectată transparența 

procesului de achiziție, precum și dreptul cetățenilor la acces la informație privind utilizarea 

resurselor publice.  Prin urmare, considerăm extrem de necesar și susținem instituirea unor măsuri 

suplimentare de raportare, transparență și audit privind achizițiile publice, astfel încât să nu fie 

afectate principiile de bază ale unei achiziții publice prevăzute de legislație, inclusiv utilizarea 

eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorității contractante, precum și transparența 

achizițiilor publice.   

Suplimentar, este important ca măsurile instituite, în special cele privind transparența, să fie 

prevăzute nu doar pentru achizițiile reglementate de legea 131/2015, dar și achizițiile de valoare 

mică (bunuri și servicii: 10,000 – 200,000 lei, fără TVA; lucrări: 10,000 – 250,000 lei, fără TVA). 

În cele ce urmează, propunem câteva măsuri suplimentare (marcate cu roșu) care ar contribui la 

transparentizarea informațiilor privind procedurile de achiziții publice efectuate în vederea 

prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de COVID-19. 

Propuneri la proiect 

Prevedere proiect Propunere IDIS 

3. Rapoartele conform formelor indicate în 

anexele nr. 2 și 3 se vor prezenta Agenției 

Achiziții Publice de autoritățile contractante, care 

au efectuat achiziții publice în vederea prevenirii, 

diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de 

coronavirus (COVID-19). În rapoarte va fi inclusă 

informația privind toate achizițiile publice 

efectuate pe parcursul anului 2020 în vederea 

prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor 

pandemiei de coronavirus (COVID-19). 

Se propune de completat punctul 3 care să 

specifice clar și achizițiile de valoare mică 

(mai mari de pragul de 10,000 lei): 

În rapoarte va fi inclusă informația privind 

toate achizițiile publice efectuate pe parcursul 

anului 2020, inclusiv achizițiile de valoare 

mică, în vederea prevenirii, diminuării și 

lichidării consecințelor pandemiei de 

coronavirus (COVID-19). 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://mf.gov.md/ro/content/proiectul-hg-pentru-aprobarea-m%C4%83surilor-de-control-audit-raportare-si-

transparen%C8%9B%C4%83-privind 

https://mf.gov.md/ro/content/proiectul-hg-pentru-aprobarea-m%C4%83surilor-de-control-audit-raportare-si-transparen%C8%9B%C4%83-privind
https://mf.gov.md/ro/content/proiectul-hg-pentru-aprobarea-m%C4%83surilor-de-control-audit-raportare-si-transparen%C8%9B%C4%83-privind
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Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului nr.____/2020 

 

Măsuri de raportare, transparență și audit privind achizițiile publice efectuate în vederea  

prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) 

 

 

Autoritatea 

responsabila 
Conținutul acțiunii Obiectul acțiunii 

Indicatori de 

rezultat 

Recepționar/Ben

eficiar 

raportului 

Termen 

1 Autoritățile 

contractante 

AC Întocmirea, prezentarea și publicarea 

Raportului cu privire la achizițiile publice 

efectuate în conformitate cu Legea 

privind achizițiile publice nr.131/2015, 

conform Anexei nr. 2 la HG nr. ___/2020. 

Informația privind 

procedurile de achiziții 

publice efectuate în 

vederea prevenirii, 

diminuării și lichidării 

consecințelor pandemiei 

de coronavirus (COVID-

19) 

Raport prezentat; 

Raport publicat pe 

pagina web a 

autorității 

contractante 

Agenția Achiziții 

Publice; 

Societatea civilă 

 

30 iunie pentru 

perioada de 

raportare ianuarie-

mai 2020; 

Lunar, către data 

de 10 zile a lunii 

următoare lunii de 

gestiune. 

Întocmirea, prezentarea și publicarea 

Raportului conform Anexei nr. 3 la HG 

nr. ___/2020 cu privire la: 

- achizițiile de valoare mică în 

suma mai mare de 10 mii lei,  

- achizițiilor efectuate conform 

excepțiilor prevăzute în Dispozițiile 

Comisiei pentru Situații Excepționale; 

- achizițiilor efectuate conform 

prevederilor Legii cu privire la instituirea 

unor măsuri pe perioada stării de urgență 

Informația privind 

procedurile de achiziții 

publice efectuate în 

vederea prevenirii, 

diminuării și lichidării 

consecințelor pandemiei 

de coronavirus (COVID-

19) 

Raport prezentat; 

Raport publicat pe 

pagina web a 

autorității 

contractante 

Agenția Achiziții 

Publice; 

Societatea civilă 

 

30 iunie pentru 

perioada de 

raportare ianuarie-

mai 2020; 

Lunar, către data 

de 10 zile a lunii 

următoare lunii de 

gestiune. 
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în sănătate publică și modificarea unor 

acte normative. 

2 Agenția 

Achiziții 

Publice 

AAP Monitorizarea conformității desfășurării 

procedurilor de achiziție publică  în 

vederea prevenirii, diminuării și lichidării 

consecințelor pandemiei de coronavirus 

(COVID-19) și publicarea periodică 

(lunar) pe pagina web a AAP a 

informației cu privire la activitatea de 

monitorizare, abaterilor identificate, 

gradul de conformare a autorităților 

contractante și acțiunile de sesizare a 

organelor competente în cazuri de 

suspiciuni de fraudă și corupție; 

Procedurile de achiziții 

publice desfășurate de 

autorități contractante 

Rapoarte de 

monitorizare 

emise autorităților 

contractante 

privind 

procedurile la care 

au fost depistate 

abateri de la 

prevederile actelor 

normative. 

Informație privind 

rezultatele 

activității de 

monitorizare 

publicată lunar pe 

pagina web a AAP 

Autoritatea 

contractantă. 

Societatea civilă  

Pană la data 

încheierii 

contractului cu 

operatorul 

economic; 

Lunar 

 

Colectare, generalizarea și publicarea 

datelor privind achizițiile publice 

efectuate în vederea prevenirii, diminuării 

și lichidării consecințelor pandemiei de 

coronavirus (COVID-19), cu specificarea 

proprietarilor efectivi ai operatorilor 

economici contractați. 

Rapoartele autorității 

contractante, informația 

prezentată de Agenția 

Servicii Publice; 

Informație publicată pe 

pagina web a Agenției 

Servicii Publice și /sau 

Agenției Achiziții Publice 

 

Raportul 

generalizat privind 

achizițiile publice 

efectuate în 

vederea prevenirii, 

diminuării și 

lichidării 

consecințelor 

pandemiei de 

COVID-19 emise 

și publicate. 

Societatea civilă. 

Publicarea 

raportului 

generalizat pe 

website - 

https://tender.gov.

md 

Trimestrial către 

data de 20 a lunii 

următoare după 

trimestrul de 

gestiune 

3 Curtea de 

Conturi 

CC Auditul conformității gestionării 

resurselor financiare publice la achizițiile 

publice efectuate în vederea prevenirii, 

diminuării și lichidării consecințelor 

pandemiei de coronavirus (COVID-19). 

Procedurile de achiziții 

publice. 

Cheltuielile efectuate în 

vederea prevenirii, 

diminuării și lichidării 

consecințelor pandemiei 

de coronavirus (COVID-

Raportul 

auditorului 

examinat și 

aprobat. 

Raport de audit 

publicat pe pagina 

web a Curții de 

Societatea civilă. 

Publicarea 

Hotărîrii Curții de 

Conturi pe 

website - 

http://www.ccrm.

md/ 

Conform 

Hotărîrilor Curții 

de Conturi 
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19). Conturi 

4 Auditul 

intern (la 

autoritățile 

in care sunt 

create 

subdiviziuni 

de audit 

intern) 

AI Evaluarea, prin prisma controlului intern 

managerial, a procesului de achiziții 

publice efectuate de entitățile publice, si 

utilizării mijloacelor în vederea 

prevenirii, diminuării și lichidării 

consecințelor pandemiei de coronavirus 

(COVID-19). 

Procedurile de achiziții 

publice si modul de 

utilizare a mijloacelor 

financiare în vederea 

prevenirii, diminuării și 

lichidării consecințelor 

pandemiei de coronavirus 

(COVID-19). 

Raport de audit 

intern întocmit și 

aprobat 

Autoritatea 

contractantă 

Către 31 ianuarie 

2021 

 

Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului nr.____/2020 

 

Raport cu privire la achizițiile publice efectuate în conformitate cu Legea privind achizițiile publice nr.131/2015 

 

Nr. 

de 

ord. 

Denumirea 

autorității 

contractante 

IDNO al 

autorității 

contractante 

Tipul procedurii 

de achiziție 

publică aplicată 

Numărul 

procedurii de 

achiziție publică 

Descrierea 

obiectului de 

achiziții 

publice 

Numărul și 

data 

contractului 

Codul CPV 

al 

contractului 

Suma 

contractului 

(lei MD cu 

TVA) 

Denumirea 

operatorului 

economic 

contractat 

IDNO al 

operatorului 

economic 

contractat 
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Anexa nr.3 

la Hotărîrea Guvernului nr.____/2020 

 

Raport cu privire la achizițiile de valoare mică în suma mai mare de 10 mii lei, achizițiilor efectuate conform excepțiilor 

prevăzute în Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale sau conform prevederilor Legii cu privire la instituirea unor măsuri 

pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative 

 

Nr. de 

ord. 

Denumirea 

autorității 

contractante 

IDNO al 

autorității 

contractante 

Metoda de 

achiziție 

publică 

aplicată 

Temeiul și 

argumentarea 

selectării 

metodei de 

achiziție publică 

aplicate 

Descrierea 

obiectului de 

achiziții 

publice 

Numărul și 

data 

contractului 

Codul CPV 

al 

contractului 

Suma 

contractului 

(lei MD cu 

TVA) 

Denumirea 

operatorului 

economic 

contractat 

IDNO al 

operatorului 

economic 

contractat 

           

 


