
 

REPUBLICA  MOLDOVA 

CONSILIUL  MUNICIPAL  CHIȘINĂU 

DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ,  ALIMENTAŢIE 

PUBLICĂ ŞI   PRESTĂRI SERVICII 

 
 

                                    

ORDIN 

 

din     21    decembrie    2017                                               nr. __37___     

 

 

 

Cu privire la crearea grupului de lucru 

pentru achiziții publice 

 

În conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 

03.07.2015, Regulamentului cu privire la activitatea grupului dc lucru pentru 

achizițiile publice, aprobat prin Hotărârea Guvemului Republicii Moldova nr. 667 

din 27.05.2016, în temeiul art. 57 din Legea finanțelor publice şi responsabilității 

bugetar-fiscale nr 181 din 25.07.2014, art. 29 (1) lit. F), art. 32 (1) din Legea nr. 

436-XVI din 28.12.2006 "Privind administrația publică locală", 

 

 

ORDON: 

 

1. Se creează Crupul de lucru pentru achiziții publice al Direcției 

generale comerț APPS și se aprobă componența nominală a acestuia, conform 

anexei nr. 1. 

2. Se aprobă Regulamentul cu privire la activitatea Grupului de lucru 

pentru achizițiile publice al Direcției generale comerț APPS, conform anexei nr. 2. 

3. Se stabilește că, în cazul eliberării din funcțiile deținute a membrilor 

grupului de lucru, atribuțiile lor în cadrul procedurilor respective, vor fi preluate de 

persoanele nou-desemnate în funcțiile respective fără emiterea unui nou ordin. 

4. Se abrogă ordinul nr. 2 din 02.01.2017 „Cu privire la crearea și modul 

de activitate a grupului de lucru pentru achiziții publice”. 

5. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum. 

 

 

 

 

Șeful  Direcției      Marcel  ZAMBIȚCHI 

 

 

 

 



Anexa nr. 1.  

la ordinal DGCAPPS  

nr. _37___ din ___21_12__2017__ 

 

 

 

 

 

COMPONENȚA  NOMINALĂ 

a Grupului de lucru pentru achiziții publice al DGCAPPS 

 

 

 

 

Președintele Grupului de lucru: 

Valentina Constantinov - şef al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie 

publică şi prestări servicii; 

Vice-președintele Grupului de lucru: 

Victor Prodan - şeful secţiei Reglementarea activităţii pieţelor şi prestări 

servicii; 

Membrii Grupului de lucru. 

Parascovia Novac – contabil-șef (Serviciul Contabilitate); 

Larisa Gheorghiță – șef secție Reglementarea activității unităților 

comerciale; 

Aurica Saftiuc – specialist superior (Serviciu Resurse Umane). 

Secretarul Grupului de lucru: 

Victor Prodan - şeful secţiei Reglementarea activităţii pieţelor şi prestări 

servicii. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2.  

la ordinal DGCAPPS  

nr. _37___ din ___21_12__2017__ 

 

 

REGULAMENT 

cu privire la activitatea Grupului de lucru pentru achizițiile publice al 

Direcției generale comerț APPS 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
    1. Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii a 

DGCAPPS (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr. 

131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice şi stabileşte funcţiile, obligaţiile şi 

drepturile grupului de lucru pentru achiziţii (în continuare – grup de lucru), precum 

şi modul de creare şi activitate a acestuia.  

    2. Grupul de lucru reprezintă un grup de specialişti în cadrul DGCAPPS, care 

iniţiază şi desfăşoară proceduri de achiziţie publică pentru satisfacerea necesităţilor 

Direcției. 

II. COMPONENŢA GRUPULUI DE LUCRU 
    3. Grupul de lucru își desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, cu respectarea principiilor transparenţei, publicităţii, 

obiectivităţii, imparţialităţii şi eficienţei realizării achiziţiilor publice. 

 4. În activitatea sa Grupul de lucru se călăuzește de Legea nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achiziţiile publice, de HG nr. 667 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii”, alte 

acte normative în domeniul achizițiilor publice și prezentul Regulament. 

5. Componența Grupului de lucru se stabilește prin ordinul șefului Direcției.  

Grupul de lucru poate fi desfiinţat, iar componenţa acestuia poate fi modificată 

numai prin emiterea unui ordin.  

6. Se stabilește că în cazul în care unul din membrii grupului de lucru 

absentează motivat, el este înlocuit fără emiterea unui ordin suplimentar, cu 

persoana care exercită funcțiile acestuia pentru perioada de absenţă şi, respectiv, 

exercită funcțiile pe care membrul grupului de lucru absent le exercită din oficiu. 

Efectuarea unei asemenea înlocuiri se consemnează în procesul-verbal al ședinței 

Grupului de lucru al DGCAPPS. 

7. Autoritatea contractantă va 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 înainte de 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 va expuse în actul deliberativ al grupului 

respectiv. 

8. Membrii grupului de lucru, până la momentul deschiderii ofertelor, 

declară în scris (conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament) pe propria 

răspundere că 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; 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 sau deţin acţiuni sau cote-

părţi în capitalul social subscris al ofertanţilor. În cazul în care unul din membri 

constată  cele menționate, el  se retrage din componența Grupului de lucru.  

 9. ședințele Grupului de lucru se desfășoară în incinta sediului DGCAPPS. 

 

III. ATRIBUŢIILE GRUPULUI DE LUCRU 
    10. Grupul de lucru îndeplineşte următoarele funcţii: 

    a) examinează şi concretizează necesităţile DGCAPPS de bunuri, lucrări şi 

servicii, coordonîndu-le în limita mijloacelor financiare repartizate în acest sens, 

elaborează planurile anuale de efectuare a achiziţiilor; 

   b) întocmeşte şi înaintează spre publicare anunţul de intenţie privind achiziţiile 

preconizate de DGCAPPS; 

    c) iniţiază şi desfăşoară procedura de achiziţie corespunzătoare, prevăzută de 

legislaţie; 

    d) întocmeşte anunţuri şi/sau invitaţii de participare în cadrul procedurilor de 

achiziţie publică; 

    e) elaborează documentaţia de atribuire şi alte documente aplicabile în cadrul 

procedurilor de achiziţie publică; 

    f) examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici prezentate 

în cadrul procedurilor de achiziţie publică; 

    g) atribuie contracte de achiziţii publice care sînt încheiate de DGCAPPS cu 

operatorii economici; 

    h) întocmeşte documentele necesare pentru sancţionarea operatorului economic 

în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale; 

    i) 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; 

    j) monitorizează executarea conformă a contractelor de achiziţii publice;  

    k) păstrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite şi aplicate în cadrul 

procedurilor de achiziţie publică. 

 

11. 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, inclusiv a ofertei, cu 

menţionarea preţurilor expuse în oferta operatorului economic, a valorii totale 

şi/sau a preţurilor pe poziţii, 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. 



     12. În cazul în care grupul de lucru va solicita explicaţii şi documente 

suplimentare referitor la executarea viitorului contract, acesta va pune pe picior de 

egalitate toţi ofertanţii participanţi, cu solicitarea în scris a documentelor sau 

explicaţiilor necesare de la toţi ofertanţii participanţi. 

    13. Fiecare membru al grupului de lucru este obligat să semneze procesul-verbal 

de deschidere a ofertelor şi procesul-verbal de evaluare a ofertelor. 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. Decizia grupului de lucru se 

adoptă prin vot deschis, cu simpla majoritate de voturi. 

     14. 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.  

    15. Grupul de lucru va oferi informaţia privind desfăşurarea procedurilor de 

achiziţie publică în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, dacă 

aceasta nu este considerată secretă (inclusiv secret comercial), sau nu afectează 

interesele legale ale operatorilor economici.  

 

III. OBLIGAŢIILE GRUPULUI DE LUCRU 

    16. Grupul de lucru  este obligat: 

    1) să asigure eficienţa achiziţiilor pentru necesităţile autorităţii contractante; 

    2) să asigure participarea pe scară largă a operatorilor economici la procedurile 

de achiziţie, în scopul asigurării concurenţei şi combaterii concurenţei neloiale în 

domeniul achiziţiilor publice; 

    3) să asigure obiectivitatea şi imparţialitatea la procedurile de achiziţii publice; 

    4) să asigure transparenţa şi publicitatea procedurilor de achiziţii publice; 

    5) să asigure informarea operatorilor economici înregistraţi la procedura de 

achiziţie despre operarea modificărilor în documentaţia de atribuire; 

    6) să pună la dispoziţia operatorilor economici solicitanţi informaţia reflectată în 

documentaţia de atribuire; 

    7) să asigure publicarea documentaţiei de atribuire pe pagina web a autorităţii 

contractante; 

    8) să asigure înregistrarea cererilor de participare la procedurile de 

achiziţie; 

    9) să răspundă la orice demers al  operatorului economic asupra  documentaţiei 

de atribuire, în termenul prevăzut de legislaţie sau în cel prevăzut în documentele 

utilizate la procedura de achiziţie publică; 

    10) să asigure înregistrarea comunicărilor cu privire la procedurile de achiziţii; 

    11) să recepţioneze ofertele prezentate de către operatorii economici la 

procedurile de achiziţie publică, asigurînd înregistrarea acestora şi eliberarea 

recipiselor; 
    12) să întocmească, în prezenţa ofertanţilor, procesul-verbal de deschidere a 

ofertelor; 

    13) să efectueze calificarea participanţilor la procedurile de achiziţie, în 



conformitate  cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire; 

    14) să examineze, să evalueze şi să compare ofertele operatorilor economici, în 

termenele şi în condiţiile stabilite în documentaţia de atribuire, în conformitate cu 

legislaţia; 

    15) să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a preţului 

anormal de scăzut; 

    16) să întocmească procesul-verbal cu privire la rezultatele evaluării ofertelor 

depuse în cadrul procedurii de achiziţie; 

    17) să anuleze rezultatele procedurii de achiziţie, înainte de data transmiterii 

comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică, în 

conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 

achiziţiile publice; 

    18) să solicite, în cazurile prevăzute de legislaţie, includerea operatorului 

economic în Lista de interdicţie a operatorilor economici; 

    19) să întocmească şi să păstreze dosarul de achiziţie publică pe un termen de 5 

ani de la iniţierea procedurii de achiziţie; 

    20) să întocmească Registrul de evidenţă a cererilor parvenite de la societatea 

civilă, Registrul de evidenţă a cererilor de participare şi  Registrul de înregistrare a 

ofertelor depuse de operatorii economici; 

    21) să prezinte, la solicitarea Agenţiei Achiziţii Publice, în termen de cel mult 5 

zile, orice informaţie cu privire la procedurile de achiziţie iniţiate şi desfăşurate de 

autorităţile contractante, precum şi privind executarea contractelor de achiziţii 

publice; 

    22) să anunţe neîntârziat organele de resort despre depistarea cazurilor de fraudă 

sau corupţie în procesul realizării procedurilor de achiziţie publică; 

    23) să atribuie codul CPV pentru obiectul achiziţiei, conform Regulamentului 

privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice. 

 

      17. Obligațiile membrilor Grupului de lucru sunt stabilite în anexa nr. 1. la 

prezentul Regulament 

 

IV. DREPTURILE GRUPULUI DE LUCRU 
    18. Grupul de lucru pentru achiziții publice al DGCAPPS are dreptul: 

- De a descalifica ofertantul în orice etapă a procedurii de achiziţie, în cazul în 

care constată că datele de calificare prezentate de acesta sânt eronate sau 

incomplete, sau dacă ofertantul nu oferă clarificările solicitate de DGCAPPS în 

termenele stabilite de aceasta; 

- De a solicita pe parcursul evaluării ofertelor grupul de lucru explicaţii şi 

documente suplimentare de la ofertanţi, în scopul confirmării datelor iniţial 

prezentate; 

- De a corecta erorile aritmetice, depistate în ofertă în timpul examinării 

acesteia, înştiinţînd neîntîrziat ofertantul. Dacă ofertantul nu acceptă corecţia 

acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi 

respinsă; 



- În sensul alin. anterior, dacă există o discrepanţă între suma preţurilor 

unitare şi preţul total, urmează a fi luat în considerare preţul unitar fără TVA, iar 

preţul total va fi corectat corespunzător.  

 

V. DISPOZIȚII  FINALE 

 

19. Încălcarea de către membrii grupului de lucru pentru achiziții al 

DGCAPPS  a prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice şi prezentului 

Regulament atrage după sine răspundere, în conformitate cu legislația. 

       20. Situațiile de litigiu ce pot apărea în activitatea desfășurată de grupul de 

lucru pentru achiziții al DGCAPPS, vor fi soluționate, în conformitate cu 

prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

la Regulamentul cu privire la activitatea  

grupului  de lucru pentru achiziții 

 

 

Obligațiile membrilor Grupului de lucru pentru  

achiziții publice al DGCAPPS 

 

Se determină următoarele obligații ale membrilor Grupului de lucru pentru 

achiziții publice necesare spre a fi exercitate în cadrul procedurilor de 

achiziție publică 

 

 

Președintele Grupului de lucru pentru achiziții 

- coordonează planul anual de achiziții publice de bunuri, lucrări și 

servicii ale DGCAPPS; 

- prezidează  ședințele grupului de lucru; 

- semnează ofertele parvenite în cadrul procedurilor de achiziții publice; 

- administrează procesul de evaluare a a ofertelor parvenite la 

procedurile de achiziții publice; 

- examinează ofertele în mod confidențial şi nu divulgă informația 

privind examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor ofertanților sau persoanelor 

neimplicate oficial în aceste proceduri sau în determinarea ofertei câștigătoare; 

- semnează procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi procesul-verbal 

de evaluare a ofertelor; 

- semnează dările de seamă privind procedura de achiziție publică. 

 

Vice-președintele Grupului de lucru pentru achiziții 
- semnează ofertele parvenite în cadrul procedurilor de achiziții publice; 

- administrează procesul de evaluare a a ofertelor parvenite la 

procedurile de achiziții publice; 

- examinează ofertele în mod confidențial şi nu divulgă informația 

privind examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor ofertanților sau persoanelor 

neimplicate oficial în aceste proceduri sau în determinarea ofertei câștigătoare; 

- semnează procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi procesul-verbal 

de evaluare a ofertelor 

- semnează dările de seamă privind procedura de achiziție publică; 

- în absența președintelui Grupului de lucru prezidează ședințele 

Grupului de lucru. 

Membrul  Grupului de lucru pentru achiziții – contabilul-șef  

- coordonează planul anual de achiziții publice de bunuri, lucrări și 

servicii ale DGCAPPS; 

- verifică concordanța planului de achiziții publice de bunuri, lucrări  și 

servicii conform necesităților DGCAPPS cu planul de finanțare; 



- examinează ofertele în mod confidențial şi nu divulgă informația 

privind examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor ofertanților sau persoanelor 

neimplicate oficial în aceste proceduri sau în determinarea ofertei câștigătoare; 

- verifică prevederile contractelor de achiziție la compartimentul 

condiții de achitare; 

- asigură contrasemnarea contractelor de achiziții pentru necesitățile 

DGCAPPS, înregistrarea contabilă și controlul asupra executării prevederilor 

contractuale după încheierea lor conform legislației în vigoare; 

- semnează procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi procesul-verbal 

de evaluare a ofertelor 

- asigură evidența contractelor de achiziții publice încheiate. 

Membrii Grupului de lucru pentru achiziții  
- examinează ofertele în mod confidențial şi nu divulgă informația 

privind examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor ofertanților sau persoanelor 

neimplicate oficial în aceste proceduri sau în determinarea ofertei câștigătoare; 

- semnează procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi procesul-verbal 

de evaluare a ofertelor. 

 

Secretarul Grupului de lucru pentru achiziții 

- întocmeşte şi înaintează spre publicare anunţul de intenţie privind 

achiziţiile preconizate de DGCAPPS;  

- recepționează ofertele prezentate de către operatorii economici la 

procedurile de achiziție publică, asigurând înregistrarea acestora şi eliberarea 

recipiselor; 

- înștiințează și organizează participarea  la ședințe a membrilor 

Crupului de lucru; 

- duce evidența participării la ședințele Grupului de lucru cu raportarea 

președintelui Grupului de lucru a lipselor nemotivate; 

- perfectează procesele-verbale ale ședințelor Grupului de lucru; 

- asigură semnarea de către toți membrii Grupului de lucru a proceselor-

verbale ale ședințelor de lucru, precum și a declarației de confidențialitate și 

imparțialitate; 

- examinează ofertele în mod confidențial şi nu divulgă informația 

privind examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor ofertanților sau persoanelor 

neimplicate oficial în aceste proceduri sau în determinarea ofertei câștigătoare; 

- perfectează dări de seamă privind achizițiile publice; 

- înștiințează operatorii economici despre rezultatele procedurii de 

achiziție. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2 

la Regulamentul cu privire la activitatea  

Grupului  de lucru pentru achiziţii 

 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 Prin prezenta, subsemnat 

(ul/a)_____________________________________________________________,  

                                                  (numele, prenumele şi patronimicul) 

membru al grupului de lucru pentru achiziții publice al  

Direcției generale comerț APPS a CMC_________________________________,  

                                 (denumirea autorităţii contractante) 

deţin funcţia de 

_________________________________________________________________,  
                                                                                                (funcţia deţinută) 
 

semnez, pe propria responsabilitate,  declaraţia  de confidenţialitate  şi  

imparţialitate,  prin care mă angajez să respect necondiţionat  prevederile legislaţiei 

în domeniul achiziţiilor publice în cadrul desfăşurării  

procedurii de 

achiziție_________________________________________________  

                                             (procedura de achiziţie)   

__________________________________________________________________,  
                                                             (numărul şi data) 

 

prin care, totodată, confirm că: 

    

 

a)  nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al treilea inclusiv, cu 

una sau mai multe    persoane angajate ale ofertantului/ofertanților ori cu unul sau 

mai mulți fondatori ai acestora; 

b)  în ultimii 3 ani, nu am 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 administrație sau din orice alt organ de conducere 

sau de administraţie al acestora;  

c)  nu deţin acţiuni sau cote-părţi în capitalul social subscris al ofertanților. 

 

 

  

Data______________                               Semnătura___________________ 


