
Plan de acţiuni 

pentru AAP în procesul de aderare la Acordul privind Achiziţiile Publice al OMC   

 

 Sarcini/Actiuni Perioada 

1. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 623 din 

22.05.2008 

Februarie 2012 

2. În comun cu Ministerul Economiei şi 

Ministerul Finanţelor, revizuirea ofertei 

Republicii Moldova în sfera achiziţiilor publice 

prezentate în noiembrie 2008 pentru aderarea la 

Acordul privind achiziţiile publice (GPA) a 

OMC (pe interior) 

Ianuarie-aprilie 2012 

3. Analiza şi prezentarea generală a achiziţiilor 

publice în cadrul OMC, structurii de bază a 

Acordului privind Achiziţiile publice, precum 

şi a textului revizuit al acestuia (2006) 

Februarie-martie 2012 

4. Analiza particularităţilor tratamentului 

diferenţiat şi special al ţărilor în curs de 

dezvoltare 

Februarie-martie 2012 

5. Identificarea şi prezentarea avantajelor şi 

provocărilor aderării la Acordul privind 

Achiziţiile publice (AAP)  pentru ţările în curs 

de dezvoltare şi statele în tranziţie 

Martie-aprilie 2012 

6. Prezentarea obligaţiilor procedurale detaliate în 

cadrul Acordului privind Achiziţiile publice al 

OMC 

Aprilie 2012 

7. Consultarea (instruirea) funcţionarilor care vor 

implementa şi aplica Acordul privind 

Achiziţiile publice, precum şi noile 

reglementări şi prevederi ale legislaţiei, urmare 

aderării la AAP OMC. (Efectuarea trimestrial a 

sesiunilor de instruire şi consultare). 

Aprilie 2012 

Trimestrial (permanent) 

8. Elaborarea unui proiect al Strategiei de 

Negociere în procesul de aderare la AAP a 

OMC 

Martie-aprilie 2012 

9. Revizuirea rezultatelor consultărilor formale/ 

informale ale RM cu statele membre AAP 

OMC (februarie, mai 2009, martie 2010), 

inclusiv întrebările primite în cadrul acestora şi 

poziţia RM referitoare la acestea. 

Mai-iulie 2012 

10 Elaborarea unui proiect al Planului de Acţiuni 

pentru procesul de aderare la AAP (OMC): 

procedurile de rigoare şi perioada de timp 

orientativă, în comun cu Ministerul Economiei 

şi Ministerul Finanţelor 

Mai 2012 

11 Oferta iniţială revizuită pentru negocierile 

Acordului privind Achiziţiile publice, (realizată 

în comun cu Ministerul Economiei şi 

Ministerul Finanţelor) 

Iunie-august 2012 



12 Realizarea studiului (chestionar) cu privire la 

Regimul de Achiziţii al Republicii Moldova, în 

conformitate cu standardele OMC (în comun 

cu Ministerul Economiei şi Ministerul 

Finanţelor) (S/WPGR/W/11) 

August 2012 

13 Proiectul de notificare calendaristică referitor 

la implementarea de către Republica Moldova 

a legislaţiei naţionale cu privire la Achiziţiile 

publice (în conformitate cu AAP/OMC) 

August-septembrie 2012 

14 Proiectele fişelor de asistenţă tehnică, în caz de 

necesitate, pentru susţinerea negocierilor AAP 

şi implementarea AAP al OMC 

Octombrie 2012 

15 Diseminarea informaţiei referitoare la 

implementarea acţiunilor specifice pentru a 

spori gradul de cunoaştere a aspectelor 

procedurale şi de acoperire a AAP al OMC 

Pe durata anului 2012 

16 Comunicarea cu secretariatul OMC şi statele 

membre OMC antrenate în procesul de 

negociere a AAP 

2012 

17 Identificarea posibilităţilor de finanţare pentru 

vizitele oficiale în cadrul procesului de 

negociere a AAP, la secretariatul OMC, 

precum şi pentru alte necesităţi de ordin 

tehnic/procedural în cadrul procesului de 

aderare la AAP al OMC. 

2012 

18 Proiectul Raportului sumar cu privire la 

negocierile reeritorare la AAP/OMC 

Decembrie 2012 

19 Raportul final Decembrie 2012 

 


