
                                                                                                                                                                                                                                            Anexa nr.1 
la Ordinul Ministerului Finanţelor 

      Nr. ______ din _________ 20___ 
 

Plan de acţiuni privind dezvoltarea achiziţiilor publice pentru anii 2011-2013 
 

Nr.  

d/o 

Obiectiv Document de 

referinţă 

Acţiuni Responsabil Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Fortificarea 

capacităţilor 

instituţionale ale  

Agenţiei Achiziţii 

Publice 

Matricea de 

politici în 

sectorul rural 

1.1. Asigurarea funcţionalităţii Direcţiei statistică şi achiziţii 

electronice 

Agenţia Achiziţii 

Publice  

Trimestrul 

III 2011 

Direcţie funcţională 

1.2. Elaborarea proiectului manualului operaţional al Agenţiei 
Achiziţii Publice 

Agenţia Achiziţii 

Publice 

Trimestrul 

II 2011 

Manual operaţional elaborat 

şi înaintat Ministerului 

Finanţelor 

1.3. Elaborarea şi publicarea rapoartelor trimestriale şi anuale 
complexe pe segmentul achiziţiilor publice (inclusiv date 

statistice comparate pe tipuri de proceduri, obiecte a 

achiziţiilor, comparaţie pe ani, etc.) 

Agenţia Achiziţii 

Publice 

Permanent  Rapoarte elaborate şi 

publicate 

1.4. Implementarea deplină a manualului operaţional al 

Agenţiei Achiziţii Publice 

Agenţia Achiziţii 

Publice 

Trimestrul 

IV 2012 

Manual operaţional 

implementat 

1.5. Crearea oficiilor teritoriale ale Agenţiei Achiziţii publice 
la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 

Agenţia Achiziţii 

Publice de comun cu 

Direcţiile responsabile 

din cadrul ministerului 

Trimestrul 

IV 2012 

35 oficii teritoriale ale 

Agenţiei Achiziţii Publice 

funcţionale 

1.6. Elaborarea Ghidului achiziţiilor publice. Multiplicarea şi 
distribuirea ghidului entităţilor interesate, iniţierea activităţilor 

de implementare al acestuia 

Agenţia Achiziţii 

Publice 

Trimestrul 

III 2012 

Ghid elaborat 

1.7. Desfăşurarea seminarelor de instruire în baza ghidului 

elaborat 

Agenţia Achiziţii 

Publice 

Pe 

parcursul 

anului 2013 

Numărul de seminare 

desfăşurate pentru entităţile 

publice 

2. Aproximarea 

legislaţiei interne 

celei comunitare 

Matricea de 

politici în 

sectorul rural 

2.1. Asigurarea elaborării documentaţiei standard utilizate de 

către autorităţile contractante la realizarea achiziţiilor publice 
de bunuri şi servicii 

Agenţia Achiziţii 

Publice de comun cu 

Direcţia finanţele 

economiei naţionale, 

cheltuieli capitale şi 

achiziţii publice (MF) 

Trimestrul 

IV  2011 

Documentaţie Standard 

elaborată 

2.2. Elaborarea şi promovarea Vocabularului Comun al 

Achiziţiilor (CPV) 

Agenţia Achiziţii 

Publice de comun cu 

Direcţia finanţele 

Trimestrul 

III 2011 

Proiect elaborat  



economiei naţionale, 

cheltuieli capitale şi 

achiziţii publice (MF) 

2.3. Elaborarea proiectelor de regulamente necesare 
implementării depline a art.33 al Legii privind achiziţiile 

publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 

Agenţia Achiziţii 

Publice de comun cu 

Direcţia finanţele 

economiei naţionale, 

cheltuieli capitale şi 

achiziţii publice (MF) 

Trimestrul 

IV 2011 

Proiecte elaborate  

2.4. Asigurarea promovării documentaţiei standard pentru 

realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii 

Agenţia Achiziţii 

Publice 

Trimestrul 

IV 2012 

Numărul de seminare de 

instruire desfăşurate pentru 

promovarea documentaţiei 

2.5. Implementarea Vocabularului Comun al Achiziţiilor 
(CPV) în cadrul procedurilor de achiziţii publice 

Agenţia Achiziţii 

Publice de comun cu  

Autorităţile 

administraţiei publice 

centrale şi locale 

Pe 

parcursul 

anului 2012 

Vocabularul Comun al 

Achiziţiilor (CPV) 

implementat 

2.6. Promovarea regulamentelor necesare implementării 

depline a art.33 al Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI 

din 13 aprilie 2007 

Agenţia Achiziţii 

Publice de comun cu  

Autorităţile 

administraţiei publice 

centrale şi locale 

Pe 

parcursul 

anului 2012 

Numărul de seminare de 

instruire desfăşurate pentru 

promovarea regulamentelor 

necesare implementării 

depline a art.33 al Legii 

privind achiziţiile publice 

nr. 96-XVI din 13 aprilie 

2007 

2.7. Asigurarea implementării, în cadrul autorităţilor 

contractante, a documentaţiei standard pentru realizarea 
achiziţiilor publice de bunuri şi servicii  

Agenţia Achiziţii 

Publice 

Pe 

parcursul 

anului 2013 

Documentaţie standard 

implementată  

2.8. Reevaluarea compatibilităţii întregului cadru normativ şi 
legislativ prevederilor comunitare 

Agenţia Achiziţii 

Publice de comun cu 

Centrul de 

Armonizare a 

Legislaţiei 

Trimestrul 

IV 2013 

Studiu analitic privind 

compatibilitatea cadrului 

normativ şi legislativ 

naţional în domeniul 

achiziţiilor publice cu 

prevederile comunitare  

3. Transparenţă  Evaluarea 

CPAR 
3.1. Îmbunătăţirea informaţiei plasate în Buletinul achiziţiilor Agenţia Achiziţii 

Publice 

Trimestrul 

II 2011 

Informaţie îmbunătăţită 

(număr de anunţuri de 



publice şi pe pagina web a Agenţiei Achiziţii Publice intenţie, proiecte, documente 

model) 

3.2. Oferirea posibilităţii studierii cerinţelor principale ale 
procedurii de achiziţie prin mijloace electronice 

Agenţia Achiziţii 

Publice 

Trimestrul 

IV 2013 

Portal electronic accesibil 

(invitaţiile de participare şi 

caietele de sarcini, după caz, 

accesibile online) 

4. Automatizarea 

sistemului de 

achiziţii publice  

Evaluările 

independente, 

Matricea de 

politici în 

sectorul rural 

4.1. Extinderea pilotării primului modul al SIA „Registrul de 
stat al achiziţiilor publice” 

Agenţia Achiziţii 

Publice de comun cu 

autorităţile 

administraţiei publice 

centrale 

Trimestrul 

IV 2011 

Proiect-pilot extins în cel 

puţin 8 autorităţi publice 

centrale 

4.2. Elaborarea modulului 2 al SIA 
„Registrul de stat la achiziţiilor publice” 

 

Agenţia Achiziţii 

Publice de comun cu 

Direcţiile responsabile 

din cadrul ministerului 

Trimestrul 

IV 2012 

Modulul 2 al SIA „RSAP” 

elaborat  

4.3. Iniţierea implementării totale a SIA „Registrul de stat la 
achiziţiilor publice” pentru anumite obiecte de achiziţie 

Agenţia Achiziţii 

Publice de comun cu 

Direcţiile responsabile 

din cadrul ministerului  

şi autorităţile 

administraţiei publice 

centrale şi locale 

Trimestrul 

IV 2013 

Implementarea SIA 

„Registrul de stat la 

achiziţiilor publice” în toate 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

 

 


