
Obiectiv Activităţi principale Termen de 

realizare 

Indicatori Responsabil Document de 

referinţă 

Optimizarea şi 

eficientizarea 

sistemului de 

achiziţii 

publice. 
  

1. Iniţierea modificărilor şi completărilor 

la Legea privind achiziţiile publice nr. 

96-XVI din 13.04.2007, cu luarea în 

consideraţie a rezultatelor raportului 

privind evaluarea sistemului de achiziţii 

publice potrivit metodologiei OCED. 

 

Trimestrul II 2010 Proiect de Lege 

elaborat 

Secţia juridică şi 

instruire 

PDI 

2. Definitivarea elaborării proiectelor de 

Hotărîri de Guvern şi transmiterea 

Ministerului Finanţelor pentru 

promovarea acestora pentru aprobarea: 

2.1 regulamentului privind realizarea 

achiziţiilor publice de lucrări; 

2.2 documentaţiei standard aplicată la 

realizarea achiziţiilor publice de lucrări; 

2.3 documentaţiei standard aplicată la 

realizarea achiziţiilor publice de bunuri; 

2.4 documentaţiei standard aplicată la 

realizarea achiziţiilor publice de servicii; 

Iunie 2010 Proiecte elaborate şi 

transmise spre 

coordonare şi 

promovare 

Ministerului Finanţelor 

Direcţia metode de 

achiziţie, Direcţia 

reglementare şi 

control 

PDI 

3. Perfecţionarea cadrului normativ în 

domeniul achiziţiilor publice prin: 

3.1 Modificarea şi completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 1404 din 10.12.2008 

pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de calculare a valorii 

estimative a contractelor de achiziţii 

publice şi planificarea acestora. 

3.2 Modificarea şi completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 245 din 4.03.2008privind  

aprobarea  Regulamentului cu privire la 

achiziţia bunurilor şi serviciilor prin 

 

 

Februarie 2010 

 

 

 

 

 

 

Februarie 2010 

 

 

Proiecte elaborate şi 

transmise spre 

coordonare şi 

promovare 

Ministerului Finanţelor 

Direcţia metode de 

achiziţie, Direcţia 

reglementare şi 

control 

PDI, PSRE 



cererea ofertelor de preţuri. 

3.3 Modificarea şi completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 45  din  24.01.2008 pentru 

probarea Regulamentului cu privire la 

modul de întocmire şi evidenţă a Listei de 

interdicţie a operatorilor economici. 

3.4 Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

329 din 19.03.2008 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind 

realizarea achiziţiilor publice de bunuri 

prin intermediul Bursei Universale de 

Mărfuri. 

3.5 Modificarea şi completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 1380  din  10.12.2007 

privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la activitatea grupului de lucru 

pentru achiziţii. 

 

Februarie 2010 

 

 

 

 

Februarie 2010 

 

 

 

 

Martie 2010 

 

 

Automatizarea 

procesului de 

achiziţii 

publice şi 

implementarea 

achiziţiilor 

publice 

electronice 

1. Extinderea proiectului pilot al 

Sistemului Informaţional Automatizat 

„Registrul de stat al achiziţiilor publice” 

în cadrul autorităţilor publice centrale (cu 

acoperirea aproximativ 20 la sută – din 

matricea de condiţii cu UE.) 

Iulie 2010 Numărul autorităţilor 

administraţiei publice 

centrale care utilizează 

SIA „Registrul de stat 

al achiziţiilor publice” 

Vicedirector general, 

Direcţia metode de 

achiziţie, Direcţia 

reglementare şi 

control 

PSRE, SND, 

PDI 

2. Identificarea modalităţii de interacţiune 

al Sistemului Informaţional Automatizat 

„Registrul de stat al achiziţiilor publice” 

cu alte sisteme informaţionale, inclusiv 

cu (sistemul trezoreriei – de aflat de la 

fintehinform denumirea) 

Mai 2010 Interacţiune cu 

preluarea datelor de 

rigoare pe cale 

electronică 

Vicedirector general,  

Secţia juridică şi 

instruire 

 

3. Elaborarea celui de-al doilea bloc al 

Sistemului Informaţional Automatizat 

„Registrul de stat al achiziţiilor publice” 

cu identificarea surselor financiare 

Noiembrie 2010 Bloc funcţional Ministerul Finanţelor, 

Ministerul 

Tehnologiilor 

Informaţionale şi 

SND, PDI 



necesare. Comunicaţiilor 

Vicedirector general, 

Direcţia metode de 

achiziţie, Direcţia 

reglementare şi 

control 

4. Elaborarea cadrului normativ pentru 

reglementarea procesului de achiziţii 

publice. 

Trimestrul IV 2010 Proiecte de 

Regulamente elaborate 

şi transmise spre 

coordonare şi 

promovare 

Ministerului Finanţelor 

Ministerul 

Tehnologiilor 

Informaţionale şi 

Comunicaţiilor, 

Vicedirector general, 

 Direcţia reglementare 

şi control, Direcţia 

metode de achiziţie 

SND, PDI 

Asigurarea 

transparenţei 

şi publicităţii 

procedurilor 

de achiziţie 

publică 

1. Publicarea sistematică (de două ori 

săptăminal) a Buletului Achiziţiilor 

Publice 

permanent Buletinul Achiziţiilor 

Publice publicat 

Direcţia Metode de 

achiziţie 

PDI 

2. Îmbunătăţirea informaţiei publicate în 

Buletinul Achiziţiilor Publice. 

Aprilie 2010 Informaţie amplă 

privind procedurile de 

achiziţie publică 

Direcţia metode de 

achiziţie, Secţia 

juridică şi instruire 

SND, PDI 

3. Organizarea şi desfăşurarea periodică a 

meselor rotunde şi a conferinţelor de 

presă pe marginea realizării achiziţiilor 

publice 

Permanent pe 

parcursul anului. 

Numărul 

evenimentelor 

organizate şi 

desfăşurate 

Şefii de direcţii/secţii, 

responsabil mas 

media 

PDI 

Consolidarea 

capacităţilor 

persoanelor 

responsabile – 

actori 

implicaţi în 

realizarea 

1. Desfăşurarea seminarelor de instruire, 

meselor rotunde pentru perfecţionarea 

persoanelor responsabile de realizarea 

achiziţiilor publice din cadrul autorităţilor 

contractante, cu implicarea după caz a 

Academiei de Administrare Publică pe 

lîngă Preşedintele Republicii Moldova 

Autorităţile publice 

locale – trimestrul 

II şi trimestrul III; 

Autorităţile publice 

centrale – trimestrul 

I şi trimestrul IV; 

Autorităţi abilitate 

cu funcţii de 

control – trimestrul 

Numărul 

evenimentelor 

organizate şi 

desfăşurate 

Secţia juridică şi 

instruire 

SND, PDI 



achiziţiilor 

publice 

I şi trimestrul III.  

2. Desfăşurarea seminarelor, meselor 

rotunde pentru instruirea operatorilor 

economici – potenţiali participanţi în 

cadrul procedurilor de achiziţie publică 

cu implicarea după caz a asociaţiilor de 

producători, federaţiilor sau 

confederaţiilor de  rigoare. 

Operatori 

economici 

specializaţi în 

comercializarea 

bunurilor – 

trimestrul I; 

Operatori 

economici 

specializaţi în 

prestarea serviciilor 

– Trimestril II; 

Operatori 

economici 

specializaţi în 

executarea 

lucrărilor – 

trimestrul III; 

Numărul 

evenimentelor 

organizate şi 

desfăşurate 

Secţia juridică şi 

instruire 

SND, PDI 

Aderarea 

Republicii 

Moldova la 

Acordul OMC 

privind 

achiziţiile 

publice 

1. Asigurarea purtării negocierilor cu 

ţările membre ale OMC care sunt parte la 

Acordul privind achiziţiile publice – 

potrivit solicitărilor secretariatului OMC. 

2010 Respectarea 

procedurilor 

prestabilite 

Director general, 

Vicedirector general, 

Secţia juridică şi 

instruire 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

623 din 

22.05.2008, 

PDI 

2. Realizarea procedurilor interne de 

purtare a negocierilor şi de aderare la 

Acordul OMC privind achiziţiile publice. 

2010 Respectarea procesului 

de aderare 

Ministerul Economiei, 

Director general, 

Vicedirector general, 

Secţia juridică şi 

instruire 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

623 din 

22.05.2008, 

PDI 

 


