
Anexă 
la Ordinul Nr. __19_ din  

„_01_”_____12______ 2011 

PLANUL DE ACŢIUNI 

Pentru implementarea Vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acţiunea Termen de 

realizare 

Indicatori Responsabil 

1.1  Seminare de instruire pentru colaboratorii 

Agenţiei Achiziţii Publice în ceia ce priveşte 

modalitatea de utilizare a codului CPV-scurt, pentru 

uz intern ; modalitatea de a identifica cel mai detaliat 

cod CPV pentru un obiect de achiziţie specific ; 

modalitatea de comunicare cu autorităţile contractante 

şi cu operatorii economici pentru a-i informa privind 

modalitatea corectă de utilizare a codurilor CPV. 

31.12.2011 Trei Seminare de instruire 

desfăşurate 

Direcţia Statistică şi Achiziţii Electronice; 

Direcţia reglementare şi control; 

 

2.1  Elaborarea Ghidului privind utilizarea  

Vocabularului comun al achiziţiilor publice. 

31.01.2012 Ghid elaborat Direcţia Statistică şi Achiziţii Electronice; 

Direcţia Reglementare şi Control; 

2.2  Publicarea  Ghidului privind utilizarea  

Vocabularului comun al achiziţiilor publice pe site-ul 

Agenţiei Achiziţii Publice www.tender.gov.md . 

31.01.2012 Ghid publicat pe site-ul 

www.tender.gov.md  

Direcţia Statistică şi Achiziţii Electronice 

3.1 Desfăşurarea seminarelor de instruire pentru 

familiarizarea autorităţilor contractante cu prevederile 

Regulamentului privind Vocabularul comun al 

achiziţiilor publice (CPV) şi aplicarea acestuia. 

01.01.2012-

11.08.2012 

Numărul de seminare 

desfăşurate pe parcursul 

perioadei de implementare. 

Direcţia Statistică şi Achiziţii Electronice; 

Direcţia Reglementare şi Control; 

Direcţia Metode de Achiziţii; 

http://www.tender.gov.md/
http://www.tender.gov.md/
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4.1 Centralizarea datelor parvenite de la consiliile 

raionale conform codurilor CPV (procedurile de 

achiziţii coordonate de către specialiştii în achiziţii 

publice din cadrul consiliilor raionale). 

11.05.2012-

11.08.2012 

Informaţia privind coordonarea 

contractelor de  către 

specialiştii în achiziţii publice 

din cadrul consiliilor raionale 

după codul CPV 

Direcţia Statistică şi Achiziţii Electronice; 

Direcţia Metode de Achiziţii; 

5.1 Identificarea şi aprobarea modului de generare a 

indicatorilor statistici în baza aplicării CPV. 

11.08.2012 Numărul de indicatori statistici Direcţia Statistică şi Achiziţii Electronice; 

 

6.1 Implementarea CPV în cadrul Sistemului 

Informaţional Automatizat “Registrul de stat al 

achiziţiilor publice” (Sistemul de e-achiziţii). 

 

31.12.2011 CPV integrat în  Sistemului 

Informaţional Automatizat 

“Registrul de stat al achiziţiilor 

publice” (Sistemul de e-

achiziţii). 

Direcţia Statistică şi Achiziţii Electronice; 

 

7.1 Desfăşurarea seminarelor de instruire a autorităţilor 

contractante privind implementarea CPV în  cadrul 
Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat 

al achiziţiilor publice” (Sistemul de e-achiziţii). 

01.01.2012-

11.08.2012 

Numărul de seminare 

desfăşurate pe parcursul 

perioadei de implementare 

Direcţia Statistică şi Achiziţii Electronice; 

Direcţia Reglementare şi Control; 

8.1 Modificarea  şi completarea actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice în ceea ce 

priveşte aplicarea CPV. 

01.07.2012 Numărul de acte normative 

modificate 

 

Direcţia Reglementare şi Control; 

9.1 Modificarea conţinutului documentelor standard 

utilizate pentru iniţierea, desfăşurarea procedurilor de 

achiziţii publice şi raportarea rezultatelor acestora. 

01.02.2012 Numărul de documente 

standard modificate 

Direcţia Statistică şi Achiziţii Electronice; 

Direcţia Metode de Achiziţii. 


