
 
 

O R D I N 

 
“  14  ”  septembrie  2010                            or. Chişinău                                     Nr.   33 
 
 
Cu privire la utilizarea ştampilelor speciale 

 

   În baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 747 din 24.11.2009 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi 

efectivului – limită ale Agenţiei Achiziţii Publice, precum şi întru organizarea unei 

activităţi eficiente în cadrul Agenţiei,  

 

          ORDON: 

1.  Începând cu data de 01.10.2010, pe dările de seamă privind concursul prin 

cererea ofertelor de preţuri se aplică obligatoriu ştampile speciale, conform 

anexei la prezentul Ordin. 

2.   Se recomandă Trezoreriei de Stat şi Trezoreriilor Teritoriale să accepte, 

începând cu 01.10.2010, doar dările de deamă pe care este aplicată ştampila 

specială de tip nou. 

3. Se desemnează persoanele responsabile de utilizarea şi evidenţa ştampilelor 

speciale de înregistrare a concursurilor prin cererea ofertelor de preţuri, după 

cum urmează: 

a) dna Eugenia Eni, şef-adjunct Direcţie Metode de Achiziţii, şef secţie 

achiziţii bunuri – responsabilă de ştampila secţiei achiziţii bunuri; 

b) dna Natalia Ţurcan, şef secţie achiziţii servicii – responsabilă de ştampila 

secţiei achiziţii servicii; 

c) dna Natalia Postolache, şef secţie achiziţii lucrări – responsabilă de 

ştampila secţiei achiziţii lucrări. 
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4. În cazul absenţei persoanelor responsabile, acestea vor fi înlocuite temporar de 

către dna Tatiana Ţencov-Dushuk, consultant, secţia achiziţii bunuri, dl Vitalie 

Jora, consultant, secţia achiziţii servicii şi dl Sergiu Iaţco, consultant, secţia 

achiziţii lucrări, respectiv, iar în cazul eliberării persoanelor menţionate mai sus 

din funcţiile publice deţinute, atribuţiile acestora vor fi exercitate de către 

persoanele nou – desemnate în funcţiile respective, fără emiterea unui nou ordin 

în acest sens. 

5. Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 01.10.2010 şi urmează să fie    

     adus la cunoştinţă persoanelor responsabile, Trezoreriei de Stat, precum şi Tre -               

     zoreriilor Teritoriale. 

                      
 
 
                  
 
        Director General                                                           Ştefan CREANGĂ 

 

 

 

 

 

 

Cu prezentul ordin au luat cunoştinţă: 

  Eugenia Eni, şef secţie achiziţii bunuri 

  Natalia Ţurcan, şef secţie achiziţii servicii  

  Natalia Postolache, şef secţie achiziţii lucrări   

  Tatiana Ţencov-Dushuk, consultant, secţia achiziţii bunuri 

  Vitalie Jora, consultant, secţia achiziţii servicii 

  Sergiu Iaţco, consultant, secţia achiziţii lucrări 

 

 

 

 

 



Anexă la Ordinul Nr.  33  din  14.09.2010 

 

Mostrele ştampilelor speciale aplicate pe dările de seamă privind concursul prin 

cererea ofertelor de preţuri, începând cu 01.10.2010 

 

Mostra nr. 1. Ştampila secţiei achiziţii bunuri 

 

 
Agenţia Achiziţii Publice 

        Secţia Achiziţii Bunuri 
 

Î  N  R  E  G  I  S  T  R  A  T 
     Cererea ofertelor de preţuri 
 
Nr. B__________din_______  20___ 
__________________/ ______________ 
numele                                     semnătura 

 

 

Mostra nr. 2. Ştampila secţiei achiziţii servicii 

 

 
Agenţia Achiziţii Publice 

        Secţia Achiziţii Servicii 
 

Î  N  R  E  G  I  S  T  R  A  T 
     Cererea ofertelor de preţuri 
 
Nr. S__________din_______  20___ 
__________________/ ______________ 
numele                                     semnătura 

 

 

Mostra nr. 3. Ştampila secţiei achiziţii lucrări 

 

 
Agenţia Achiziţii Publice 

        Secţia Achiziţii Lucrări 
 

Î  N  R  E  G  I  S  T  R  A  T 
     Cererea ofertelor de preţuri 
 
Nr. L__________din_______  20___ 
__________________/ ______________ 
numele                                     semnătura 

 


