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REGULAMENT 
cu privire la achiziţionarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor

I. DISPOZIŢII GENERALE
Regulamentul cu privire la achiziţionarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor (în continuare 

„Regulament”) este un act normativ intern al întreprinderii de Stat „Camera de Stat pentru 
Supravegherea Marcării” (în continuare „întreprinderea”), care reglementează procedurile de 
achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor pentru necesităţile întreprinderii.

Regulamentul este elaborat în temeiul Legii privind achiziţiile publice nr. 131 din 
03.07.2015, articolului 8 litera r) al Legii cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea 
municipală nr. 246 din 23.11.2017 şi Hotărîrii Guvernului nr. 666 din 27.05.2016 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri.

Consiliul de Administraţie al întreprinderii ia decizii referitoare la asigurarea transparenţei 
procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor 
întreprinderii, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale şi elaborării programului de producţie al 
acesteia.

II. SCOPUL
Regulamentul stabileşte condiţiile de organizare şi desfăşurare a procedurilor de achiziţie, în 

scopul asigurării unui proces eficient de achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări, asigurării necesităţilor 
întreprinderii de bunuri, servicii şi lucrări, participării operatorilor economici în cadrul procedurilor 
de achiziţie şi dezvoltării concurenţei între aceştia, reglementând:

a) stabilirea procedurilor de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor;
b) stabilirea responsabilităţilor grupului de lucru pentru achiziţii;
c) stabilirea condiţiilor de întocmire, publicare şi/sau expediere a invitaţiilor de participare;
d) stabilirea condiţiilor de depunere, deschidere şi examinare a ofertelor;
e) determinarea cerinţelor speciale pentru participarea la procedurile de achiziţie;
f) stabilirea condiţiilor de atribuire şi încheiere a contractelor de achiziţie.

III. DOMENIUL DE APLICARE
Prezentul Regulament este un document de uz intern, acţiunea căruia se extinde asupra 

tuturor subdiviziunilor structurale ale întreprinderii antrenate în procesul de achiziţie a bunurilor, 
lucrărilor şi serviciilor pentru necesităţile întreprinderii.

IV. TERMINOLOGIE

Noţiunile utilizate în prezentul Regulament sunt următoarele:
Achiziţie -  procurarea de bunuri, servicii şi lucrări pentru necesităţile întreprinderii.



Contract de achiziţii -  contract cu titlu oneros, încheiat în scris între întreprindere şi unul 
sau mai mulţi operatori economici, care are ca obiect procurarea de bunuri, prestarea de servicii sau 
executarea de lucrări în sensul prezentului Regulament.

Caiet de sarcini -  documentaţie scrisă, parte componentă a invitaţiei de participare, care 
detaliază condiţiile tehnice de proiectare şi executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, cerinţele 
faţă de calitate, standardele şi reglementările tehnice aplicabile, testele, verificările, modificările etc.

Plan de achiziţii — ansamblul necesităţilor de bunuri, servicii sau lucrări pentru întreg anul 
corespunzător bugetului întreprinderii pe anul calendaristic respectiv, necesităţi care urmează a fi 
realizate prin încheierea unui sau mai multor contracte de achiziţii, în funcţie de modul de 
planificare a acestor contracte.

Bunuri -  bunuri de orice tip şi cu orice aspect, obiecte ale schimbului prin intermediul 
vînzării cumpărării.

Ofertant -  operator economic care a prezentat o ofertă în cadrul procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţii.

Operator economic -  furnizor de bunuri, prestator de servicii şi/sau executant de lucrări, 
care poate fi orice persoană fizică sau juridică, orice entitate publică sau asociaţie de astfel de 
persoane şi/sau entităţi care furnizează pe piaţă bunuri, prestează servicii şi/sau execută lucrări.

Lucrări -  orice lucrări legate de construcţie, reconstrucţie şi reparaţie, montare şi instalare a 
reţelelor, sistemelor sau echipamentelor tehnologice.

Servicii -  orice servicii legate de efectuarea unor acţiuni sau activităţi de către Prestator în 
favoarea Beneficiarului (expedierea corespondenţei, servicii de evaluare, audit, deservire juridică, 
instruire etc.).

Grup de lucru pentru achiziţii - grup format din specialişti din cadrul întreprinderii care 
realizează proceduri de achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile entităţii;

Conflict de interese -  conflictul dintre exercitarea atribuţiilor funcţiei deţinute şi interesele 
personale ale persoanelor prevăzute în prezentul Regulament, în calitatea lor de persoane private, 
care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi 
responsabilităţilor ce le revin potrivit legii;

Interes personal -  orice interes, material sau nematerial, al persoanelor prevăzute în 
prezentul Regulament care rezultă din necesităţile sau intenţiile personale ale acestora, din activităţi 
care altfel pot fi legitime în calitate de persoană privată, din relaţiile lor cu persoane apropiate sau 
persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, din relaţiile sau afiliaţiile personale cu partide 
politice, cu organizaţii necomerciale şi cu organizaţii internaţionale, precum şi care rezultă din 
preferinţele sau angajamentele acestora;

Persoane apropiate -  soţul (soţia), persoanele înrudite prin sînge sau adopţie (părinţi, copii, 
fraţi, surori, bunici, nepoţi, unchi, mătuşe) şi persoanele înrudite prin afinitate (cumnat, cumnată, 
socru, soacră, ginere, noră).

V. ACTIVITATEA ŞI RESPONSABILITATEA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU 
ACHIZIŢII

5.1. Grupul de lucru pentru achiziţii (în continuare - Grup de lucru) se creează printr-un 
ordin al administratorului, din 5 membri, inclusiv conducătorul grupului de lucru -  persoana care 
deţine dreptul de prima semnătură (sau persoana numită de aceasta) şi secretarul grupului de lucru.

5.2. Grupul de lucru se creează din specialişti ai întreprinderii, în limitele personalului 
scriptic şi fondului de salarizare stabilit.

5.3. Pe parcursul activităţii grupului de lucru, în calitate de membri, pot fi antrenaţi, prin 
scrisoare, consultanţi -  specialişti/experţi în domeniul în care se efectuează achiziţia, aceştia din



urmă avînd drept de vot doar în cazurile expres prevăzute în ordinul de constituire a grupului de 
lucru.

5.4. Grupul de lucru îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul Regulament, cu 
respectarea principiilor transparenţei, publicităţii, eficienţei achiziţiilor, imparţialităţii, asigurării 
competitivităţii achiziţiilor.

5.5. în cazul în care unul din membrii grupului de lucru absentează motivat, el este înlocuit 
(fără emiterea unui ordin suplimentar) cu persoana care exercită funcţiile acestuia pentru perioada de 
absenţă şi, respectiv, exercită funcţiile pe care membrul grupului de lucru absent le exercită conform 
fişei postului. Efectuarea unei asemenea înlocuiri se consemnează în procesul-verbal.

5.6. Membrii grupului de lucru se angajează să respecte necondiţionat legislaţia privind 
conflictul de interese şi prin care confirmă faptul că:

a) vor asigura obiectivitatea şi nepărtinirea la procedurile de achiziţii;
b) vor asigura transparenţa şi publicitatea procedurilor de achiziţie;
c) vor întocmi procesul-verbal de deschidere a ofertelor, iar în cazul în care reprezentanţii 

operatorilor economici solicită, să-l înainteze acestora spre contrasemnare;
d) vor efectua calificarea participanţilor la procedurile de achiziţie, în conformitate cu 

cerinţele stabilite în invitaţia de participare;
e) vor examina, evalua şi vor compara ofertele operatorilor economici, în termenele şi în 

condiţiile stabilite în invitaţia de participare;
f) vor întocmi procesul-verbal cu privire la evaluarea ofertelor în cazul achiziţiilor prin 

licitaţie şi prin cererea ofertelor de preţuri, precum şi a procesului-verbal cu privire la examinarea 
ofertei în cazul achiziţiei dintr-o singură sursă;

g) vor asigura ca niciunul dintre ofertanţi să nu fie într-o relaţie de rudenie cu membrii 
Grupului de lucru şi nu vor deţine cote-părţi sau acţiuni în capitalul social subscris al ofertanţilor.

VI. PROCEDURILE DE ACHIZIŢIE A BUNURILOR, SERVICIILOR ŞI
LUCRĂRILOR

6.1. în funcţie de valoarea şi complexitatea achiziţiei, se va folosi una din următoarele 
proceduri de achiziţie:

a) achiziţia de valoare mică;
b) achiziţia dintr-o singură sursă;
c) achiziţia prin cererea ofertelor de preţuri;
d) achiziţia prin licitaţie.
6.2. Achiziţia de valoare mică reprezintă o procedură simplificată pentru achiziţia bunurilor, 

serviciilor şi lucrărilor, a căror valoare estimativă nu depăşeşte sau este egală cu suma de 80000 lei 
(fară TVA) pentru bunuri şi servicii, şi 100000 lei (fără TVA) pentru lucrări. Procedura simplificată 
presupune plasarea cererii şi recepţionarea ofertei comerciale cu utilizarea sistemului MTender, în 
condiţii de piaţă avantajoase.

6.3. Achiziţia dintr-o singură sursă este o procedură desfăşurată în scopul satisfacerii unor 
necesităţi de bunuri, servicii şi lucrări de către un singur operator economic, exceptând necesitatea 
efectuării unei proceduri de achiziţie prin licitaţie sau prin cererea ofertelor de preţuri, în vederea 
stabilirii ofertantului câştigător. Temeiurile desfăşurării achiziţiei dintr-o singură sursă sunt 
prevăzute în prezentul Regulament.

6.4. Achiziţia prin cererea ofertelor de preţuri, reprezintă achiziţia bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor, pentru necesităţile întreprinderii, cu utilizarea sistemului MTender a căror valoare 
estimativă depăşeşte pragurile sumelor limită pentru procedura de achiziţie de valoare mică dar nu 
depăşeşte suma de 400000 lei (fără TVA) pentru bunuri şi servicii, şi 1500000 lei (fară TVA) pentru 
lucrări.



6.5. Achiziţia prin licitaţie reprezintă achiziţia bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, pentru 
necesităţile întreprinderii, prin utilizarea sistemului MTender a căror valoare estimativă depăşeşte 
suma de 400000 lei (fără TVA) pentru bunuri şi servicii, şi 1500000 lei (fară TVA) pentru lucrări.

6.6. în cazul achiziţiei de valoare mică este obligatorie utilizarea sistemului MTender cu 
următoarele excepţii:

Ofertanţii sunt persoane fizice;
Nu a fost depusă nici o oferta acceptabilă.
în cazul excepţiilor nu este obligatorie respectarea condiţiilor de întocmire, publicare şi/sau 

expediere a invitaţiilor de participare, de depunere, deschidere şi examinare a ofertelor prevăzute de 
capitolele VII şi IX din prezentul Regulament.

6.7. Pentru a determina procedura de achiziţie aplicabilă, Grupul de lucru va asigura 
calcularea valorii estimative a contractului şi alte particularităţi aferente, prin efectuarea unui studiu 
de piaţă.

6.8. Procedurile de achiziţie se realizează de întreprindere la achiziţia bunurilor, serviciilor şi 
lucrărilor necesare pentru satisfacerea cerinţelor sale:

• conform planului anual de achiziţie întocmit şi aprobat de administratorul 
întreprinderii,

• din motive de urgenţă, ca urmare a apariţiei unor necesităţi neplanificate sau 
evenimente imprevizibile.

Motivele de urgenţă vor fi stabilite de grupul de lucru printr-un proces-verbal.
6.9. Grupul de lucru nu are dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea de contracte separate, 

în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie decât procedura care ar fi fost utilizată în 
conformitate cu prezentul Regulament, în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată. Excepţie 
constituie achiziţia de bunuri, servicii sezoniere şi lucrări, care impune încheierea unor contracte 
separate pe diferite perioade de timp şi a căror condiţii de achiziţionare se modifică în funcţie de 
perioada în care sunt realizate.

6.10. De regulă, contractele de achiziţie se încheie pe un an, însă pentru achiziţiile de bunuri, 
servicii şi lucrări ale căror perioadă de realizare este mai mare de un an contractul poate fi încheiat 
pentru întreaga achiziţie.

6.11. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică contractelor de adeziune, încheiate, pe 
un termen mai mare de un an, cu operatorii economici nerezidenţi dacă modalitatea de ajustare a 
valorii acestuia este prestabilită în contractul-tip cu caracter de adeziune, aprobat/publicat de 
operatorul economic.

6.12. Procedurile de achiziţie prevăzute de prezentul Regulament nu se aplică la încheierea 
contractelor ale căror obiecte sunt:

a) energia electrică, termică, gazele naturale, apa, serviciile de canalizare, precum şi 
serviciile de transportare a deşeurilor menajere solide;

b) serviciile de locaţiune pentru desfăşurarea activităţilor statutare ale întreprinderii;
c) serviciile de pază de stat a căror contractare este obligatorie conform actelor normative;
d) achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări care sunt utilizate în efectuarea activităţii de baza şi 

costul căruia se reflectă direct la sine costul producţiei, serviciilor;
e) serviciile financiare şi de audit.
6.13. Procedura de achiziţie a serviciilor financiare şi Procedura de selectare a societăţilor 

de audit şi termenii de referinţă pentru audierea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii vor fi 
efectuate în conformitate cu prevederile hotărîrilor aprobate în acest sens de către Guvern.

6.14. Achiziţia dintr-o singură sursă se efectuează în unul din următoarele cazuri:



a) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă, ca urmare a unor 
evenimente imprevizibile, nu se pot respecta termenele procedurilor de achiziţie prin licitaţie sau 
cererea ofertelor de preţuri;

b) din motive tehnice, de creaţie, referitoare la protecţia drepturilor exclusive, sau din alte 
motive obiective, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările şi serviciile necesare, 
sau un singur operator economic are drepturi prioritare asupra lor şi nu există o altă alternativă, ori 
operatorul economic este stabilit prin lege;

c) după efectuarea procedurii de achiziţie prin licitaţie sau cererea ofertelor de preţuri, 
întreprinderea, ca răspuns la invitaţie a primit o singură ofertă, iar efectuarea unei noi proceduri de 
achiziţie este iraţională.

6.15. în cazul contractelor de achiziţii de bunuri, întreprinderea efectuează achiziţii dintr-o 
singură sursă, dacă:

a) aceste bunuri sunt produse numai în scopul cercetării-dezvoltării sau experimentării.
b) contractul de achiziţii se referă la livrările suplimentare efectuate de furnizorul iniţial, 

destinate, fie pentru înlocuirea parţială a bunurilor sau a instalaţiilor de uz curent, fie pentru 
extinderea bunurilor sau a instalaţiilor existente, dacă schimbarea furnizorului ar obliga 
întreprinderea să achiziţioneze un material tehnic cu caracteristici diferite, care ar conduce la 
incompatibilitate sau la dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare şi întreţinere. Valoarea 
cumulată a contractelor atribuite pentru bunuri suplimentare nu trebuie să fie mai mare de 30 la sută 
din valoarea contractului iniţial. Ca regulă generală, durata unor astfel de contracte, precum şi cea a 
contractelor reînnoite, nu poate fi mai mare de 3 ani;

c) bunurile ce urmează a fi procurate sunt cotate şi achiziţionate la o bursă de materii prime;
d) contractul de achiziţii se referă la procurarea de bunuri în condiţii deosebit de avantajoase, 

argumentate economic, fie de la un furnizor care îşi încetează definitiv activităţile comerciale, fie de 
la un administrator/lichidator al procedurii de insolvabilitate, fie în baza unei proceduri de plan sau a 
unei alte proceduri de aceeaşi natură, în temeiul legislaţiei naţionale.

6.16. în cazul contractelor de achiziţii de servicii şi lucrări, întreprinderea efectuează achiziţii 
dintr-o singură sursă:

a) pentru lucrările sau serviciile suplimentare care nu sunt prevăzute în proiectul estimat 
iniţial şi nici în contractul iniţial şi care au devenit necesare pentru executarea lucrărilor sau 
prestarea serviciilor indicate în acestea, ca urmare a unei situaţii neprevăzute, cu condiţia atribuirii 
contractului operatorului economic care efectuează lucrarea respectivă sau prestează serviciul 
respectiv:

- dacă serviciile sau lucrările suplimentare respective nu pot fi separate, din punct de 
vedere tehnic sau economic, de obiectul contractului iniţial, fără a constitui un 
inconvenient major pentru întreprindere, sau;

- dacă serviciile sau lucrările respective, chiar dacă pot fi separate de obiectul contractului 
iniţial, sunt strict necesare pentru finalizarea acestuia. Valoarea cumulată a contractelor 
atribuite pentru servicii sau lucrări suplimentare nu trebuie să fie mai mare de 30 la sută 
din valoarea contractului iniţial.

b) pentru serviciile sau lucrările noi, constând în repetarea serviciilor lucrărilor sau similare 
încredinţate operatorului economic câştigător al contractului iniţial, cu condiţia ca serviciile sau 
lucrările respective să fie conforme cu un proiect de bază şi să fi făcut obiectul unui contract iniţial 
atribuit prin procedură deschisă sau limitată.

6.17. în cazul procedurii de achiziţie dintr-o singură sursă, se vor aplica condiţiile generale 
de întocmire, publicare şi/sau expediere a invitaţiilor de participare, de depunere, deschidere şi 
examinare a ofertelor prevăzute în capitolele VII şi IX din prezentul Regulament.



6.18. Grupul de lucru la deschiderea ofertei şi examinarea acesteia va asigura întocmirea şi 
semnarea proceselor-verbale de deschidere, examinare şi evaluare a ofertei. în dependenţă de 
procedura de achiziţie, Grupul de lucru va lua decizia asupra întocmirii procesului-verbal de 
deschidere a ofertelor comerciale sau va trece direct la întocmirea procesului -  verbal de examinare 
şi evaluare a ofertei comerciale, care va include şi prevederea referitor la deschidere.

VII. ÎNTOCMIREA, PUBLICAREA ŞI EXPEDIEREA INVITAŢIILOR DE 
PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ

7.1. La organizarea procedurii de achiziţie, Grupul de lucru va întocmi în baza cererii de 
achiziţie invitaţia de participare/cererea de ofertă.

Cererea de ofertă se va întocmi pentru achiziţii de bunuri şi/sau servicii care se prezintă 
conform unor specificaţii concrete şi trebuie să conţină minim următoarea informaţie:

a) denumirea bunului, lucrărilor şi serviciilor;
b) cerinţe/caracteristici minime;
c) cantitatea.
Invitaţia de participare trebuie să conţină următoarea informaţie:
a) denumirea şi sediul întreprinderii;
b) descrierea succintă a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor;
c) informaţiile privind întocmirea ofertelor;
d) modul, locul, data şi ora limită de prezentare a ofertelor de către operatorii economici;
e) informaţia despre preţul ofertei, calculat în valută naţională sau în altă valută, inclusiv 

indicaţiile asupra necesităţii includerii în preţ a altor elemente, cu excepţia costului propriu-zis al 
lucrărilor, serviciilor sau bunurilor;

f) termenul de valabilitate a ofertelor;
g) termenul de realizare a achiziţiei este de 30 zile;
h) locul, data deschiderii şi examinării ofertelor;
i) copia contractului de achiziţie de lucrări, servicii sau bunuri (după caz);
j) denumirea documentelor de calificare a operatorilor economici ofertanţi;
k) alte cerinţe, considerate necesare de către întreprindere, dar care să nu contravină 

legislaţiei în vigoare, precum şi prevederilor prezentului Regulament.
7.2. în cazul achiziţionării serviciilor sau lucrărilor, invitaţia de participare va fi însoţită de 

caietul de sarcini şi/sau solicitarea elaborată de Grupul de lucru, ce va conţine caracteristicile 
minime aferente. în cazul achiziţionării bunurilor, invitaţia de participare va fi însoţită de 
specificaţia bunurilor elaborată de Grupul de lucru, ce va conţine caracteristicile minime aferente.

7.3. Caracteristicile bunurilor, serviciilor şi lucrărilor solicitate trebuie să prezinte o descriere 
exactă şi completă a obiectului achiziţiei. Caracteristicile trebuie să reflecte calitatea, eficienţa, 
testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, 
marcarea, etichetarea, procesele şi metodele de producere a obiectului achiziţiilor, precum şi 
procedeele de determinare a conformităţii lui cu cerinţele documentelor de participare. La redactarea 
caracteristicilor tehnice, proiectelor, desenelor tehnice, schiţelor şi descrierilor se utilizează termenii 
standard ori standardele internaţionale şi cele naţionale aprobate.

7.4. Grupul de lucru prezintă spre aprobare preşedintelui grupului de lucru invitaţia de 
participare/cererea de ofertă.

7.5. După obţinerea aprobării, Grupul de lucru asigură, în mod obligatoriu, publicarea 
anticipată a anunţurilor de participare pe pagina web oficială a întreprinderii (de la 80 000 lei fară 
TVA în sus) şi în sistemul MTender sau, după caz, alte mijloace de informare şi/sau, după caz,



invitaţia de participare operatorilor economici selectaţi, astfel încât achiziţia să fie realizată cât mai 
eficient.

7.6. Invitaţia de participare va fi transmisă prin sistemul MTender, prin poştă, e-mail, curier, 
fax sau prin ridicare directă de către operatorul economic în urma invitării acestuia, în ambele cazuri 
acest fapt se va înregistra în registrul corespondenţei de ieşire al întreprinderii.

7.7. Invitaţia de participare va fi transmisă concomitent tuturor operatorilor economici 
interesaţi.

7.8. Grupul de lucru poate solicita operatorilor economici ca oferta să fie însoţită de 
documente de participare suplimentare conform capitolului VIII din prezentul Regulament.

7.9. Termenul limită de prezentare a ofertelor va fi de cel puţin 7 (şapte) zile lucrătoare din 
data iniţierii procesului de achiziţionare a bunurilor şi cel puţin 12 (doisprezece) zile lucrătoare în 
cazul achiziţionării serviciilor şi lucrărilor, astfel încât operatorii economici să dispună de timp 
suficient pentru întocmirea ofertei şi a celorlalte documente solicitate. Ofertele prezentate cu 
întârziere de operatorii economici vor fi respinse.

7.10. Până la prezentarea ofertelor, întreprinderea va răspunde la orice demers al operatorilor 
economici referitor la invitaţia înaintată, care a fost depusă prin sistemul MTender.

7.11. Oferta operatorilor economici trebuie să corespundă indicaţiilor şi cerinţelor din 
invitaţia de participare.

7.12. Orice agent economic căruia i se solicită oferta de preţuri trebuie să fie informat, în 
invitaţia de participare, dacă în preţ se includ, pe lângă costul bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, şi 
alte cheltuieli.

VIII. CERINŢE SPECIALE PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA 
DE ACHIZIŢIE

8.1. Achiziţionarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor
La procedurile de achiziţii vizând procurarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor se admit 

operatori economici calificarea cărora se confirmă prin următoarele:
I. documente obligatorii:
a) certificatul sau decizia de înregistrare a întreprinderii;
b) certificatul de înregistrare a subiectului impunerii la TVA, după caz;
c) licenţa pentru activitatea în domeniul respectiv, după caz;
II. documente facultative:
a) alte documente, prevăzute de legislaţia în vigoare, normativele tehnice, etc., şi care sunt 

necesare pentru încheierea contractului de achiziţie a bunurilor;
b) certificatul privind dotarea cu mijloace tehnice necesare, ce garantează prestarea 

serviciilor şi executarea lucrărilor solicitate, vizate de către Conducător şi Contabil-şef (în 
cazul procedurii de achiziţie prin licitaţie);

c) certificatul despre asigurarea cu personal calificat şi experimentat, cu indicarea vechimii 
de muncă a acestuia în domeniul lucrărilor de cercetare şi proiectare a sistemelor 
informaţionale, vizat de către conducător; certificate sau recomandări ce confirmă poziţia, 
experienţa şi reputaţia operatorului economic în domeniu) ne includerea în lista de 
interdicţie a agenţilor economici.

d) cazierul judiciar al persoanelor juridice;
e) componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate;
f) certificatul care atestă lipsa sau existenţa restanţelor la bugetul public naţional;



g) bonitatea, implicit certificate care atestă că el nu se află în proces de lichidare sau de 
insolvabilitate, că patrimoniul său nu este sechestrat, că activitatea sa de afaceri nu este 
suspendată;

h) documentele în original se prezintă numai de operatorul economic selectat ca câştigător în 
decursul de 2 zile lucrătoare după anunţul câştigătorului în sistemul MTender.

IX. DEPUNEREA, DESCHIDEREA ŞI EXAMINAREA OFERTELOR
9.1. Ofertele se depun prin sistemul MTender şi e-mail - în modul şi la data specificate în 

invitaţia de participare.
9.2. Fiecare operator economic va depune o singură ofertă de preţuri, fară dreptul de a fi 

modificată după termenul-limită de depunere.
9.3. Oferta trebuie să fie întocmită clar cu semnătura persoanei responsabile şi ştampila 

ofertantului.
9.4. Grupul de lucru examinează ofertele în mod confidenţial şi nu divulgă informaţia 

privind examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor ofertanţilor sau persoanelor neimplicate 
oficial în aceste proceduri sau în determinarea ofertei câştigătoare.

9.5. Pe parcursul evaluării ofertelor grupul de lucru poate solicita explicaţii şi documente 
suplimentare de la ofertanţi, în scopul confirmării datelor iniţial prezentate. în cazul în care grupul 
de lucru va solicita careva explicaţii suplimentare asupra ofertei prezentate, acesta va pune pe picior 
de egalitate toţi ofertanţii participanţi, cu solicitarea în scris a documentelor sau explicaţiilor 
necesare de la toţi ofertanţii participanţi.

9.6. Dacă ofertantul nu execută cererea Grupului de lucru, de a confirma a 2 (doua) oară 
datele de calificare, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă câştigătoare din ofertele rămase 
în vigoare. în cazul în care refuzul de a prezenta documentele suplimentare solicitate de Grupul de 
lucru, este argumentat, atunci oferta operatorului economic poate fi acceptată, cu descrierea 
desfăşurată a situaţiei respective în procesul-verbal.

9.7. Dacă se constată că numai 2 (doi) ofertanţi întrunesc cerinţele de calificare solicitate 
pentru prestarea serviciilor, executarea lucrărilor sau comercializarea bunurilor se vor examina 
numai ofertele acestor 2 (doi). Dacă nu a fost acumulat numărul necesar de cel puţin 2 oferte, 
rezultatele procedurii de achiziţie se anulează şi aceasta se organizează în mod repetat.

9.8. în cazul în care doar 1 (un) singur ofertant poate presta serviciile, executa lucrările sau 
vinde bunurile solicitate, se va accepta, dacă este rezonabil, oferta acestuia, respectându-se 
procedura achiziţiei dintr-o singură sursă. în acest caz, dovada existenţei unicului operator economic 
sau necesitatea contractării anume a acestor bunuri, lucrări sau servicii care pot fi livrate doar de un 
singur operator economic, revine însuşi operatorului economic.

9.9. Grupul evaluează şi compară ofertele primite pentru a determina oferta câştigătoare, 
folosind modul şi criteriile expuse în scrisoarea de invitaţie. Câştigătoare va fi oferta:

a) cu cel mai mic preţ care corespund cerinţelor solicitate;
b) cu cel mai mic cost, dacă faptul acesta se prevede în cererea ofertelor de preţuri, 

determinată în baza următoarelor criterii care vor fi evaluate prin valori relative şi, dacă este 
posibil, printr-un echivalent de cost:

- cheltuielile pentru exploatare, deservire tehnică şi reparaţie;
- termenele de livrare a bunurilor, de finalizare a lucrărilor şi de prestare a serviciilor;
- caracteristicile funcţionale ale bunurilor;
- condiţiile de plată şi de garanţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor;
- serviciile de post-garanţie.



9.10. în cazul în care preţurile ofertelor sunt exprimate în două sau mai multe valute, atunci, 
pentru înlesnirea evaluării şi comparării ofertelor, preţurile tuturor ofertelor pot fi recalculate într-o 
singură valută conform cursului stabilit oficial al BNM la ziua deschiderii ofertelor. Pe parcursul 
examinării documentelor operatorului economic, Grupul de lucru poate solicita explicaţii 
suplimentare asupra ofertei prezentate, precum şi asupra documentelor de calificare.

9.11. Dacă în procesul evaluării ofertelor se constată că oferta cu cel mai mic preţ nu 
corespunde cerinţelor, se va da preferinţă următoarei oferte cu cel mai mic preţ, care întruneşte toate 
cerinţele necesare. Rezultatele evaluării se specifică într-un proces-verbal.

9.12. Grupul de lucru poate descalifica ofertantul la orice etapă a procedurii de achiziţie, 
dacă va constata că datele de calificare pe care acesta le-a prezentat sunt în esenţă eronate sau 
incomplete sau dacă refuză să prezinte informaţia suplimentară solicitată, care este strict necesară 
pentru confirmarea datelor de calificare a ofertantului sau pentru evaluarea ofertei prezentate.

9.13. întreprinderea are obligaţia de a informa operatorii economici implicaţi în procedura de 
atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecţiei, la rezultatul procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţii publice, ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala 
iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, prin sistemul MTender sau prin mijloace electronice la 
adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora şi cît mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 3 
zile lucrătoare de la emiterea acestora.

9.14. Grupul de lucru poate respinge, în modul stabilit, oricând, toate ofertele până la 
acceptarea lor, dacă:

a) nu a fost posibilă asigurarea concurenţei, respectiv numărul de ofertanţi este mai mic 
decât cel minim, prevăzut pentru fiecare procedură de achiziţie;

b) nici unul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în invitaţia de 
participare;

c) au fost înregistrate numai oferte necorespunzătoare, care:
- ori sunt depuse după data-limită de prezentare a ofertelor;
- ori nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în invitaţia de 

participare;
- ori conţin, în propunerea financiară, preţuri care în mod evident nu sunt rezultatul liberei 

concurenţe şi care nu pot fi justificate temeinic;
- ori conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri, evident, 

dezavantajoase pentru întreprindere;
- ori prin valoarea inclusă în propunerea financiară, fiecare dintre ele a depăşit valoarea 

fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie respectiv.
9.15. Fiecare membru al grupului de lucru este obligat să semneze procesul-verbal de 

deschidere a ofertelor după caz şi procesul-verbal de evaluare a ofertelor. în cazul în care un 
membru al grupului de lucru nu este de acord cu decizia luată în cadrul şedinţei, el este obligat să-şi 
expună opinia separată în procesul-verbal, cu indicarea motivelor clare privind dezacordul cu 
decizia luată. Decizia grupului de lucru este adoptată cu majoritatea voturilor membrilor grupului de 
lucru.

9.16. Dosarul achiziţiei se întocmeşte de secretarul grupului de lucru, va conţine actele 
perfectate în interiorul procedurii de achiziţie şi se păstrează conform cerinţelor legislaţiei în vigoare 
şi prezentului Regulament.

X. ATRIBUIREA ŞI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

10.1. După ce a fost desemnat câştigătorul procedurii de achiziţie, Grupul de lucru va aduce 
rezultatele la cunoştinţa acestuia.



10.2. Grupul de lucru transmite procesul verbal de deschidere şi de evaluare a ofertelor către 
administratorul întreprinderii pentru întocmirea contractului cu câştigătorul desemnat.

10.3. Administratorul va informa Consiliul de Administraţie al întreprinderii despre 
rezultatele procedurii de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor a căror valoare de piaţă constituie 
peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimii situaţii financiare, sau 
depăşeşte 400000 de lei. Consiliul de Administraţie va aproba sau nu semnarea contractului.

10.4. La aplicarea procedurii de achiziţie dintr-o singură sursă, întreprinderea este obligată 
să negocieze preţul bunurilor, serviciilor sau lucrărilor cu unicul ofertant, în vederea obţinerii unui 
preţ convenabil, dacă acesta nu este stabilit printr-un act normativ.

10.5. în cazul efectuării achiziţiilor suplimentare de la acelaşi operator economic, Grupul de 
lucru va iniţia încheierea acordului adiţional la contractul iniţial. Dacă operatorul economic refuză 
încheierea acordului adiţional sau nu are posibilitate de a prelungi contractul de achiziţie iniţial, 
Grupul de lucru va desfăşura o nouă procedură de achiziţie, în conformitate cu prezentul 
Regulament, în funcţie de specificul achiziţiei.

10.6. Contractul va fi încheiat în termenul şi în condiţiile prevăzute în invitaţia de 
participare, după expirarea termenului de contestare, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile 
calendaristice din data anunţării ofertantului câştigător.

10.7. în caz dacă se constată că procedura nu a fost efectuată în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament, Consiliul de Administraţie al întreprinderii poate anula procedură de 
achiziţie şi solicita organizarea unei noi proceduri.

XI. CREAREA DOSARULUI DE ACHIZIŢII
11.1. După încheierea procedurii de achiziţii, Grupul de lucru asigură formarea dosarului de 

achiziţii, care va avea include următoarele:
a) cererea de eliberare/cerere de achiziţie/invitaţie de participare/cerere de ofertă/notă 

informativă;
b) oferte comerciale, de regulă 3 (trei) oferte comerciale în baza procedurii de achiziţie prin 

cererea ofertei de preţuri şi licitaţie; 1 (una) ofertă comercială în baza procedurii de 
achiziţie dintr-o singură sursă;

c) documentele de participare prezentate;
d) proces-verbal de deschidere (după necesitate) şi de examinare şi evaluare, în 1 (unu) 

exemplare.
11.2. Dosarul achiziţiei se păstrează la secretarul grupului de lucru, pe o perioadă de 5 ani, în 

conformitate cu Nomenclatorul dosarelor aprobat anual de către Arhiva Naţională a Republicii 
Moldova, şi Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii 
Moldova.

XII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
12.1. Orice operator economic care consideră că, în rezultatul procedurilor de achiziţie, a 

suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste acţiunile sau decizia grupului de lucru 
pentru achiziţii administratorului întreprinderii, în termen de 5 zile începînd cu ziua următoare luării 
la cunoştinţă a unui act al întreprinderii considerat ilegal.

12.2. întreprinderea nu examinează contestaţiile depuse după expirarea termenului prevăzut.
12.3. Administratorul întreprinderii examinează contestaţia şi emite decizia pe marginea ei în 

termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, pe baza documentelor prezentate. 
Administratorul, prin decizia sa, respinge contestaţia sau o recunoaşte drept întemeiată.

12.4. în cazul recunoaşterii prin decizia Administratorului a contestaţiei drept întemeiate, 
dispune anularea rezultatelor achiziţiei în cauză şi stabileşte o nouă dată pentru desfăşurarea 
procedurii de achiziţie.



XIII. DISPOZIŢII FINALE
Persoanele responsabile de achiziţionarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor pentru 

necesităţile întreprinderii, poartă răspundere penală, administrativă, civilă pentru încălcarea 
prevederilor prezentului Regulament, corespunzător gravităţii încălcării comise şi în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.


