
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\angajare 131\angajare 131-redactat-ro.docx 

 

Cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice 

------------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art.1061 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova și al 

art.119 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.50, art.237), 

Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.131/2015 

privind achizițiile publice.  

 

2. Se declară angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege 

menționat, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute 

în art. 1061 din Constituția Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 
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Proiect 

 

LEGE 

pentru modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice 

 

Prezenta lege organică este adoptată în temeiul art.1061 din Constituție, 

prin angajarea răspunderii Guvernului fată de Parlament.  

 

Art. I. – Articolul 89 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.321-332, 

art.527) se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: 

 

„(4) Dispozițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (6), articolul 32 

alineatul (1) literele a) și b), articolul 35 alineatele (3) și (4), articolul 41 alineatul 

(2), articolul 61 alineatul 19 litera c), articolul 65 alineatul (5), în partea ce se 

referă la utilizarea SIA „RSAP” și mijloacele electronice de comunicare pentru 

procedurile de achiziții publice de medicamente și dispozitive medicale, 

desfășurate de autoritatea centrală de achiziții, intră în vigoare la data de 

1 ianuarie 2021.” 

 

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. 

 



Nota informativă 

la proiectul de Lege pentru modificarea 

Legii 131/2015 privind achizițiile publice 

 

I. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile 

urmărite 

Începînd cu 01 octombrie 2018, odată cu intrarea în vigoare a 

amendamentelor la Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, Centrul pentru 

Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (în continuare CAPCS) urma să inițieze 

procedurile de achiziție publică în conformitate cu prevederile Legii nominalizate, 

cadrului secundar de reglementare, precum și utilizarea SIA RSAP MTender. 

CAPCS anual desfășoară peste 150 proceduri de achiziții publice pentru 

întreg sistemul de sănătate cu valoarea estimativă de circa 750 mil. lei, asigurînd 

țara cu bunuri de extremă necesitate, inclusiv pentru realizarea Programelor 

Naționale și Tratamentul bolilor rare. Beneficiari ai procedurilor de achiziție 

publică desfășurate de către CAPCS sunt 385 de Instituții Medico-Sanitare 

Publice. 

Funcționalitățile existente la moment în SIA RSAP MTender nu sunt 

suficiente pentru realizarea procedurilor de achiziții centralizate caracteristice 

CAPCS. În special, este vorba despre procedurile de achiziții cu un număr mare 

de loturi (mai mult de 1000 loturi), care sunt extrem de dificil de realizat în SIA 

RSAP MTender, din motivul lipsei la moment a unor instrumente specifice care 

să automatizeze procesul de achiziții la anumite etape, cum ar fi importul de date 

în formatul stabilit de CAPCS, asigurarea validării datelor cu Nomenclatorul de 

stat al medicamentelor, modificarea cantităților atît la etapa de desfășurare a 

procedurilor de achiziții publice, cît și la etapa de contractare a bunurilor, etc. 

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131/2015 

privind achizițiile publice a fost elaborat în vederea deblocării situației create pe 

segmentul achizițiilor publice de medicamente și dispozitive medicale desfășurate 

de CAPCS până la dezvoltarea funcționalităților necesare în SIA RSAP MTender. 

II. Principalele prevederi ale proiectului 

Prezentul proiect stabilește că dispozițiile Legii nr.131/2015 privind achizițiile 

publice în partea ce se referă la utilizarea SIA ”RSAP” și mijloacele electronice 

de comunicare pentru procedurile de achiziții publice de medicamente și 

dispozitive medicale, desfășurate de autoritatea centrală de achiziții, intră în 

vigoare la data de 1 ianuarie 2021. 

III. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor 

proiectului cu legislația Uniunii Europene 

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii 

Europene. 

IV. Fundamentarea economico-financiară 



 

 

Aprobarea prezentului proiect de lege nu implică cheltuieli bugetare 

suplimentare. 

V. Transparența decizională 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 

privind transparența în procesul decizional, acest proiect a fost plasat pe pagina 

www.particip.gov.md și pagina web oficială a Ministerului Finanțelor 

www.mf.gov.md, compartimentul Transparența decizională, directoriul Procesul 

decizional. 

 

 

 

Ministru                                                           Ion CHICU 
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