
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1128/2016  

cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate 

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

În temeiul Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 424-429, art. 666), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Hotărârea Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru

achiziții publice centralizate în sănătate (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr. 353-354, art. 1210), cu modificările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

1) pe tot parcursul textului:

a) textul „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la orice formă

gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății”, la forma 

gramaticală corespunzătoare; 

b) textul „medicamente, alte produse de uz medical, dispozitive medicale,

transport specializat medical, servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și 

a sistemelor informaționale incluse în Registrul medical, servicii de tratare și 

eliminare a deșeurilor medicale”, la orice formă gramaticală, și textul 

„medicamente, dispozitive medicale, transport specializat medical, servicii de 

mentenanţă a dispozitivelor medicale şi a sistemelor informaţionale incluse în 

Registrul medical, servicii de tratare şi eliminare a deşeurilor medicale”, la orice 

formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „bunuri și servicii”, la forma 

gramaticală corespunzătoare; 

2) în hotărâre:

a) la punctul 2, subpunctul 3) va avea următorul cuprins:

„3) Regulamentul privind achizițiile publice centralizate de bunuri și 

servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate, conform anexei nr. 3;”; 
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b) la punctul 3, textul „23 unități” se substituie cu textul „30 de unități”;

3) în anexa nr. 1:

a) la punctul 3, după cuvintele „procedurile de achiziții publice” se

introduce cuvântul „centralizate”; 

b) la punctul 4, textul „str. Alexandru Cosmescu nr. 3” se substituie cu

textul „bd. Grigore Vieru, nr. 22/2”; 

c) punctul 8:

la subpunctele 1) și 2), textul „medicamente, alte produse de uz medical, 

dispozitive medicale, transport specializat medical, servicii de mentenanţă a 

dispozitivelor medicale şi a sistemelor informaţionale incluse în Registrul 

medical, servicii de tratare şi eliminare a deşeurilor medicale” se substituie cu 

cuvintele „bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate”; 

la subpunctul 4), după cuvântul „publice” se introduce cuvântul 

„centralizate”; 

d) punctul 9:

la subpunctul 1), textul „medicamente, alte produse de uz medical, 

dispozitive medicale, transport specializat medical, servicii de mentenanţă a 

dispozitivelor medicale şi a sistemelor informaţionale incluse în Registrul 

medical, servicii de tratare şi eliminare a deşeurilor medicale” se substituie cu 

cuvintele „bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate”; 

se completează cu subpunctul 6
1
) cu următorul cuprins: 

„6
1
) elaborează și publică pe site-ul web al Centrului lista autorităților 

pentru care se desfășoară proceduri de achiziție publice centralizate și lista 

bunurilor și serviciilor, conform prevederilor pct. 5 din Regulamentul cu privire 

la modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor centrale de achiziţii, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2021;”; 

e) punctul 10:

la subpunctul 3), cuvântul „socoate” se substituie cu cuvântul „consideră”; 

la subpunctul 4), textul „medicamente, alte produse de uz medical, 

dispozitive medicale, transport specializat medical, servicii de mentenanţă a 

dispozitivelor medicale şi a sistemelor informaţionale incluse în Registrul 

medical, servicii de tratare şi eliminare a deşeurilor medicale” se substituie cu 

cuvintele „bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate”; 

f) punctul 11:

se completează cu subpunctul 1
1
) cu următorul cuprins: 

„1
1
) să acorde instituțiilor medico-sanitare publice și 

autorităților/instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale 

sprijinul metodologic necesar privind planificarea, estimarea și colectarea 

necesităților de bunuri și servicii;”; 

la subpunctul 5), textul „conform listelor medicamentelor, dispozitivelor 

medicale, transportului specializat medical, serviciilor de mentenanţă a 

dispozitivelor medicale şi a sistemelor informaţionale incluse în Registrul 
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medical, serviciilor de tratare şi eliminare a deşeurilor medicale” se substituie cu 

cuvintele „potrivit listelor bunurilor și serviciilor”; 

subpunctul 11) se completează cu cuvintele „și secretului de stat”; 

g) punctele 12 și 13 vor avea următorul cuprins:

„12. Centrul este condus de către director, care este asistat de un director 

adjunct. În absenţa directorului, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către 

directorul adjunct. 

13. Directorul și directorul adjunct sunt numiți în funcție și eliberați din

funcție de către ministrul sănătății, în conformitate cu prevederile actelor 

normative.”; 

h) la punctul 15, textul „unuia dintre angajații Centrului, desemnat de

director, sau, în caz de imposibilitate, de Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale” se substituie cu cuvintele „directorului adjunct”; 

i) la punctul 17, textul „un contabil/economist și un inspector resurse

umane/juristconsult” se substituie cu textul „cel puțin un farmacist, un 

bioinginer, un inginer, un specialist în domeniul tehnologiilor informaționale, un 

contabil/economist și un jurist”; 

j) se completează cu punctul 17
1
 cu următorul cuprins:

„17
1
. Centrul asigură instruirea periodică a angajaților în conformitate cu 

cele mai bune practici naționale și internaționale de achiziții publice centralizate 

de bunuri și servicii.”; 

4) în anexa nr. 3:

a) denumirea va avea următorul cuprins:

„REGULAMENT 

privind achizițiile publice centralizate de bunuri și servicii 

pentru necesitățile sistemului de sănătate”; 

b) la punctul 1, textul „Regulamentul privind achiziţionarea de

medicamente, alte produse de uz medical, dispozitive medicale, transport 

specializat medical, servicii de mentenanţă a dispozitivelor medicale şi a 

sistemelor informaţionale incluse în Registrul medical, servicii de tratare şi 

eliminare a deşeurilor medicale pentru necesităţile sistemului de sănătate” se 

substituie cu cuvintele „Regulamentul privind achizițiile publice centralizate de 

bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate”; 

c) punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Obiectivul prezentului Regulament este eficientizarea utilizării 

mijloacelor financiare disponibile pentru acoperirea necesităților sistemului de 

sănătate prin achiziții publice centralizate de bunuri și servicii.”; 

d) la punctul 3, după cuvintele „contractelor de” se introduce cuvântul

„prestări”; 

e) punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. Anual, până la data de 31 martie, instituțiile medico-sanitare publice și 

autoritățile/instituțiile bugetare care prestează servicii medicale și sociale 
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determină necesarul de bunuri și servicii pentru anul următor de gestiune și 

prezintă calculele estimative pentru încă 2 ani (după anul următor de gestiune). 

Procedura de determinare a necesarului va fi reglementată prin ordin al 

ministrului sănătății. Datele referitoare la necesarul de bunuri și servicii vor fi 

transmise Centrului până la data de 1 mai.”;  

f) punctul 5 se abrogă;

g) la punctul 6, textul „listele medicamentelor autorizate/neautorizate, altor

produse de uz medical şi dispozitivelor medicale, transport specializat medical, 

servicii de mentenanţă a dispozitivelor medicale şi a sistemelor informaţionale 

incluse în Registrul medical, servicii de tratare şi eliminare a deşeurilor 

medicale” se subsitutie cu cuvintele „listele bunurilor și serviciilor”; 

h) punctul 8 va avea următorul cuprins:

„8. Prin derogare de la pct. 4, în cazuri justificate și/sau de urgențe în 

sănătate publică, instituțiile medico-sanitare publice și autoritățile/instituțiile 

bugetare care prestează servicii medicale și sociale pot remite Centrului după 

data de 1 mai a anului de gestiune necesarul de bunuri și servicii pentru 

demararea procedurilor de achiziții publice centralizate suplimentare.”; 

i) în denumirea secțiunii a 2-a, după cuvântul „achiziții” se introduc

cuvintele „publice centralizate”; 

j) în denumirea secțiunii a 3-a, cuvintele „achiziție publică” se substituie

cu cuvintele „achiziții publice centralizate”; 

k) se completează cu punctul 11
1
 cu următorul cuprins:

„11
1
.
 
Centrul determină contractele de achiziții publice care urmează a fi 

atribuite prin aplicarea acordurilor-cadru și a sistemului dinamic de achiziții,  ca 

modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.”; 

l) punctul 13 va avea următorul cuprins:

„13.  În cazul achizițiilor de bunuri și servicii în care procedura de achiziții 

publice se desfășoară de comun acord cu organizațiile internaționale cu care 

Ministerul Sănătății are încheiate acorduri internaționale sau memorandumuri, se 

respectă procedura specifică a organizației internaționale în conformitate cu 

prevederile art. 5 alin. (1) lit. m) liniuța a treia din Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice ori în baza acordurilor de achiziții comune cu alte state.”; 

m) la punctul 17, textul „Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016

„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru 

pentru achiziții” se substituie cu textul „Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul 

achizițiilor publice”; 

n) la punctul 20, textul „Regulamentului cu privire la activitatea grupului

de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27 mai 

2016” se substituie cu textul „Regulamentului cu privire la activitatea grupului 

de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 10/2021”; 
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o) la punctul 23, cuvintele „și ștampilată” se exclud;

p) la punctul 41, cuvintele „procesul-verbal și acordul adițional” se

substituie cu textul „decizia de modificare a contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru și anunțul de modificare a contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru”. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul sănătății Ala Nemerenco 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 



Notă informativă la proiectul Hotărârii Guvernului  

„Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1128/2016 

cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate” 

(număr u 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea

proiectului 

Proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

1128/2016 „Cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate” 

(în continuare Proiect) a fost elaborat de către Ministerului Sănătății și se 

înaintează spre avizare și expertizare în modul stabilit. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi

finalităţile urmărite 

Prin Legea nr. 167/2020 „Pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere 

dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară 

pentru Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, Nr. 

235–239, art. 502), de către Parlamentul Republicii Moldova a fost ratificat 

Memorandumul de Înţelegere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană 

privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Chișinău la 

21 iulie 2020 și la Bruxelles la 23 iulie 2020. În sarcina Guvernului și altor 

instituții ale statului s–a dispus întreprinderea măsurilor necesare pentru realizarea 

prevederilor memorandumului menționat. 

Una dintre măsurile necesare pentru realizarea prevederilor 

Memorandumului de Înţelegere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană 

privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, este elaborarea și 

promovarea unui proiect de Hotărâre de Guvern, privind modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate 

în sănătate (CAPCS), cu scopul de consolidare a capacităților CAPCS și 

îmbunătățirea procesului de achiziție de bunuri și servicii pentru necesitățile 

sistemului de sănătate.  

Scopul proiectului este consolidarea capacităților CAPCS în domeniul 

achizițiilor publice în sănătate și îmbunătățirea procesului de achiziție a bunurilor 

și serviciilor pentru necesitățile sistemului de sănătate. 

La moment, CAPCS este unica instituție care realizează proceduri de 

achiziții centralizate pentru sistemul de sănătate. Conform rapoartelor, anual 

CAPCS desfășoară cca 271 proceduri, în valoare de 1 015 657 115,24 lei. 

Obligațiile puse în sarcina CAPCS depășesc capacitățile acestuia, fapt ce 

impune fortificarea CAPCS, iar redresarea situației poate fi realizată inițial, doar 

prin modificarea cadrului normativ existent.  

Totalitatea argumentelor expuse impun necesitatea elaborării și promovării 

în modul corespunzător a prezentului proiect. 

Propunerile de modificări se bazează în mare parte pe recomandările din 

raportul de evaluare a capacităților CAPCS realizate de Organizația Mondială a 

Sănătății. 



3. Principalele prevederi ale proiectului și evidenţierea elementelor noi

Proiectul prevede: 

1) completarea statelor de personal ale CAPCS de la 23 la 30 unități;

Respectiv, prin modificările propuse va fi posibilă fortificarea capacităților 

CAPCS, în vederea realizării eficiente și în termeni a procedurilor de achiziții 

centralizate de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate; 

2) obligația CAPCS de a deține cel puțin câte un specialist în domeniu de

competență în care activează, precum: farmacist, bioinginer, inginer,

tehnologii informaționale, contabilitate, economie și juridică, ceea ce va

contribui nemijlocit la realizarea procedurilor de achiziții calitative și

eficiente.

Drept urmare aprobării modificărilor propuse, vor fi încadrați în câmpul muncii la 

CAPCS, specialiști corespunzători domeniilor de competență ceea ce va contribui 

nemijlocit la reducerea numărului contestațiilor, dar și a litigiilor în care CAPCS 

este implicat.   

3) completarea cu funcția de director adjunct, care actualmente se regăsește

în lista nominală a persoanelor fizice angajate, dar nu este acoperită din

punct de vedere legal.

Această funcție este importantă pentru buna funcționare a CAPCS, întrucât 

monitorizarea mecanismelor interne în vederea realizării eficiente și în termen a 

procedurilor de achiziții se vor pune inclusiv, în sarcina directorului adjunct, 

precum și îndeplinirea funcțiilor în lipsa directorului. 

4) să fie instruiți angajații CAPCS, dar și să ofere instituțiilor medico-

sanitare publice suportul metodologic necesar privind planificarea,

estimarea și colectarea necesităților de bunuri și servicii;

5) ajustări cu privire la implementarea achizițiilor conform regulamentului

cu privire la acordul-cadru și sistemelor dinamice de achiziții, ca

modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, în

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 56/2021 „Pentru

aprobarea regulamentului modul de organizare și funcționare a

autorităților centrale de achiziție”;

Totodată, proiectul prevede modificări de ordin tehnic, care au drept scop evitarea 

confuziilor sau dublărilor unor prevederi, precum și ajustarea HG 1128/2016 la 

prevederile actelor normative  din domeniul achizițiilor publice. 

4. Fundamentarea economico–financiară

Pentru aprobarea şi implementarea prezentului proiect nu este necesară 

alocarea surselor financiare suplimentare din contul bugetului public sau al 

bugetului de stat, fiindcă CAPCS este instituție publică nonprofit cu autonomie 

financiară. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare



 

Aprobarea proiectului va impune modificarea unor acte normative 

departamentale emise de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și 

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. 

 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 

Proiectul urmează să fie avizat de către autoritățile și părțile interesate. 

Concomitent, proiectul urmează să fie plasat spre consultare publică pe 

portalul guvernamental www.particip.gov.md, în ordinea prevederilor Legii nr. 

239/2008 privind transparența în procesul decizional. 

 

7. Constatările expertizei anticorupție 

 

Proiectul urmează să fie supus expertizei anticorupție de către Centrul 

Național Anticorupție. 

 

8. Constatările expertizei juridice 

 

Proiectul este susținut de către Ministerul Justiției. 

 

 

 

 

 

 

Ministru al Sănătății                                                        Ala NEMERENCO 

http://www.particip.gov.md/



