
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

 

Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire  

a Listei de interdicţie a operatorilor economici 

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

 

În temeiul art. 25 din Legea 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. Se aprobă Regulamentul privind modul de întocmire a Listei de interdicţie 

a operatorilor economici (se anexează). 

 

2. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1418/2016 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a 

operatorilor economici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 1, 

art. 3). 

 

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

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 
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Aprobat  

prin Hotărârea Guvernului nr.  

 

REGULAMENT 

cu privire la modul de întocmire a 

Listei de interdicție a operatorilor economici 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Regulamentul cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici 

(în continuare – Regulament) stabilește conținutul, modul de întocmire, evidență 

și publicare a listei nominalizate. 

 

2. În Lista de interdicție a operatorilor economici (în continuare – Listă) 

sunt înscriși operatorii economici care au participat la procedurile de atribuire a 

contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru sau au încheiat contracte de  

valoare mică, dar nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile asumate în cadrul 

acestor proceduri sau a căror conduită contravine  cadrului normativ în domeniul 

achizițiilor publice. 

 

3. Lista reprezintă înscrieri referitor la operatorii economici, persoane fizice 

sau juridice din Republica Moldova și din alte state, indiferent de tipul de 

proprietate și forma de organizare juridică, în scopul limitării acestora, pentru o 

perioadă de 3 ani, de a participa la procedurile de atribuire a contractelor de 

achiziții publice/acordurilor-cadru inclusiv achizițiilor publice de valoare mică 

prevăzute de cadrul normativ în domeniul achizițiilor publice (în continuare - 

procedură de atribuire). 

 

II. ÎNTOCMIREA ŞI CONŢINUTUL LISTEI 

 

4. Lista se întocmește, se menține și se actualizează de către Agenția 

Achiziții Publice (în continuare – Agenție). 

 

5. Întocmirea, menținerea și actualizarea Listei se efectuează în formă 

electronică, prin plasarea informației pe site-ul www.tender.gov.md. 

 

6. Informația conținută în Lista publicată pe site-ul www.tender.gov.md 

este oficială. 

 

7. Lista trebuie să conțină următoarele înscrieri: 

1) numărul de ordine; 

2) numărul și data deciziei de înscriere în Listă a operatorului economic; 

3) data înscrierii în Listă a operatorului economic; 

http://www.tender.gov.md/
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4) data la care expiră termenul de înscriere în Listă; 

5) denumirea, forma de organizare a operatorului economic, datele de 

contact și adresa operatorului economic; 

6) numele și prenumele administratorului, fondatorului și beneficiarului 

efectiv al operatorului economic; 

7) expunerea succintă a temeiului de înscriere în Listă a operatorului 

economic; 

8) denumirea autorității contractante sau a organului de control care a 

solicitat/sesizat înscrierea operatorului economic în Listă; 

 

III. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE 

A OPERATORILOR ECONOMICI ÎN LISTĂ 

 

8. Înscrierea în Listă a operatorului economic se inițiază obligatoriu dacă 

există cel puțin unul dintre temeiurile prevăzute la pct.16 și dacă autoritatea 

contractantă a suportat un prejudiciu sau dacă acesteia i-a fost afectată activitatea. 

Pentru aplicarea sbp.4) și 5)  din pct.16, survenirea prejudiciului sau afectării 

activității nu reprezintă o condiție obligatorie. 

 

9. Procedura de înscriere a operatorilor economici în Listă se desfășoară 

potrivit prezentului Regulament, cu respectarea principiilor legalității,  

contradictorialității și al dreptului la apărare. 

 

10.  Înscrierea în Listă se efectuează prin decizia Agenției în cazurile de 

autosesizare, la sesizarea autorității contractante,  unui organ de control conform 

pct.13, sau la sesizarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor în 

urma examinării contestațiilor. În cazul autosesizării, Agenția va solicita autorității 

contractante să se expună asupra prejudiciului cauzat sau afectării activității cu 

prezentarea actelor probatorii. Agenția Achiziții Publice ca urmare a autosesizării 

nu va emite decizia de neînscriere în Lista dacă nu au fost stabilite temeiurile 

prevăzute la pct. 16. 

 

11.  Autoritatea contractantă va estima și se va expune asupra prejudiciului 

cauzat sau asupra afectării activității cu întocmirea documentelor confirmative de 

rigoare. 

 

12.  Autoritatea contractantă care a constatat neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare a obligațiilor asumate în cadrul procedurilor de atribuire, ceea 

ce a cauzat un prejudiciu sau a afectat activitatea acesteia, sau a constatat conduita 

contrară legislației cu incidență în domeniul achizițiilor publice a operatorului 

economic, va iniția obligatoriu procedura de înscriere în Listă, în termen de 60 de 

zile din momentul apariției temeiurilor prevăzute la pct.16 din. 
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13.  În cazurile în care organele de control, la efectuarea activităților de 

control, constată existența temeiurilor de înscriere în Listă, vor înainta o sesizare 

către Agenție cu privire la inițierea procedurii de înscriere a operatorului economic 

respectiv în Listă, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.  

 

14.  Pentru înscrierea în Listă a operatorilor economici de către autoritatea 

contractantă,  este necesară înaintarea unei sesizări în acest sens și a unei decizii a 

grupului de lucru din cadrul autorității contractante, cu anexarea tuturor 

documentelor confirmative, care trebuie să conțină, obligatoriu, următoarea 

informație: 

1) descrierea succintă a obiectului procedurii de achiziție; 

2) date de identificare a procedurii de atribuire; 

3) date de identificare a contractului încheiat în urma procedurii de atribuire; 

4) denumirea și datele de contact ale operatorului economic; 

5) expunerea exhaustivă a clauzelor prevăzute în contract şi în documentele 

privind desfășurarea procedurii de achiziție, neîndeplinite sau îndeplinite 

necorespunzător de către operatorul economic; 

6) mențiunile despre neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a 

obligațiilor de către autoritatea contractantă; 

7) rezumatul demersurilor în care s-au solicitat explicații sau prin care 

operatorul economic a fost avertizat despre neîndeplinirea sau îndeplinirea 

necorespunzătoare a clauzelor contractuale; 

8) mențiunile privind aplicarea sancțiunilor operatorului economic; 

9) descrierea prejudiciului sau a activității afectate cauzate de către 

operatorul economic, prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a 

clauzelor contractuale, precum și descrierea consecințelor acestora. 

10) Anexarea actelor probatorii care dovedesc cauzarea unui prejudiciu 

sau afectarea activității  de către operatorul economic, prin neîndeplinirea sau 

îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor contractuale. 

 

15.  Sesizarea privind înscrierea în Listă a operatorilor economici parvenită 

de la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor sau de la organele de 

control, trebuie să conțină referință la temeiurile prevăzute la pct.16 cu indicarea 

circumstanțelor constatate și anexarea tuturor actelor relevante. 

 

16.  Temeiurile pentru care un operator economic se înscrie în Listă sunt 

următoarele:  

1) a comis o abatere profesională pe parcursul executării contractului de 

achiziție publică care face inutilă prestația, imposibilă utilizarea bunului conform 

destinației sau lucrării executate. Autoritatea contractantă sau organul care a 

înaintat sesizarea urmează să demonstreze prin orice mijloace adecvate acest fapt; 

2) nu își îndeplinește obligațiile contractuale,  calitatea bunurilor, serviciilor 

și lucrărilor este mai joasă decât cea prevăzută în contract și în documentele 



6 

 

 

privind desfășurarea procedurii de atribuire, cu survenirea unui prejudiciu sau 

afectării activității  autorității contractante; 

3) nu își îndeplinește obligațiile contractuale, prin nerespectarea termenilor 

privind livrarea bunurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor, fapt prin 

care a afectat activitatea autorității contractante sau a cauzat un prejudiciu; 

4) prezentarea în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziții 

publice a documentelor  care conțin date denaturate/eronate sau oricare alte 

documente/informații false sau neveridice; 

5) există probe prezentate de autoritatea contractantă sau de organul de 

control care demonstrează faptul că operatorii economici au participat la procedura 

de atribuire cu oferte trucate, au participat ca membri ai grupului de întreprinderi 

dependente la aceeași procedură de  atribuire cu mai multe oferte sau au creat o 

concurență neloială între participanți. 

 

17. Termenul pentru care este înscris operatorul economic în Listă este de 3 

ani și curge din data adoptării deciziei de înscriere a operatorului în Listă. În 

termenul dat nu se include perioada în care  decizia Agenției a fost suspendată de 

către instanța de judecată. În cazul suspendării deciziei Agenției de înscriere în 

Listă, la rubrica corespunzătoare, termenul de expirare se înlocuiește cu cuvântul 

„suspendat”. După înlăturarea temeiului de suspendare, Agenția adoptă o decizie 

prin care modifică data expirării termenului de înscriere a operatorului în Listă. 

 

18.  Agenția verifică temeinicia sesizării privind înscrierea în Listă a 

operatorului economic și, în termen de 30 zile lucrătoare, adoptă decizia de 

înscriere sau de neînscriere a operatorului economic în Listă.  

 

19. În cazul în care se constată lipsa unor documente specificate la pct. 14, 

Agenția solicită informații/documente lipsă sau suplimentare de la autoritatea 

contractantă și informațiile de clarificare de la operatorul economic, în acest caz 

termenul de  30 zile lucrătoare curge din data prezentării informației/documentelor 

respective, după care Agenția adoptă decizia de înscriere sau de neînscriere a 

operatorului economic în Listă. 

 

20. În cazul în care decizia de înscriere a operatorului economic în Listă 

depinde de un act de clarificare/constatare din partea unui organ competent în acest 

sens, Agenția suspendă termenul de examinare privind înscrierea operatorului 

economic în Listă. Suspendarea termenului de examinare reprezintă încetarea 

curgerii termenului de 30 zile lucrătoare, termenul va continua să curgă pentru 

perioada rămasă începând cu data recepționării actului de  clarificare/constatare. 

 

21. Autoritatea contractantă/operatorul economic, în cel mult 5 zile 

lucrătoare de la data recepționării solicitării, va prezenta informațiile conform 

pct.19. 
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22.  Agenția Achiziții Publice, în vederea examinării sesizării parvenite din 

partea autorității contractante, Agenției Naționale pentru Soluționarea 

Contestațiilor, organelor de control sau prin autosesizare privind adoptarea unei 

decizii de înscrierea sau neînscriere în Listă, va organiza ședințe de lucru în 

vederea elucidărilor tuturor circumstanțelor de fapt și drept. 

 

23.  Ședințele de lucru cu privire la examinarea sesizării privind înscrierea 

operatorului economic în Listă sunt conduse de către Directorul/Directorul-

adjunct al Agenției și consemnate într-un proces-verbal cu privire la organizarea 

și desfășurarea ședinței de înscriere a operatorului economic în Listă. 

 

24.  La ședința de înscriere a operatorului economic în listă, pot participa 

reprezentanții operatorului economic și părții care a sesizat Agenția. 

 

25.  În cadrul ședințelor, părțile pot solicita să-și depună verbal concluziile, 

care se vor consemna în procesul verbal cu privire la organizarea și desfășurarea 

ședinței de înscriere a operatorului economic în Listă. 

 

26.  Decizia motivată de înscriere în Listă se remite operatorului economic 

și autorității contractante în decurs de cel mult 5 zile lucrătoare de la data adoptării. 

 

27.  Operatorul economic, altul decât cel înscris în Listă, care are drept 

administrator, fondator sau beneficiar efectiv persoana indicată în Listă conform 

pct.7 sbp.6) nu are dreptul să participe la procedurile de atribuire pe perioada 

înscrierii, iar autoritatea contractantă nu îi va atribui contracte de achiziții publice. 

  

28. Orice operator economic care consideră că a fost înscris neîntemeiat în 

Listă este în drept să conteste actul administrativ de înscriere în instanța 

judecătorească competentă. 

 

IV. EXCLUDEREA OPERATORULUI ECONOMIC DIN LISTĂ 

29.  Excluderea din Listă are loc la expirarea termenului de înscriere sau 

înainte de expirarea termenului, în cazurile prevăzute de prezentul Regulament.   

 

30.  Operatorul economic se consideră de drept exclus din Listă la data 

expirării termenului expres prevăzut în aceasta, fără emiterea unui act juridic. 

 

31.  Excluderea din Listă, înainte de expirarea termenului expres prevăzut 

în aceasta are loc în următoarele cazuri: 

1) revocarea deciziei Agenției; 

2) anularea deciziei de înscriere printr-o hotărâre definitivă a instanței de 

judecată. 
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32.  Revocarea deciziei Agenției cu privire la înscrierea operatorului 

economic în Listă, poate avea loc numai atunci când în baza unor acte emise 

ulterior includerii operatorului economic în Listă, Agenția nu ar avea dreptul să 

emită decizia de înscriere și fără revocarea acesteia s-ar periclita drepturile 

operatorului economic înscris în Listă. 

 

V. EVIDENŢA ŞI ACTUALIZAREA  LISTEI 

 

33. Evidența și actualizarea Listei se efectuează de către Agenție. 

 

34. Informația din Listă se actualizează de către Agenție imediat după 

operarea oricăror modificări (înscrierea sau excluderea operatorului economic). 










