
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul 

 de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții 

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

 

În temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 424-429, 

art. 666), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de organizare și funcționare 

a autorităților centrale de achiziții (se anexează). 

 

2. Autoritățile centrale de achiziții responsabile pentru organizarea și 

desfășurarea centralizată a procedurilor de achiziție publică în scopul satisfacerii 

unor necesități de aceleași bunuri, lucrări sau servicii pentru autoritățile publice 

centrale se desemnează de Guvern. 

 

3. Autoritățile publice locale de nivelul II pot constitui, prin decizia 

consiliului raional sau municipal, autorități centrale de achiziții responsabile 

pentru organizarea și desfășurarea centralizată a procedurilor de achiziție publică 

în scopul satisfacerii unor necesități de aceleași bunuri, lucrări sau servicii. Poate 

fi delegată atribuția de desfășurare centralizată a procedurilor de achiziție publică 

subdiviziunilor din subordine. 

 

4. Autoritățile publice centrale și locale de nivelul II, la elaborarea actelor 

de constituire a autorităților centrale de achiziții, vor respecta prevederile 

Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților 

centrale de achiziții. 
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5. Autoritățile publice centrale, în subordinea cărora își desfășoară 

activitatea autoritățile centrale de achiziții, vor aduce regulamentele de organizare 

și funcționare a autorităților centrale de achiziții în concordanță cu prezenta 

hotărâre în decurs de trei luni de la data publicării. 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.  

 

REGULAMENTUL 

cu privire la modul de organizare și funcționare 

a autorităților centrale de achiziție 

 

Secțiunea 1 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Regulamentul cu privire la modul de organizare și funcționare a 

autorităților centrale de achiziție (în continuare - Regulament) stabilește cerințele 

minime privind modul de creare, inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziție 

publică în mod centralizat de către autoritatea centrală de achiziție pentru aceleași 

necesități (comune) ale autorităților administrației publice centrale și/sau locale de 

nivelul II. 

 

2. Autoritatea centrală de achiziții este creată prin hotărâre de Guvern sau 

decizia administrației publice locale de nivelul II cu aprobarea actelor de 

constituire privind modul de funcționare, structurii, statelor de personal și 

stabilirea surselor de finanțare. 

 

3. Obiectivul prezentului Regulament este fortificarea mecanismului de 

achiziții centralizate pentru utilizarea transparentă, eficientă și eficace  a 

mijloacelor financiare, prin stabilirea principalelor cerințe obligatorii față de 

autoritățile centrale de achiziții create. 

 

4. Autoritatea centrală de achiziție organizează, inițiază și desfășoară în mod 

centralizat proceduri de achiziție publică pentru necesitățile comune ale 

autorităților administrației publice centrale și/sau locale. 

 

5. Lista autorităților pentru care se desfășoară proceduri centralizate de 

achiziție, inclusiv lista bunurilor, serviciilor și lucrărilor comune este stabilită în 

documentele de constituire a autorității centrale de achiziții și este publicată pe 

pagina web a autorității centrale de achiziție și a autorității/autorităților 

contractante.  

 

6. Orice autoritate contractantă care nu este inclusă în lista autorităților 

pentru care se desfășoară proceduri centralizate de achiziție poate depune o cerere 

în adresa autorității centrale de achiziție pentru a putea beneficia de procedurile 

centralizate de achiziție. 
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7. Autoritatea centrală de achiziție este o autoritate publică la autogestiune. 

Autoritatea centrală de achiziție are dreptul să perceapă taxe pentru activități de 

achiziție centralizate și auxiliare. Mărimea taxelor sunt stabilite în actul de 

constituire. 

 

8. La decizia fondatorului  în calitate de autoritate centrală de achiziție poate 

fi desemnată o subdiviziune structurală/instituție subordonată, finanțată integral 

din bugetul fondatorului. 

 

9. Achiziția centralizată de bunuri, lucrări sau servicii se efectuează conform 

prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și a altor acte normative 

aprobate pentru implementarea acesteia. 

 

Secțiunea a 2-a 

ROLUL, OBIECTIVELE ȘI ATRIBUȚIILE 

 AUTORITĂȚII CENTRALE DE ACHIZIȚIE 

 

10. Autoritatea centrală de achiziție utilizează următoarele tehnici și 

instrumente specifice de atribuire a contractelor de achiziții publice:  

1) acordul-cadru;  

2) sistemul dinamic de achiziţii.  

 

11. Cu aprobarea fondatorului, formalizată printr-un act administrativ 

individual, se permite autorității centrale de achiziție achiziționarea de bunuri, 

lucrări și servicii fără utilizarea acordurilor-cadru sau sistemelor dinamice de 

achiziții, cu excepția achizițiilor repetitive, în special în cazurile de achiziționare 

a mijloacelor fixe, reparațiilor și investițiilor capitale.  

 

12. În exercitarea atribuțiilor sale, autoritatea centrală de achiziție 

acționează în numele și pentru autoritățile contractante, exercită drepturile și 

îndeplinește obligațiile care revin acestora și asigură, în calitate de parte, 

reprezentarea în cadrul procedurilor administrative a drepturilor și intereselor 

autorităților contractante.  

 

13. Autoritatea centrală de achiziție desfășoară și activități de achiziție 

auxiliare exclusiv în legătură cu activitățile realizate de autoritățile contractante 

având ca obiect produsele și serviciile achiziționate centralizat, în condițiile 

stabilite de actele normative în domeniul achizițiilor publice.  

 

14. Autoritatea centrală de achiziție își desfășoară activitățile prin aplicarea 

următoarelor acțiuni principale:  

1) colectarea necesităților autorităților contractante în legătură cu bunurile, 

lucrările și serviciile achiziționate centralizat;  
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2) stabilirea planului anual al achizițiilor publice pentru bunurile, lucrările 

și serviciile achiziționate centralizat;  

3) organizarea procedurilor de atribuire centralizate și încheierea 

acordurilor-cadru centralizate;  

4) punerea la dispoziția autorităților contractante a acordurilor-cadru 

centralizate;  

5) monitorizarea acordurilor-cadru centralizate, precum și exercitarea 

drepturilor și îndeplinirea obligațiilor autorităților contractante rezultate din 

acestea în situațiile prevăzute de actele normative în domeniul achizițiilor publice;  

6) participarea în calitate de parte în cadrul procedurilor administrative sau 

în fața Agenției Naționale de Soluționarea Contestațiilor și instanțelor de judecată 

în legătură cu actele sale emise în exercitarea atribuțiilor sale;  

7) furnizarea de activități de achiziție auxiliare.  

 

Secțiunea a 3-a 

OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE 

 ȘI ALE AUTORITĂȚII CENTRALE DE ACHIZIȚIE 

 

15. Autoritățile contractante au obligația de a achiziționa bunurile, lucrările 

și serviciile rezultate din procedurile centralizate de achiziție prin una dintre 

următoarele modalități:  

1) prin încheierea contractelor subsecvente în baza acordurilor-cadru 

semnate de autoritatea centrală de achiziție în nume propriu;  

2) prin încheierea contractelor de achiziție publică în baza rezultatelor 

procedurii de achiziție desfășurată de autoritatea centrală de achiziție prin 

intermediul altor tehnici și instrumente specifice de atribuire a contractelor de 

achiziții publice decât cel specificat la sbpct. 1); 

3) prin încheierea contractelor trilaterale între autoritatea contractantă, 

autoritatea centrală de achiziție și operatorul economic în cazul aplicării pct. 11. 

 

16. Autoritățile contractante încheie contracte subsecvente în baza 

acordurilor-cadru semnate de autoritatea centrală de achiziție în nume propriu, în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială 

de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.694/2020 sau contracte de achiziții în cadrul sistemelor dinamice de achiziții 

gestionate de autoritatea centrală de achiziții, în condițiile Legii nr.131/2015 

privind achizițiile publice.  

 

17. Prin excepție de la prevederile pct. 15, autoritățile contractante au 

dreptul de a achiziționa bunurile, lucrările și serviciile prevăzute la respectivul 

punct fără utilizarea sistemului centralizat doar cu aprobarea fondatorului, 

formalizată printr-un act administrativ individual și în cazul în care, la momentul 

inițierii achiziției, niciunul dintre instrumentele prevăzute la pct.15 nu putea fi 
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utilizat, iar această situație a fost confirmată în scris de către autoritatea centrală 

de achiziție la solicitarea autorității contractante.  

 

18. În situațiile în care, în urma aplicării dispozițiilor pct. 17, autoritățile 

contractante încheie în nume propriu acorduri-cadru/contracte de achiziție publică 

având ca obiect bunurile, lucrările și serviciile achiziționate în sistem centralizat, 

aceștia execută contractele de achiziție publică sau acordurile-cadru respective 

până la încetarea obligațiilor care decurg din acestea.  

 

19. În vederea desfășurării activităților sale în legătură cu organizarea 

procedurilor de atribuire centralizate, autoritatea centrală de achiziție solicită 

autorităților contractante transmiterea necesităților de bunuri, lucrări și servicii 

achiziționate centralizat, precum și orice alte date și informații necesare în legătură 

cu acestea, iar autoritățile contractante au obligația, de a transmite datele și 

informațiile solicitate, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. 

  

20. Responsabilitatea cu privire la necesități, precum și cu privire la datele 

transmise potrivit pct. 19 revine autorităților contractante. 

 

Secțiunea a 4-a 

Planificarea procedurilor de achiziții 

 

21. Lista bunurilor, serviciilor sau lucrărilor comune care vor fi 

achiziționate centralizat, aprobată conform pct.5, poate fi completată la solicitarea 

autorităților contractante interesate, cu aprobarea fondatorului, formalizată printr-

un act administrativ individual, cu noi bunuri, lucrări sau servicii pentru a fi 

achiziționate centralizat. 

 

22. Până la data de 1 septembrie a anului de gestiune, autoritățile 

contractante incluse în lista pentru achiziții centralizate remit autorității centrale 

de achiziție cantitățile necesare de bunuri, lucrări sau servicii comune care fac 

obiectul achiziției centralizate pentru a fi incluse în planul de achiziții pentru anul 

următor. 

 

23. În baza listelor bunurilor, serviciilor și lucrărilor comune aprobate 

conform pct. 21 și a planului de achiziție, autoritatea centrală de achiziție inițiază 

procedura de achiziție centralizată. 

 

24. Autorităților contractante, incluse în Lista pentru achiziții centralizate, 

le este interzisă inițierea procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor sau 

serviciilor comune care fac obiectul achizițiilor centralizate. 
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Secțiunea a 5-a 

Desfășurarea procedurilor de achiziție publică centralizate 

 

25. În conformitate cu listele de bunuri, lucrări sau servicii întocmite 

conform pct. 21, în funcție de valoarea contractelor, destinația, particularitățile de 

achiziționare și utilizare a acestora, grupul de lucru al autorității centrale de 

achiziție aplică una dintre procedurile de achiziție publică prevăzute în Legea nr. 

131/2015 privind achizițiile publice.  

 

26. Informațiile generalizate privind lista și cantitățile de bunuri, lucrări sau 

servicii, precum și cerințele de calitate față de acestea se examinează separat 

pentru fiecare lot ce va reprezenta un lot distinct în cadrul procedurii de achiziție 

centralizată.  

 

Secțiunea a 6-a 

Încheierea, executarea, supravegherea și monitorizarea 

executării contractelor de achiziții publice 

 

27. În urma rezultatelor achiziției publice centralizate, autoritățile 

contractante pentru care au fost desfășurate aceste proceduri încheie 

contractul/contractele cu câștigătorul/câștigătorii desemnat/desemnați, în baza 

deciziei grupului de lucru al autorității centrale de achiziție. 

 

28. Operatorii economici și autoritățile contractante care au semnat 

contractele de achiziții publice în urma procedurii centralizate de achiziție au 

obligația să execute contractele respective cu bună-credință și diligența 

corespunzătoare. 

 

29. Autoritatea centrală de achiziții de comun cu  autoritățile contractate 

beneficiare, vor asigura monitorizarea executării contractelor de achiziții conform 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr.10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice.  

 

30. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a clauzelor 

contractuale de către operatorii economici, autoritățile contractante sunt obligate 

să perfecteze și să înainteze Agenției Achiziții Publice, prin intermediul autorității 

centrale de achiziție, sesizarea privind înscrierea operatorilor economici în Lista 

de interdicție a operatorilor economici. 

 

31. Contractul de achiziție atribuit ca urmare a procedurilor centralizate 

poate fi modificat numai în conformitate cu clauzele sale, respectând-se 

prevederile art.76 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și actelor 

normative pentru punerea în aplicare a Legii privind achizițiile publice.  











SINTEZA 

obiecțiilor şi propunerilor/recomandărilor la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziție 

 

Conținutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare 

și coordonare 

Participantul la 

avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică 

Nr. 

obiecției/ 

propunerii

/ 

recomandă

rii 

Conținutul 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Argumentarea 

autorului 

proiectului 

I. Obiecții și propuneri la articolele/punctele din proiect 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire 

la modul de organizare și funcționare a 

autorităților centrale de achiziții, conform 

anexei. 

 

IDIS „Viitorul” 1 Pentru a evita confuziile legate de 

„central” și „centralizat”, se propune de 

reformulat în: „autoritate centralizată de 

achiziții”. 

Nu se acceptă 

Conform art. 1 din Legea 

131/2015, noțiunea 

este ”autoritate centrală de 

achiziții”. 

3.Autoritățile publice locale pot constitui prin 

decizia consiliului local sau raional, autorități 

centrale de achiziții responsabile pentru 

organizarea și desfășurarea centralizată a 

procedurilor de achiziție publică în scopul 

satisfacerii unor necesități de aceleași bunuri, 

lucrări sau servicii. Poate fi delegată atribuția 

de desfășurare centralizată a procedurilor de 

achiziție subdiviziunilor din subordine. 

IDIS „Viitorul” 2 Pentru claritatea normei, se propune de 

precizat: Autoritățile publice locale, atât 

de nivelul I, cât și de nivelul II. 

Se acceptă parțial  

Textul punctului a fost completat 

cu cuvintele ,,de nivelul II” 

Autoritatea centrală de achiziție 

va fi creată numai la nivel de 

APC și APL de nivelul II 

 

2. Autoritatea centrală de achiziții este 

creată prin hotărâre de Guvern sau decizia 

administrației publice locale de nivelul II cu 

aprobarea Regulamentului de funcționare, 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 
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Considerăm judicios substituirea 

textului ,,Regulamentul de funcționare, 

structurii, statelor de funcționare” expus la 

pct.2 cu textul ,,Regulamentului cu privire 

Nu se acceptă 

Pentru o claritate a normei se 

propune de substituit 

cuvântul ”Regulamentului” 



Conținutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare 

și coordonare 

Participantul la 

avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică 

Nr. 

obiecției/ 

propunerii

/ 

recomandă

rii 

Conținutul 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Argumentarea 

autorului 

proiectului 

structurii, statelor de funcționare și stabilirea 

surselor de finanțare. 

 

 

 

 

IDIS „Viitorul” 
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la organizarea și funcționarea autorității 

respective”. 

 

Considerăm că Regulamentul trebuie să 

ofere tuturor autorităților publice locale 

dreptul de a crea autorități centralizate de 

achiziții, inclusiv APL de nivelul I. Însă, 

evident, rămâne la discreția lor necesitatea 

și oportunitatea creării unor entități 

centralizate, cu respectarea normelor 

obligatorii din prezentul Regulament.  

Se propune completarea: decizia 

administrației publice locale de nivelul 

I și de nivelul II 

cu ”actele de constituire privind 

modul” 

 

Nu se acceptă 

APL de nivelul I în sine este o 

autoritate contractantă unitară și 

practic nu dispun de subdiviziuni 

autonome care pot fi calificate ca 

autorități contractante în sensul 

Legii nr.131/2020, care să 

desfășoare de sine stătător 

achiziții publice. 

3. Obiectivul prezentului Regulament 

este fortificarea mecanismului de achiziții 

centralizate pentru utilizarea eficientă și 

optimă a mijloacelor financiare, prin stabilirea 

principalelor cerințe obligatorii față de 

autoritățile centrale de achiziții create. 

IDIS „Viitorul” 4 În sensul prevederilor Legii nr. 131/2015, 

se propune de reformulat: utilizarea 

transparentă, eficientă și eficace a 

mijloacelor financiare. 

Se acceptă 

Punctul a fost completat cu textul 

,,utilizarea transparentă, 

eficientă și eficace a mijloacelor 

financiare.” 

5. Lista autorităților pentru care se 

desfășoară proceduri centralizate de achiziție, 

inclusiv lista bunurilor, serviciilor și lucrărilor 

comune este stabilită în documentele de 

constituire a autorității centrale de achiziții și 

IDIS „Viitorul” 5 Pentru un grad de transparență mai înalt, 

se propune de completat: pe pagina web a 

autorității centralizate de achiziții și pe 

pagina web a autorității/autorităților 

contractante. 

Se acceptă 

Punctul a fost completat cu textul  

,,și pe pagina web a 

autorității/autorităților 

contractante.” 



Conținutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare 

și coordonare 

Participantul la 

avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică 

Nr. 

obiecției/ 

propunerii

/ 

recomandă

rii 

Conținutul 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Argumentarea 

autorului 

proiectului 

este publicată pe site-ul autorității centrale de 

achiziție . 

7. Autoritatea centrală de achiziție este o 

autoritate/instituție publică la autogestiune. 

Autoritatea centrală de achiziție are dreptul să 

perceapă taxe pentru activități de achiziție 

centralizate și auxiliare. Mărimea taxelor sunt 

stabilite în actul de constituire. 

IDIS „Viitorul” 
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1. Conform legii nr.98/2012, termenul 

de ”instituții publice” se cuprinde în 

termenul de ”autoritate publică”. Deci, nu 

este necesar de indicat prin bară. 

2. Din prevedere se deduce că mărimea 

taxei va fi stabilita de fondator în 

momentul creării autorității centralizate de 

achiziție, și va fi indicată în actele de 

constituire a acesteia. Totuși rămâne 

neclar, cine va stabili taxele: APC/APL 

sau autoritatea centralizată in achiziții? 

Suplimentar, dacă mărimea taxei va fi 

stabilită în actul de constituire, atunci in 

orice situație în care va apărea necesitatea 

de modificat taxa, va trebui modificat 

actul de constituire, adică HG sau decizia 

APL.  

De asemenea, mărimea taxei este la 

discreția autorității, nefiind stabilită o 

limită maximă, de exemplu, ceea ce ar 

putea implica anumite riscuri. De 

exemplu, în cazul CAPCS, în anexa 2 la 

HG 1128/2016, taxa lunară / anuală se 

stabilește în dependență de valoarea 

Se acceptă 

Cuvântul ,,instituție” a fost 

exclus. 

 

Nu se acceptă 

În cazul APC mărimea taxelor va 

fi supusă procesului de avizare și 

consultării publice. 

În cazul APL care beneficiază de 

autonomie decizională, 

organizațională, gestionară și 

financiară, prin prezenta HG nu 

poate fi stabilită o limitare la 

stabilirea mărimii taxei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conținutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare 

și coordonare 

Participantul la 

avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică 

Nr. 

obiecției/ 

propunerii

/ 

recomandă

rii 

Conținutul 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Argumentarea 

autorului 

proiectului 

 

 

 

 

 

 

Centrul pentru 

Achiziții 

Publice 

Centralizate în 

Sănătate  

 

 

 

 

 

 

1 

contractelor. Considerăm oportun de 

analizat oportunitatea introducerii unei 

astfel de prevederi, care ar exclude 

riscurile aferente unei discreții înalte în 

stabilirea mărimii taxei 

 

Pct.7 se modifică după cum 

urmează: ,,Autoritatea centrală de 

achiziție este o autoritate/instituție  

publică la autogestiune. Autoritatea 

centrală de achiziție are dreptul să 

perceapă taxe pentru activități de achiziție 

centralizate și auxiliare în baza unui 

contract încheiat de către autoritatea 

/instituția publică și beneficiar. Mărimea 

taxelor sunt stabilite în actul de constituire 

și prevăzute în contract 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

Prezenta HG stabilește 

principiile generale de 

constituire și funcționare a 

autorităților centrale de achiziții. 

Detalierea privind modalitatea și 

baza perceperii taxei ș.a., vor fi 

stabilite în actele de constituire 

ținând cont de actele normative 

în vigoare. 

8. La decizia fondatorului (autoritatea 

publică centrală sau administrația publică 

locală de nivelul II) în calitate de autoritate 

centrală de achiziție poate fi desemnată o 

subdiviziune structurală/instituție 

subordonată, finanțată integral din bugetul 

fondatorului. 

IDIS „Viitorul” 7 În conformitate cu propunerile de mai sus, 

considerăm necesară completarea cu: 

autoritatea publică centrală sau 

administrația publică locală de nivelul I și 

de nivelul II. 

Nu se acceptă 

APL de nivelul I în sine este o 

autoritate contractantă unitară și 

practic nu dispun de subdiviziuni 

autonome care pot fi calificate ca 

autorități contractante în sensul 

Legii nr.131/2020, care să 

desfășoare de sine stătător 

achiziții publice. 



Conținutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare 

și coordonare 

Participantul la 

avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică 

Nr. 

obiecției/ 

propunerii

/ 

recomandă

rii 

Conținutul 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Argumentarea 

autorului 

proiectului 

10. Autoritatea centrală de achiziție exercită 

următoarele activități în numele și pentru 

autoritățile contractante :  

1) încheierea de acorduri-cadru;  

2) administrarea de sisteme dinamice de 

achiziții. 

 

Agenția 

Națională 

pentru 

Soluționarea 

Contestațiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pct. 10 din proiect sunt prevăzute 

activitățile autorităților centrale de 

achiziție pe care poate să le desfășoare în 

numele și beneficiul autorităților 

contractante și care sunt limitate la 

desfășurarea acordurilor-cadru și 

administrarea sistemelor dinamice de 

achiziție. 

Astfel, pe de o parte acest fapt este o 

limitare a activităților autorităților centrale 

de achiziție, neprevăzute de Legea 

131/2015 privind achizițiile publice, iar pe 

de altă parte va limita în activitățile de 

atribuire a contractelor de achiziții publice 

ca urmare a desfășurării licitațiilor publice 

autoritățile centrale deja existente (ex. 

Centrul pentru Achiziții Publice Centrale 

în Sănătate și Administrația de Stat a 

Drumurilor) 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă  

Acordurile-cadru și sistemele 

dinamice nu sunt proceduri în 

sine separate dar instrumente 

specifice de atribuire care se 

încheie prin aplicarea 

procedurilor de licitație deschisă 

sau restrânsă.  

Conform art.13 din Legea 

nr.131/2015 autoritatea centrală 

de achiziție, organizează și 

desfășoară centralizat 

procedurile de achiziție publică 

în scopul satisfacerii unor 

necesități de aceleași bunuri, 

lucrări sau servicii ale mai 

multor autorități contractante, 

folosind doar mijloace 

electronice de comunicare, ceea 

ce se asigură utilizând 

modalitățile speciale de atribuire 

a contractelor de achiziții 

publice. Totodată, utilizarea în 

exclusivitate a instrumentelor 

date la achizițiile centralizate 

este  practica internațională.  



Conținutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare 

și coordonare 

Participantul la 

avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică 

Nr. 

obiecției/ 

propunerii

/ 

recomandă

rii 

Conținutul 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Argumentarea 

autorului 

proiectului 

 

Centrul pentru 

Achiziții 

Publice 

Centralizate în 

Sănătate 

 

2 

 

Punctele 10 și 11 contravin prevederilor 

art.46 din Legea achizițiilor publice 

131/2015 și pct.30 din regulament, având 

în vedere legea admite aplicarea întregului 

spectru de proceduri de achiziție. 

 

 

 

Nu se acceptă  

Punctele 11 și 30 asigură 

desfășurarea achizițiilor în 

cazurile de excepție când nu pot 

fi utilizate instrumentele 

specifice achizițiilor centralizate. 

11. Cu consimțământul fondatorului, se 

permite autorității centrale de achiziție 

achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii fără 

utilizarea acordurilor-cadru sau sistemelor 

dinamice de achiziții, cu excepția achizițiilor 

repetitive, în special în cazurile de 

achiziționare a mijloacelor fixe, reparațiilor și 

investițiilor capitale.  

12. În exercitarea atribuțiilor sale, 

autoritatea centrală de achiziție acționează în 

numele şi pentru autoritățile contractante, 

exercită drepturile şi îndeplinește obligațiile 

care revin acestora şi asigură, în calitate de 

parte, reprezentarea în justiţie a drepturilor şi 

intereselor autorităților contractante. 

Agenția 

Națională 

pentru 

Soluționarea 

Contestațiilor 

2 Totodată, pct.11 prevede doar dreptul 

fondatorului de a permite autoritățile 

centrale utilizarea altor metode/proceduri 

de achiziție, însă nu este prevăzut dreptul 

autorităților contractante de a opta/solicita 

inițierea și desfășurarea procedurilor de 

achiziții publice din numele și interesul 

acestora în calitate de activități de 

achiziție centralizate. 

Prin urmare, reglementările de la pct.10, 

11 și 12 creează mai mult confuzii, decât 

reglementează domeniul, or prin definiția 

dată de Legea nr.131/2015 privind 

achizițiile publice activități de achiziții 

centralizate reprezintă activități 

desfășurate de o autoritate centrale de 

achizițiile în mod permanent în una din 

următoarele forme: 

Nu se acceptă 

Drepturile și obligațiile 

autorităților contractante sunt 

expuse la capitolul III al 

Regulamentului. 



Conținutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare 

și coordonare 

Participantul la 

avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică 

Nr. 

obiecției/ 

propunerii

/ 

recomandă

rii 

Conținutul 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Argumentarea 

autorului 

proiectului 

a) achiziționarea de bunuri și/sau servicii 

destinate autorităților contractante; 

b) atribuirea de contracte de achiziții 

publice sau încheierea de acorduri-cadru 

pentru bunuri, servicii și lucrări destinate 

autorităților contractante. 

 Din cele expuse mai sus, considerăm 

imperativă reglementarea activităților 

autorităților centrale de achiziție reieșind 

din prevederile Legii 131/2015 privind 

achizițiile publice, iar eventualele limitări, 

în sensul competențelor autorităților 

centrale de achizițiile, să fie lăsate la 

latitudinea fondatorilor acestora pentru 

cazurile dacă vor considera necesare astfel 

de limitări. 

14. Autoritățile contractante încheie 

contracte subsecvente în baza acordurilor-

cadru semnate de autoritatea centrală de 

achiziție în nume propriu, în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la acordul-cadru ca 

modalitate specială de atribuire a contractelor 

de achiziții publice, și pentru aceștia sau 

contracte de achiziții în cadrul sistemelor 

dinamice de achiziții gestionate de autoritatea 

centrală de achiziții, în condițiile Legii nr. 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

2 Este necesar de indicat actul normativ prin 

care s-a aprobat Regulamentul cu privire 

la acordul cadru ca modalitate specială de 

atribuire a contractelor de achiziții 

publice. 

Se acceptă 

Punctul a fost completat cu 

numărul actului normativ 

specificat 

 

 



Conținutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare 

și coordonare 

Participantul la 

avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică 

Nr. 

obiecției/ 

propunerii

/ 

recomandă

rii 

Conținutul 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Argumentarea 

autorului 

proiectului 

131/2015 privind achizițiile publice 

15. La solicitarea autorităților 

contractante, autoritatea centrală de achiziție 

poate semna acorduri-cadru de lucrări. 

IDIS „Viitorul” 8 Nu este clară necesitatea și scopul acestui 

punct, în condițiile în care regulamentul 

are drept obiect, atât achizițiile publice de 

bunuri și servicii, cât și cele de lucrări. 

Se acceptă 

Punctul a fost exclus din proiect 

16. Autoritatea centrală de achiziție are 

următoarele atribuţii principale:  

1) colectarea necesităților autorităților 

contractante în legătură cu bunurile, lucrările 

și serviciile achiziționate centralizat;  

2) stabilirea planului anual al achizițiilor 

publice pentru produsele și serviciile 

achiziționate centralizat;  

3) organizarea procedurilor de atribuire 

centralizate și încheierea acordurilor-cadru 

centralizate;  

4) punerea la dispoziția autorităților 

contractante a acordurilor-cadru centralizate;  

5) monitorizarea acordurilor-cadru 

centralizate, precum și exercitarea drepturilor 

și îndeplinirea obligațiilor autorităților 

contractante rezultate din acestea în situațiile 

prevăzute de actele normative în domeniul 

achizițiilor publice;  

6) participarea în calitate de parte în 

cadrul procedurilor administrativ-

IDIS „Viitorul” 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul pentru 

Achiziții 

Publice 

Centralizate în 

Sănătate 

9 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Pentru uniformizarea terminologiei, se 

propune de înlocuit „produsele” cu 

„bunurile”. De asemenea, se propune de 

completat cu: bunurile, serviciile și 

lucrările achiziționate central. 

 

 

 

Pct.16 se va completa cu următoarea 

sintagmă: ,,aplicarea penalităților pentru 

neexecutarea corespunzătoare a 

condițiilor contractuale.” 

Se acceptă 

Subpunctul 2) a fost reformulat ,, 
2) stabilirea planului anual 

al achizițiilor publice pentru 

bunurile, lucrările și serviciile  

achiziționate centralizat; 

 

 

Nu se acceptă 

Modalitatea de aplicare a 

penalităților este parte 

componentă a contractului și va 

fi detaliată în actele de 

constituire a autorităților centrale 

de achiziții. 

 



Conținutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare 

și coordonare 

Participantul la 

avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică 

Nr. 

obiecției/ 

propunerii

/ 

recomandă

rii 

Conținutul 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Argumentarea 

autorului 

proiectului 

jurisdicționale sau în fața Agenției Naționale 

de Soluționarea Contestațiilor și instanțelor de 

judecată în legătură cu actele sale emise în 

exercitarea atribuțiilor sale;  

7) furnizarea de activități de achiziție 

auxiliare. 

18. Prin excepție de la prevederile pct. 17, 

autoritățile contractante au dreptul de a 

achiziționa bunurile, lucrările și serviciile 

prevăzute la respectivul punct fără utilizarea 

sistemului centralizat doar cu consimțământul 

fondatorului și în cazul în care, la momentul 

inițierii achiziției, niciunul dintre 

instrumentele prevăzute la punctul anterior nu 

putea fi utilizat, iar această situație a fost 

confirmată în scris de către autoritatea centrală 

de achiziție la solicitarea autorității 

contractante. 

IDIS „Viitorul” 10 Nu considerăm necesar obligația  

autorității contractante de a avea 

consimțământul fondatorului.  

Se propune de exclus obligația sau de 

reformulat pentru a fi clară ideea 

autorului. 

Nu se acceptă 

Practica actuală a arătat că 

autoritățile contractante din 

motive atât obiective cit și 

subiective, achiziționează de sine 

stătător, prin încălcarea art.76 

din Legea nr.131/2015, deseori 

aplicând achiziția de valoare 

mică și la prețuri mai mari, 

bunuri care deja sunt 

contractante prin achiziții 

centralizate. 

Lipsa unui mecanism de control 

al acestui fenomen din partea 

fondatorului va diminua esența și 

aplicabilitatea achizițiilor 

centralizate. 

20. Utilizatorii principali au obligația de a 

contribui la realizarea activităților desfășurate 

de autoritatea centrală de achiziție prin 

IDIS „Viitorul” 11 Considerăm că norma respectivă este 

confuză și, în consecință, va genera 

interpretări diferite. Propunem de 

Se acceptă 

Pct. 20 a fost exclus din Proiect 



Conținutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare 

și coordonare 

Participantul la 

avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică 

Nr. 

obiecției/ 

propunerii

/ 

recomandă

rii 

Conținutul 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Argumentarea 

autorului 

proiectului 

îndeplinirea obligațiilor ce le revin. reformulat pentru a fi clar scopul și idea 

autorului 

21. În vederea desfășurării activităților sale în 

legătură cu organizarea procedurilor de 

atribuire centralizate, autoritatea centrală de 

achiziție solicită autorităților contractante 

transmiterea necesităților de bunuri, lucrări și 

servicii achiziționate centralizat, precum și 

orice alte date și informații necesare în 

legătură cu acestea, iar autoritățile 

contractante au obligația, de a transmite datele 

și informațiile solicitate, în termen de 30 de 

zile de la primirea solicitării. 

Centrul pentru 

Achiziții 

Publice 

Centralizate în 

Sănătate 

3 Pct.21 se va completa cu următorul 

text ,,în caz contrar, necesarul autorităților 

contractante care nu au transmis 

informația solicitată de autoritatea 

centrală de achiziție nu va fi inclus în 

procedurile centralizate de achiziție.”  

Nu se acceptă 

Prevederea ”au obligația de a 

transmite datele și informațiile 

solicitate, în termen de 30 de zile 

de la primirea solicitării” nu 

presupune cazuri de neexecutare. 

Urmează fortificarea disciplinei 

executorie pe fiecare domeniu în 

care au loc achiziții centralizate. 

Secțiunea a 2-a 

Atribuţiile şi responsabilităţile grupului de 

lucru în cadrul  

procedurilor centralizate de achiziţie publică 

 

IDIS „Viitorul” 12 De completat secțiune a 2-a a 

Regulamentului cu un punct suplimentar: 

Autoritatea centrala de achiziție include 

obligatoriu în componența grupului de 

lucru reprezentanți ai societății civile în 

cazul în care a fost depusă o cerere scrisă 

în acest sens cu două zile până la data-

limită de depunere a ofertelor. 

Nu se acceptă 

Prevederea dată deja este în HG 

nr.10/2021 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

activitatea grupului de lucru în 

domeniul achizițiilor publice. 

 

37. În scopul monitorizării executării 

contractelor de achiziții publice încheiate, 

autoritățile contractate beneficiare, publică pe 

site-ul autorității centrale de achiziție o 

informație privind realizarea contractelor de 

IDIS „Viitorul” 13 1. Se propune de precizat și completat: 

autoritățile contractante prezintă 

informațiile către autoritatea 

centralizată de achiziții, iar aceasta are 

Se acceptă 

Pct. 37 a fost reformulat în 

contextul intrării în vigoare a HG 

nr.10/2021. 



Conținutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare 

și coordonare 

Participantul la 

avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică 

Nr. 

obiecției/ 

propunerii

/ 

recomandă

rii 

Conținutul 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Argumentarea 

autorului 

proiectului 

achiziții publice semnate ca urmare a 

procedurii centralizate de achiziție, inclusiv 

nivelul de executare a acestora. 
 

obligația de a le publica pe pagina sa 

web oficială. 

2. Se propune de completat cu: denumirea 

operatorului economic contractat, cauzele 

neexecutării sau prelungirii contractului, 

reclamațiile înaintate și sancțiunile 

aplicate, mențiuni cu privire la calitatea 

executării contractului, etc. 

38. Informația stipulată în pct.37 din prezentul 

Regulament se prezintă trimestrial autorității 

centrale de achiziție, în primele 10 zile a 

primei luni ce succedă trimestrul pentru care 

se face raportarea. În baza informațiilor 

generalizate, autoritatea centrală de achiziție 

întocmește un raport despre nivelul de 

executare a contractelor de achiziții publice 

încheiate ca urmare a procedurii centralizate. 

IDIS „Viitorul” 14 Pentru asigurarea principiului de 

transparență prevăzut de Regulament, se 

propune de completat cu: raportul se va 

publica pe pagina web a autorității 

centralizate de achiziții, precum și 

paginile web ale autorităților contractante 

Se acceptă 

Pct. 38 a fost exclus în contextul 

intrării în vigoare a HG 

nr.10/2021. 

39. În cazul neexecutării sau executării 

necorespunzătoare a clauzelor contractuale de 

către operatorii economici, autoritățile 

contractante sunt obligate să perfecteze și să 

înainteze Agenției Achiziții Publice, prin 

intermediul autorității centrale de achiziție, 

actele confirmative pentru includerea 

operatorilor economici în Lista de interdicție. 

40. Contractul de achiziție atribuit ca 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

3 În scopul respectării principiului 

predictibilității normelor juridice, 

consacrat de art.3 al Legii nr,100/2017 cu 

privire la actele normative, precum și a 

participanților previzibilității și 

transparenței decizionale, prevăzute de 

art.4 al legii nr.235/2006 cu privire la 

principiile de bază de reglementare  a 

activității de întreprinzător, considerăm 

Pct.39 Se acceptă 

Modificat conform prevederilor 

HG nr.1418/2016. 

 

Pct.40 Se acceptă parțial 

Va avea următorul conținut:  

„40. Contractul de achiziție 

atribuit ca urmare a 

procedurilor centralizate poate 



Conținutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare 

și coordonare 

Participantul la 

avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică 

Nr. 

obiecției/ 

propunerii

/ 

recomandă

rii 

Conținutul 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Argumentarea 

autorului 

proiectului 

urmare a procedurilor centralizate poate fi 

modificat numai în conformitate cu clauzele 

sale, respectând-se prevederile Legii nr. 

131/2015 privind achizițiile publice și altor 

acte normative în domeniu. 

necesar revizuirea cuvintelor cu caracter 

incert: ,,actele confirmative” (pct.39), ,și 

altor acte normative în domeniu” (pct.40), 

prin indicarea actelor normative la care se 

face referință. 

fi modificat numai în 

conformitate cu clauzele sale, 

respectând-se prevederile art.76 

din Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice și actelor 

normative  secundare pentru 

punerea în aplicare a Legii 

privind achizițiile publice.” 

 Consiliul  

Concurenței 

 Lipsă de propuneri  

 Ministerul 

Justiției 

 N-a prezentat în termen  

Avizare repetată 

 Agenția 

Națională 

pentru 

Soluționarea 

Contestațiilor 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pct.15 este prevăzut dreptul autorității 

centrale de achiziție de a desfășura 

proceduri de achiziție, fără a apela la 

acordul –cadru sau sisteme dinamice, cu 

acordul fondatorului, astfel în vederea 

evitării interpretărilor, considerăm 

necesară reglementarea expresă a 

procedurii de aprobare (existența unui 

ordin, hotărâre, circulară etc.). Aceiași 

observație este valabilă și pentru pct.21 

Se acceptă 

Textul regulamentului a fost 

modificat 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conținutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare 

și coordonare 

Participantul la 

avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică 

Nr. 

obiecției/ 

propunerii

/ 

recomandă

rii 

Conținutul 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Argumentarea 

autorului 

proiectului 

 

 

2 

care prevede o excepție ce trebuie 

aprobată de către fondator. 

Totodată, urmează a fi revizuite trimiterile 

din textul proiectului de regulament la 

punctele acestuia. 

 

 

Se acceptă 

Trimiterile din textul proiectului 

de regulament la punctele 

acestuia au fost revizuite. 

 Centrul 

Național 

Anticorupție 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomandă asigurarea continuității 

numerotării normelor juridice din 

proiectul regulamentului. După 

numerotarea conformă a normelor se 

recomandă verificarea corectitudinii 

normelor de trimitere din 

proiect: pct. 20 sbpct. 3); pct. 21, 22, 24, 

25, 31, 32. 

Se recomandă reformularea pct. 14 din 

proiectul regulamentului în corespundere 

cu prevederile art. 46 alin. 

(3) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice. După caz, poate fi agreată 

următoarea redacție: 

„Autoritatea centrală de achiziție 

utilizează următoarele tehnici şi 

instrumente specifice de atribuire a 

Se acceptă 

Numerotarea a fost asigurată 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă 

Au fost efectuate modificările 

propuse, iar punctul va avea 

următorul conținut ,, Autoritatea 

centrală de achiziție utilizează 

următoarele tehnici și 

instrumente specifice de 

atribuire a contractelor de 

achiziții publice:  

1) acordul-cadru;  



Conținutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare 

și coordonare 

Participantul la 

avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică 

Nr. 

obiecției/ 

propunerii

/ 

recomandă

rii 

Conținutul 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Argumentarea 

autorului 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contractelor de achiziţii publice: a) 

acordul-cadru; b) sistemul dinamic de 

achiziţii” 

Se recomandă reformularea sbpct. 1) - 3) 

din pct. 20 astfel încât modalitățile de 

achiziție enumerate să se 

refere la achiziționarea bunurilor, 

lucrărilor și serviciilor rezultate din 

procedurile centralizate. După caz, 

poate fi avut în vedere următorul exemplu 

de redacție: „Autoritățile contractante au 

obligaţia de a 

achiziţiona bunurile, lucrările și serviciile 

rezultate din procedurile centralizate de 

achiziție prin una dintre 

următoarele modalităţi: 

1) prin încheierea contractelor 

subsecvente în baza acordurilor-cadru 

semnate de autoritatea centrală de 

achiziție în nume propriu; 

2) prin încheierea contractelor de achiziție 

publică în baza rezultatelor procedurii de 

achiziție desfășurată de 

2) sistemul dinamic de 

achiziţii.  

 

Se acceptă  

Textul a fost completat cu 

modificările propuse de către 

CNA 
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autoritatea centrală de achiziție prin 

intermediul altor tehnici și instrumente 

specifice de atribuire a contractelor de 

achiziții publice decât cel specificat la 

sbpct. 1); 

3) prin încheierea contractelor trilaterale 

între autoritatea contractantă, autoritatea 

centrală de achiziție și 

operatorul economic în cazul aplicării pct. 

15”. 

Totodată, proiectul urmează a fi completat 

cu o prevedere nouă, după pct. 20, care să 

reglementeze încheierea contractelor de 

achiziție publică în baza rezultatelor 

procedurii de achiziție desfășurată de 

autoritatea centrală de achiziție prin 

intermediul altor tehnici și instrumente 

specifice de atribuire a contractelor de 

achiziții publice decât acordul-cadru. În 

același context, se recomandă ca 

prevederea de la pct. 18 din proiectul 

regulamentului să fie inclusă după pct. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă  

Textul a fost completat cu 

modificările propuse de către 

CNA 
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5 

Nota informativă prezintă informații 

sumare și superficiale, în special la 

compartimentele dedicate principalelor 

prevederi ale proiectului și modului de 

încorporare a proiectului în cadrul 

normativ în vigoare. 

 

Se acceptă  

Nota informativă a fost 

completată și ajustată la 

recomandările CNA 

 Ministerul 

Justiției 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pct. 1 textul „ , se anexează” se va 

substitui cu textul „(se anexează)”, 

conform uzanțelor 

 

La pct. 4 atragem atenția că, în virtutea 

principiului autonomiei decizionale a 

autorităților administrației publice locale, 

Guvernul nu este în drept să instituie 

norme obligatorii pentru cele din urmă (a 

se vedea art. 10 alin. (1) din Legea nr. 

436/2006 privind administrația publică 

locală). 

La formula de atestare a autenticității 

actului normativ, se va ține cont de 

prevederile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 

136/2017 cu privire la Guvern, potrivit 

cărora hotărârile și ordonanțele 

Se acceptă 

Textul „ , se anexează” a fost 

substituit cu textul „(se 

anexează)”. 

Se acceptă 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă 

Modificările au fost efectuate 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guvernului se contrasemnează de 

miniștrii care au obligația punerii în 

aplicare a acestora și/sau care sunt 

responsabili de domeniile de activitate 

care intră parțial sau integral în obiectul de 

reglementare al actului contrasemnat. 

Se va rectifica numerotarea elementelor 

structurale, deoarece conform proiectului 

după pct. 1 urmează pct. 6. 

La pct. 14 se va ține cont că, potrivit art. 1 

din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, activități de achiziție centralizate 

sunt activități desfășurate de o autoritate 

centrală de achiziție în mod permanent în 

una dintre următoarele forme: 

a) achiziționarea de bunuri și/sau servicii 

destinate autorităților contractante; 

b) atribuirea de contracte de achiziții 

publice sau încheierea de acorduri-cadru 

pentru bunuri, servicii și lucrări destinate 

autorităților contractante. 

Respectiv, este necesară revizuirea 

prevederilor pct. 14, dat fiind faptul că 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă 

A fost rectificată numerotarea 

elementelor structurale. 

Se acceptă 

Au fost efectuate modificările 

propuse, iar punctul va avea 

următorul conținut ,,Autoritatea 

centrală de achiziție utilizează 

următoarele tehnici și 

instrumente specifice de 

atribuire a contractelor de 

achiziții publice:  

1) acordul-cadru;  

2) sistemul dinamic de 

achiziții. 
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6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

formele activității autorității centrale de 

achiziții sunt stabilite prin lege. 

La pct. 19 se va ține cont că potrivit art. 14 

alin. (1) din Legea nr. 131/2015 

autoritatea contractantă îşi exercită 

atribuţiile prin intermediul unui grup de 

lucru, iar atribuțiile grupului de lucru sunt 

stabilite exhaustiv la art. 15 din Legea nr. 

131/2015. 

Titlul Capitolului III se va revizui în raport 

cu prevederile acestuia, dat fiind faptul că 

la capitolul respectiv nu se regăsesc 

obligațiile autorității centrale de achiziții. 

 

La pct. 20 sbp. 3) referința la pct. 11 este 

eronată și se va revizui. 

De asemenea, urmează a fi revizuite 

referințele de la pct. 21, pct. 22, pct. 24, 

pct. 25, pct. 27, pct. 31 și pct. 32. 

 

La pct. 21 cuvintele „prevăzute la punctul 

respectiv” se vor substitui cu referința la 

elementul structural concret avut în 

vedere. 

 

 

Se acceptă 

Pct. menționat a fost reformulat 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă 

Capitolul III a fost revizuit 

 

 

 

Se acceptă 

Referințele punctelor au fost 

revizuite 

 

 

 

Se acceptă 

Punctul cuvintele prevăzute la 

punctul respectiv” au fost 

substituite 
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Referitor la Capitolul IV „Reguli generale 

privind inițierea și desfășurarea 

procedurilor de achiziție publică 

centralizate” menționăm că, Legea nr. 

131/2015 reglementează cerințele 

principale privind procedura de achiziție 

publică (Capitolul VI), procedurile de 

achiziții publice (Capitolul VII), derularea 

procedurii de achiziție publică (Capitolul 

VIII), contractele de achiziții publice 

(Capitolul IX), iar prevederile cu privire la 

atribuțiile, drepturile si obligațiile, 

activitatea grupului de lucru se regăsesc 

atât în Legea nr. 131/2015, cât și în 

Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la 

activitatea grupului de lucru în domeniul 

achizițiilor publice. Drept urmare, prin 

prisma prevederilor art. 1 (noțiunea de 

autoritate centrală de achiziție) și art. 13 

alin. (6) Legea nr. 131/2015, considerăm 

că prevederile Capitolului IV exced 

Se acceptă  

Se acceptă.  

Au fost modificată structura 

proiectului fiind lăsate numai 

acele puncte care au referință la 

achizițiile centralizate. 
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obiectul de reglementare al proiectului de 

hotărâre. 

La pct. 40 cuvântul „secundare” se va 

exclude ca fiind excedent. 

 

 

Se acceptă 

 Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

 Lipsă de propuneri  

 Consiliul 

Concurenței 

 Lipsă de propuneri  

 


