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TRANSPARENȚA ȘI DESCHIDEREA DATELOR 

ÎN ACHIZIȚII PUBLICE
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Subiecte abordate:

1. Deschiderea datelor în achiziţii publice – cadrul legal

2. Asigurarea transparenţei la toate etapele procesului de achiziţii publice

3. Surse de date pe domeniul achizițiilor publice



Acest proiect este 

finanţat de către 

Uniunea Europeană

Acest proiect este implementat de 

IDIS „Viitorul”

Reglementarea relaţiilor privind achiziţiile publice se efectuează în baza următoarelor 
principii (art. 6):

a) utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractante;
b) transparenţa achiziţiilor publice;
c) asigurarea concurenţei şi combaterea concurenţei neloiale în domeniul achiziţiilor publice;
d) protecţia mediului şi promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achiziţiilor publice;
e) menţinerea ordinii publice, bunelor moravuri şi siguranţei publice, ocrotirea sănătăţii, 
protejarea vieţii oamenilor, florei şi faunei;
f) liberalizarea şi extinderea comerţului internaţional;
g) libera circulaţie a mărfurilor, libertatea de stabilire şi de prestare a serviciilor;
h) tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor 
economici;
i) proporţionalitate;
j) recunoaştere reciprocă;
k) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică.

(Legea nr. 131 din  3 iulie 2015 privind achiziţiile publice)
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transparenţă – oferirea, în vederea informării în mod deschis şi 

explicit, de către autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi 

a tuturor informaţiilor privind activitatea lor şi consultarea cetăţenilor, 

asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în 

procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor (art. 2).

)(Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional)
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finanţat de către 

Uniunea Europeană

Acest proiect este implementat de 
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• Informarea

• Consultarea

• Participarea decizională activă
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Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, abordează 

prezența mai multor nivele ierarhice în cadrul conceptului de 

transparență
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 Autoritatea contractantă 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 pînă la data-limită de depunere a ofertelor, dar aceștia nu pot

constitui mai mult de o treime din componența totală a grupului.

 Reprezentanții societății civile incluși în grupul de lucru au drept de vot consultativ

sau dreptul la opinie separată, care se expune în actul deliberativ al grupului

respectiv.
 Includerea reprezentanților societății civile în componența grupului de lucru se

realizează pentru fiecare procedură de achiziție în parte.

(Articolul 13 alin. (2), (3) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice)
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 Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică este un document public. Accesul
persoanelor la aceste informaţii poate fi limitat, conform prevederilor Legii nr. 171-XIII din
6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial sau ale Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie
2008 cu privire la secretul de stat, numai în măsura în care aceste informaţii includ, în
special, secrete tehnice sau comerciale ori conțin aspecte confidenţiale ale ofertelor (art. 73
alin. (2)).

 Grupul de lucru va oferi informaţia privind desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică în
conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, dacă aceasta nu conţine secrete
tehnice sau comerciale şi aspecte confidenţiale ale ofertelor, conform prevederilor Legii nr.
171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial sau a Legii nr. 245-XVI din 27
noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat (pct. 33).

(Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice, Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27 mai 
2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții)
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Cu excepția cazului în care se prevede altfel în
prezenta directivă sau în legislația națională sub 
incidența căreia intră autoritatea contractantă, în
special legislația privind accesul la informații, 

autoritatea contractantă nu dezvăluie informațiile
transmise de către operatorii economici și desemnate

de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv, fără a se 
limita la acestea, secrete tehnice sau comerciale și

aspectele confidențiale ale ofertelor. 

Autoritățile contractante pot impune operatorilor economici
cerințe care vizează protejarea naturii confidențiale a 
informațiilor pe care autoritățile contractante le pun la 

dispoziție pe durata întregii proceduri de achiziție.

CONFIDENŢIALITATEA

(Articolul 21 din Directiva 2014/24 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 

privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE)
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• Art. 4 alin. (1) lit. h) contractelor de 
achiziţii publice declarate secrete, conform 
legislaţiei, dacă executarea acestora necesită 
măsuri speciale de siguranţă, stabilite de 
legislaţie.                                                    
(Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 

publice)

Secretul
de stat

• Art. 1 alin. (1) Prin secret comercial se înţeleg 
informaţiile ce nu constituie secret de stat, care 
ţin de producţie, tehnologie, administrare, de 
activitatea financiară şi de altă activitate a 
agentului economic, a căror divulgare 
(transmitere, scurgere) poate să aducă atingere 
intereselor lui. (Legea nr. 171 din 6 iulie 1994 cu 
privire la secretul comercial)

Secretul
comercial
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(4) Obiecte ale secretului comercial nu pot fi:

a) documentele de constituire, precum şi documentele ce dau dreptul de a practica activitate de antreprenoriat şi anumite tipuri de 

activitate economică ce urmează a fi licenţiate;

b) informaţiile în forma stabilită a dărilor de seamă statistice, precum şi a dărilor de seamă privind exerciţiul economico-financiar şi 

alte date necesare pentru verificarea corectitudinii calculării şi achitării impozitelor şi a altor plăţi obligatorii;

c) documentele de achitare a impozitelor, a altor plăţi la bugetul public naţional;

d) documentele care atestă solvabilitatea;

e) informaţiile privind componenţa numerică şi structura personalului, salariul lucrătorilor, condiţiile de muncă, precum şi cele privind 

disponibilitatea locurilor de muncă;

f) informaţiile cu privire la poluarea mediului înconjurător, încălcarea legislaţiei antimonopol, nerespectarea regulilor de protecţie a 

muncii, comercializarea producţiei care dăunează sănătăţii consumatorilor, precum şi cu privire la alte încălcări ale legislaţiei şi 

mărimea prejudiciului cauzat.

(5) Nu constituie obiecte ale secretului comercial al întreprinderilor de stat şi municipale pînă la privatizare şi în 

procesul privatizării datele privind:

a) volumul proprietăţii întreprinderii şi al mijloacelor ei băneşti;

b) investirea mijloacelor în activele rentabile (hîrtii de valoare) ale altor întreprinderi, în obligaţii şi împrumuturi, în fondurile statutare 

ale întreprinderilor mixte;

c) obligaţiile de credit, comerciale şi alte obligaţii ale întreprinderii, care decurg din legislaţie, şi din contractele încheiate de ea;

d) contractle cu întreprinderile nestatale.

(Legea nr. 171 din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial)
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Anunțul 

de 

intenție

Anunțul de 

participare

Anunțul 

de 

atribuire
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Planificare

Iniţiere 
procedură

Desfăşurare 
procedură

Contract de 
achiziţie

Raportare

Monitorizare

Anunțul de

intenţie

Planul de 

achiziție

Anunțul de 

participare

Anunțul de 

atribuire

Darea de 

seamă

Raport de 

monitorizare
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PLANIFICARE

 Anunțul de intenție - anunţ care urmează a fi publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice în termen de 30 

de zile de la data aprobării bugetului autorităţii contractante, cuprinzînd totalitatea contractelor de 

achiziţii publice preconizate a fi atribuite pînă la sfîrşitul anului bugetar, a căror valoare estimată pentru 

bunuri şi servicii este egală sau mai mare de 400 000 lei, iar pentru lucrări este egală sau mai mare de 

1 500 000 lei (pct. 2). 

 Planul de achiziţii – ansamblu al necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii pentru întreg anul bugetar, 

necesităţi care urmează a fi realizate prin încheierea unuia sau mai multe contracte de achiziţii publice, în 

funcţie de modul de planificare a acestora. Planul se modifică ori se completează dacă apar modificări în 

buget şi, respectiv, sînt identificate noi resurse financiare (pct. 2).

După publicarea anunţului de intenţie în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina oficială a Agenţiei 

Achiziţii Publice, autoritatea contractantă (pct.17, 18):

1) în decurs de 15 zile va aproba planul de achiziţii;

2) în termen de 15 zile de la aprobarea acestuia/5 zile de la modificarea acestuia, obligatoriu va publica pe 

pagina sa web planul provizoriu/anual de achiziţii. 

(Hotărârea Guvernului nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul 

de planificare a contractelor de achiziţii publice) 13
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INIŢIERE PROCEDURĂ

Invitația/ Anunțul de participare

 Invitația de participare pentru cererea ofertelor de prețuri fără publicare în B.A.P. se transmite concomitent unui număr 

cît mai mare de operatori economici (pct. 12, pct. 67).

 Anunțul de participare se publică în B.A.P. și pe pagina web a Agenției Achiziții Publice. În scopul asigurării unei 

transparenţe maxime, autoritatea contractantă are dreptul de a publica anunțul de participare şi în alte mijloace de 

informare în masă, naţionale sau internaţionale, dar numai după publicarea anunțului respectiv în Buletinul achiziţiilor 

publice şi pe pagina web a Agenţiei Achiziții Publice (art. 28).

Se utilizează formulare – standard aprobate.

Termene:

Cererea ofertelor de prețuri:

Bunuri – minim 7 zile;

Lucrări/Servicii – minim 12 zile.

Licitație publică: 

minim - 20 zile

(Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice, Hotărârea Guvernului nr. 666 din 27 mai 2016 pentru aprobarea

Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, Hotărârea Guvernului nr. 669 din 27 mai

2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări ) 14
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Notă! Termenul pentru licitațiile 

publice poate fi redus pînă la 15 zile 

în cazul publicării întregii 

documentații de atribuire pe pagina 

web a autorității contractante, iar 

operatorii economici au acces direct 

și nerestricționat. începînd cu ziua 

publicării anunțului de participare în 

BAP. Informația privind pagina web 

va fi publicată în anunțul de 

participare.
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DESFAŞURARE PROCEDURĂ I

Deschiderea ofertelor (pct. 27 - 31)

 Ofertele se deschid la timpul specificat în documentația de atribuire ca dată-limită a termenului de depunere a

ofertelor sau la timpul specificat ca dată-limită a termenului prelungit, indiferent de numărul de ofertanţi, în locul

şi în conformitate cu procedurile stabilite în documentația de atribuire Denumirea şi datele de contact ale fiecărui

ofertant a cărui ofertă se deschide, documentele de calificare şi costul ofertei se vor comunica celor prezenţi la

deschidere, precum şi celor care au absentat sau nu au fost reprezentaţi la deschidere, la demersul acestora.

 Şedinţa grupului de lucru este deliberativă dacă la ea este prezentă majoritatea membrilor săi, iar decizia 

grupului de lucru se adoptă prin vot deschis, cu simpla majoritate de voturi.

 Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

 Ofertele se vor semna obligatoriu de către toți membrii grupului de lucru, inclusiv de reprezentanții societății

civile și consultanții invitați.

 Ședinţa de deschidere a ofertelor se finalizează prin întocmirea unui proces verbal de deschidere a ofertelor.

 Procesul-verbal este semnat la fel de către toţi membrii grupului de lucru și care va fi înaintat reprezentanților

operatorilor economici spre contrasemnare la solicitarea acestora.

 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.

(Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții)
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DESFAŞURARE PROCEDURĂ II

Evaluarea ofertelor (pct. 32)

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 cîştigătoare.

(Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de 

lucru pentru achiziții)
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CONTRACT DE ACHIZIŢIE
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Informarea
Termenii de 

aşteptare
Semnarea 

contractului
Înregistrarea 

(după caz)



Acest proiect este 

finanţat de către 

Uniunea Europeană

Acest proiect este implementat de 

IDIS „Viitorul”

RAPORTARE I

Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică (art. 73)

 Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică, precum şi darea de seamă privind
anularea procedurii de achiziţie publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă şi
sînt prezentate Agenţiei Achiziții Publice în termen de pînă la 5 zile de la data încheierii
contractului sau de la data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

 Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică este un document public.
Accesul persoanelor la aceste informaţii poate fi limitat, conform prevederilor Legii nr.
171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial sau ale Legii nr. 245-XVI din
27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, numai în măsura în care aceste
informaţii includ, în special, secrete tehnice sau comerciale ori conțin aspecte
confidenţiale ale ofertelor.( Art. 73 alin.(2) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în
vigoare 01.01.17)

 Agenția Achiziții Publice procesează informațiile din dările de seamă prezentate pe e-
mail sau prin SIA “RSAP” și plasează datele cu privire la contractele atribuite pe pagina
web.

(Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice)
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RAPORTARE II

Anunţul de atribuire (art. 29)

 Agenţia Achiziții Publice este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor 

publice şi pe pagina sa web un anunţ de atribuire nu mai tîrziu de 30 de zile de 

la data la care autoritatea contractantă remite informaţia cu privire la:

a) finalizarea procedurii de achiziție publică – licitaţie deschisă, licitaţie 

restrînsă, dialog competitiv, negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ 

de participare, cerere a ofertelor de prețuri – prin atribuirea contractului de 

achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru;

b) finalizarea unui concurs de soluţii prin stabilirea concurentului cîştigător;

c) atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de 

achiziţie.

(Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice) 19
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MONITORIZARE I

 Grupul de lucru monitorizează executarea conformă a contractelor de achiziţii publice
(pct. 20 subpct. 10).

 Grupul de lucru va asigura monitorizarea executării contractelor de achiziţie publică,
întocmind rapoarte în acest sens, trimestrial/semestrial şi anual. Rapoartele respective,
care vor include în mod obligatoriu informaţii cu privire la etapa de executare a
obligaţiunilor contractuale, cauzele neexecutării, reclamaţiile înaintate şi sancţiunile
aplicate, menţiuni cu privire la calitatea executării contractului etc., vor fi plasate pe
pagina web a autorităţii contractante, iar în lipsa acesteia pe pagina oficială a
autorităţii centrale căreia i se subordonează sau a autorităţilor administraţiei publice
locale de nivelul al doilea (pct. 34).

(Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de 
lucru pentru achiziții) 20
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MONITORIZARE II

 Agenţia Achiziţii Publice realizează controlul ex-post (LP229 din 23.09.16,

MO379-386/04.11.16 art.777).

 Metodologia privind controlul ex-post (Ordinul nr. 17 din 30.03.2017 cu privire la

aprobarea Metodologiei privind controlul ex-post publicat în Monitorul oficial nr.

109-108 (6032-6041) din 07.04.2017):

• Selecție aleatorie/indicatori de risc/sesizări;

• Examinarea dosarului de achiziție;

• Raport de control;

• Contravenții, potrivit art. 327¹ al Codului Contravențional, după caz.

21
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Contravenţiile aplicate în domeniul achiziţiilor publice  (art. 3271):

(1) Încălcarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă Agenţiei Achiziţii Publice se sancţionează cu amendă de la 2 la 4 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(2) Includerea de date false în dările de seamă şi explicaţiile oficiale pe marginea contestaţiilor prezentate Agenţiei Achiziţii 

Publice se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 24 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(3) Neplanificarea achiziţiilor publice sau planificarea acestora cu încălcarea prevederilor actelor normative, nepublicarea 

invitaţiei de participare şi a anunţului de intenţie, divizarea achiziţiei publice prin încheierea unor contracte separate în scopul 

aplicării altei proceduri de achiziţie decît cea care ar fi fost utilizată conform actelor normative se sancţionează cu amendă de la 15 la 

60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(4) Restricţionarea în orice mod a accesului operatorilor economici la procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice se 

sancţionează cu amendă de la 15 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(5) Nesemnarea declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate de către membrii grupului de lucru, neîntocmirea proceselor-

verbale de deschidere şi evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţii publice, neexpedierea, în termenele stabilite, pe 

adresa ofertanţilor a informaţiilor privind rezultatul procedurii de achiziţie sau a altor informaţii prevăzute de actele normative se 

sacţionează cu amendă de la 15 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(6) Încălcarea regulilor de întocmire şi păstrare a dosarului de achiziţii publice se sancţionează cu amendă de la 15 la 60 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(7) Refuzul de a transmite Agenţiei Achiziţii Publice informaţiile privind procedurile de achiziţii publice, solicitate de Agenţie în 

scopul îndeplinirii funcţiilor şi atribuţiilor sale, sau netransmiterea acestora în termenul prevăzut de actele normative ori, după caz, în 

termenul solicitat se sancţionează cu amendă de la 15 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(8) Neexecutarea deciziilor Agenţiei Achiziţii Publice emise cu privire la procedurile de achiziţii publice se sancţionează cu amendă 

de la 15 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
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Acest proiect este 

finanţat de către 

Uniunea Europeană

Acest proiect este implementat de 

IDIS „Viitorul”

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de
către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în
termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ
competente pentru a obţine anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi
repararea pagubei ce i-a fost cauzată.

(art. 1 alin. (2) al Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000)

• Încălcarea legislaţiei privind accesul la informaţie şi cu privire la petiţionare
(art. 71 al Codului Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218 din 24 octombrie 2008)

(1) Încălcarea intenţionată a dispoziţiilor legale privind accesul la informaţie sau a celor cu 
privire la petiţionare se sancţionează cu amendă de la 9 la 15 unităţi convenţionale aplicată
persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere.
(2) Prezentarea, la solicitare, a unui răspuns cu date vădit eronate se sancţionează cu amendă
de la 27 la 33 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
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Acest proiect este 

finanţat de către 

Uniunea Europeană

Acest proiect este implementat de 

IDIS „Viitorul”Insstrumentul contestării
Instrumentul contestării în achiziţiile publice

Dreptul la contestare (art. 76, 79) 

 Orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și

care consideră că în cadrul procedurilor de achiziţie publică un act al autorităţii contractante a

vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta

prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta lege.

 Şedințele pentru examinarea contestațiilor sunt deschise, iar Agenția Naţională pentru

Soluționarea Contestațiilor va asigura publicarea pe pagina web a informației privind data și

locul desfășurării ședințelor cu 3 zile lucrătoare înainte de data la care acestea vor avea loc.

 Deciziile ANSC sunt publicate: www.ansc.md

(Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice) 24
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