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Notă introductivă

Necesitatea revizuirii Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții a apărut 
odată cu modificarea și completarea cadrului legal primar, și anume a Legii privind achizițiile publice 
(nr.131/2015). Astfel, noile prevederi legislative aprobate la 26 iulie 2018 (prin legea nr. 169 pentru mo-
dificarea legi 131/2015 privind achizițiile publice) au determinat necesitatea elaborării unui nou Regu-
lament care să prevadă stabilirea atribuțiilor, obligațiilor și drepturilor grupului de lucru pentru achiziții 
publice din cadrul autorităților contractante (în continuare GLAP). 

Prin urmare, Ministerul Finanțelor, care asigură reglementarea politicii statului în domeniul achizițiilor 
publice prin elaborarea și promovarea cadrului legislativ, a elaborat proiectul Hotărârii Guvernului de 
modificare a Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări în scopul corelării cadrului normativ 
secundar la noile prevederi ale Legii 131/2015. 

Principalele prevederi ale proiectului sunt:

1. Regulamentul își propune să aducă mai multă claritate în privința activității GLAP în procesul de 
inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziție publică, inclusiv care se referă la: 

	elaborarea documentației de atribuire, formularul Documentului Unic de Achiziții European (în 
continuare DUAE) și alte documente aplicare în procesul de achiziție;

	elaborarea documentelor necesare pentru sancționarea operatorilor economici în cazul îndeplinirii 
necorespunzătoare sau neîndeplinirii cauzelor contractuale;

	lansarea procedurilor de achiziție prin sistemul electronic de achiziții MTender (publicarea anunțului 
de intenție, anunțului de participare, documentației de atribuire, recepționarea ofertelor, etc.);

2. Reglementarea dreptului autorităților contractante de a apela la servicii de achiziție sau la autoritate 
sau la autoritatea centrală de achiziție. De menționat că dreptul autorității contractante de a apela la 
furnizori de servicii de achiziție sau la autoritatea centrală de achiziție în scopul pregătirii și administrării 
procedurilor de achiziție publică în numele și în beneficiul autorității contractante este prevăzut în Legea 
131/2015. 

Menționăm că modificările și prevederile de mai sus sunt binevenite (completarea atribuțiilor și 
obligațiilor GLAP, argumentarea de a nu recurge la atribuirea contractelor pe loturi, publicare în BAP 
a anunțului privind organizarea consultării pieței, schimbul de informații prin mijloace electronice, 
excluderea procesului-verbal de deschidere a ofertelor în cazul procedurilor desfșurate electronic prin 
MTender, obligația expunerii opiniei separate a membrului GLAP etc,.). Acestea vor contribui la sporirea 
calității și eficientizarea procesului de achiziție,  precum și la asigurarea principiului de ”value for money”, 
conform tendințelor și practicilor internaționale. 
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Propuneri de politici

Suplimentar prevederilor propuse in proiect de către Ministerul Finanțelor, venim cu câteva propuneri 
de politici din partea societății civile ce urmează a fi luate în considerare în procesul de adoptare a 
noului Regulament cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții. Totodată, recomandăm 
Ministerului Finanțelor revizuirea și adoptarea noului Regulament cu respectarea prevederilor legale 
privind asigurarea transparenței în procesul decizional.

1. Participarea reprezentanților societății civile în componența GLAP

PREVEDERE ACTUALĂ PROPUNERE DE POLITICĂ ARGUMENTARE

Punctul 13. Autoritatea contrac-
tantă va include obligatoriu în 
componenţa grupului de lucru 
reprezentanţi ai societăţii civile, în 
cazul în care a fost depusă o cere-
re scrisă în acest sens cu două zile 
înainte de data-limită de depune-
re a ofertelor, dar aceștia nu pot 
constitui mai mult de o treime din 
componenţa totală a grupului.

Se propune excluderea sintagmei 
”dar aceştia nu pot constitui mai 
mult de o treime din componenţa 
totală a grupului.”. Pe cale de con-
secință, se impune și excluderea 
pct.17 din Regulament

Prevederea actuală limitează drep-
turile societății civile de a participa 
și monitoriza procesul de achiziție, 
așa cum prevede legislația. 
Plafonarea privind numărul repre-
zentanților societății civile în com-
ponența grupului de lucru nu este 
argumentată în contextul în care 
aceștia au doar drept de vot consul-
tativ. 

Punctul 14. Cererea prevăzută 
la pct. 13 va cuprinde cel puţin: 
denumirea organizaţiei, nume-
le și prenumele reprezentantului 
acesteia, copia de pe documentul 
ce confirmă împuternicirile sau 
numele și prenumele persoanei 
fizice; adresa juridică și poștală 
sau adresa de domiciliu; datele de 
contact, inclusiv adresa electroni-
că; procedura de achiziţie la care 
solicită să fie inclus în componen-
ţa grupului de lucru

Se propune simplificarea procedu-
rii de includere a reprezentanților 
societății civile în componența 
GLAP, prin prevederea dreptului  
oricărui cetățean/persoană fizică 
de a face parte din componența 
GLAP. Totodată, ar fi oportun de in-
dicat expres modalitățile prin care 
un reprezentant al societății civile 
poate înainta cererea, cu specifica-
rea că pot fi utilizate instrumentele 
electronice (e-mail, viber, facebo-
ok) de care dispune autoritatea 
contractantă. Această propunere 
se referă și la pct.18, pct.23, pct.24 
din Regulament.

Procedura de includere a reprezen-
tanților societății civile în compo-
nența GLAP este una birocratică și 
nu permite participarea în procesul 
de achiziție a oricărui cetățean, care 
de facto și de iure este membru al 
societății civile. Totodată, prin utili-
zarea instrumentelotr clasice (scri-
sori oficiale expediate) este dificil 
pentru un reprezentant al societății 
civile de a transmite solicitarea, 
comunica cu membrii grupului de 
lucru, de a obține informații în mod 
rapid pentru a putea participa la 
ședințele care îi interesează
 

Punctul 19. Grupul de lucru, în ca-
zul în care sînt depuse mai multe 
cereri decît numărul admis în ra-
port cu numărul de membri cu 
drept de vot deliberativ, va de-
semna solicitanţii pentru a fi in-
cluși grupul de lucru alege solici-
tanții în componenţa grupului de 
lucru prin tragere la sorţi. 
Punctul 20, 21, 22 

Se propune excluderea acestor 
puncte

Vezi argumentarea mai sus, la punc-
tul 13
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2. Atribuțiile grupului de lucru pentru achiziții 

PREVEDERE ACTUALĂ PROPUNERE DE POLITICĂ ARGUMENTARE

Punctul 29. Grupul de lucru sau, 
după caz, specialistul certificat în 
domeniul achizițiilor publice înde-
plinește următoarele atribuții:
- monitorizează executarea con-

formă a contractelor de achiziţii 
publice;

Se propune completarea atribuției 
cu următoarele: 
” întocmind rapoarte în acest sens, 
trimestrial/semestrial și anual.”

Pentru a oferi claritatea atribuției 
privind monitorizarea executării 
conforme a contractelor de achizi-
ție publică. 

Punctul 29. 
- păstrează și ține evidența 

tuturor documentelor din 
cadrul procedurilor de achiziție 
publică;

Se propune includerea mențiunii 
prin care în cazul procedurilor des-
fășurate prin intermediul sistemu-
lui electronic de achiziții MTender, 
documentele pot fi păstrate în mod 
electronic.

În contextul implementării achi-
zițiilor electronice, este necesară  
păstrarea și evidența electronică a  
documentelor aferente procedurii 
de achiziție publice. 

Punctul 29. 
- întocmește documentele nece-

sare pentru sancționarea ope-
ratorului economic în cazul în-
deplinirii necorespunzătoare a 
clauzelor contractuale

Se propune completarea punctului 
respectiv cu reglementarea me-
canismului de sancționare. La fel, 
propunem după expresia ”în cazul” 
să fie completat cu expresia ”neîn-
deplinirii sau” și mai departe după 
text (legea 131/2015 utilizează o 
astfel de formulă în art.76 alin.(6))

Este binevenită introducerea aces-
tui punct, dar este o normă necla-
ră/evazivă, ceea ce va crea dificul-
tăți de aplicare în practică de către 
autoritățile contractante 

Punctul 29. 
- 3) elaborează, modifică și publi-

că planurile anuale de efectuare 
a achizițiilor publice;

Se propune completarea după cu-
vîntul ”anuale” cu cuvintele ”și tri-
mestriale”

Textul va corespunde art.15 alin.(1) 
lit.a) din legea nr.131/2015

3. Obligațiile grupului de lucru pentru achiziții publice

PREVEDERE ACTUALĂ PROPUNERE DE POLITICĂ ARGUMENTARE

Punctul 30. Grupul de lucru  sau, 
după caz, specialistul certificat  este 
obligat:
- să asigure întocmirea și să păs-

treze dosarul de achiziţie publică 
pe un termen de 5 ani de la iniţi-
erea procedurii de achiziţie;

Se propune completarea acestui 
punct cu mențiunea expresă a fap-
tului că pentru procedurile desfă-
șurate prin sistemul electronic va fi 
păstrat dosarul electronic.

În contextul implementării achiziții-
lor electronice, este necesară regle-
mentarea păstrării dosarului elec-
tronic. Altfel, este în contradicție cu 
principiile achizițiilor electronice 
care presupun inclusiv reducerea la 
maxim a utilizării  hîrtiei în procesul 
de achiziție.
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4. Procesul – verbal de deschide a ofertei

PREVEDERE ACTUALĂ PROPUNERE DE POLITICĂ ARGUMENTARE

Punctul 29. Fiecare membru al grupu-
lui de lucru este obligat să semneze 
procesul-verbal de deschidere a ofer-
telor și procesul-verbal de evaluare a 
ofertelor. Procesul-verbal de deschi-
dere a ofertelor, în cazul în care repre-
zentanţii operatorilor economici soli-
cită, va fi înaintat acestora spre contra-
semnare.

Se propune ajustarea punctului și 
includerea mențiunii ”cu excepția 
procedurilor de atribuire desfă-
șurate electronic prin sistemul 
MTender”

Vezi argumentarea la punctele 
de mai sus

5. Accesul la informație

PREVEDERE ACTUALĂ PROPUNERE DE POLITICĂ ARGUMENTARE

Punctul 47. Grupul de lucru oferă infor-
maţia privind desfășurarea proceduri-
lor de achiziţie publică în conformitate 
cu legislaţia în domeniul achiziţiilor pu-
blice, dacă aceasta nu conţine secrete 
tehnice sau comerciale, precum și as-
pecte confidenţiale ale ofertelor, con-
form prevederilor Legii nr. 171-XIII din 6 
iulie 1994 cu privire la secretul comerci-
al sau a Legii nr. 245-XVI din 27 noiem-
brie 2008 cu privire la secretul de stat.

Se propune de a indica expres că 
în cazul unor documente solicita-
te doar o parte este secret de stat 
/ comercial / date catacter perso-
nal, această parte a textului se ha-
șurează / ascunde, iar restul textu-
lui se comunică solicitantului

Trebuie de dezvoltat și descifrat 
prevederile ce se referă la acce-
sul la informații a persoanelor fi-
zice / juridice, inclusiv mass-me-
dia, or ca regulă se refuză infor-
mațiile ce țin de achizițiile pu-
blice, fiind catalogate ca secret 
comercial, informații cu caracter 
secret, date cu caracter perso-
nal. În speță, autoritățile publice 
interpretează abuziv prevede-
rile legale și refuză prezentarea 
întregului document solicitat, 
fiind încălcat dreptul constituți-
onal al persoanei la informație. 
O soluție în acest sens este de 
a specifica și descrie cum do-
cumentele de achiziții publice 
pot fi prezentate publicului cu 
ascunderea /  hașurarea doar a 
părților din text care ar putea 
reprezenta date cu caracter per-
sonal, secret de stat sau secret 
comercial.
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