Sinteza recomandărilor
prezentate de către părţile consultate la proiectul Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate
în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gaze naturale și a operatorilor care furnizează serviciul
public de alimentare cu apă și de canalizare
Articolul
(punctul)
propus
spre
modificare
1
2

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea sau
respingerea propunerii
3

Regia Apă - Canal Orhei S.A.
Nu sunt obiecții.

Pct. 2

Î.M. Regia Comunal - Locativă Cricova
Aplicarea Regulamentului dat este posibilă doar la achiziționarea
Nu se acceptă
bunurilor, lucrărilor și serviciilor la executarea lucrărilor de construcții și
În cazul majorării sumelor va însemna că în RM aproape
reparații capitale, care se planifică preventiv.
nici o achiziţie nu va cădea sub obligaţiunea
Ținând cont, că întreprinderea furnizează servicii publice de Regulamentului şi majoritatea achiziţiilor vor fi
alimentare cu apă și de canalizare, la îndeplinirea căror obligațiuni ne netransparente.
confruntăm în mai mare măsură cu înlăturarea situațiilor de avarie a
Sumele prevăzute în Regulament sunt bazate pe situaţia
rețelelor de apeduct și canalizare, blocarea rețelelor de canalizare, uzarea reală din RM şi, la prima etapă, necesitatea de aduce la un
țevilor și alte situații, care necesită implicarea urgentă, pentru a fi nivel cuvenit procedurile de achiziţie, care au un impact
înlăturate, acest Regulament nu poate fi aplicat, deoarece, procedura de important asupra nivelul tarifelor. Ulterior aceste sume pot
achiziționare a bunurilor și serviciilor egale sau mai mari de 100 lei, și a fi revizuite.
lucrărilor egale sau mai mari de 150 lei, necesită o durată de timp mult
La achizițiile ce vor avea o valoare de până la pragurile
mai mare decât ne putem permite.
enumerate în Regulament nu se aplică prevederile
Formarea unui stoc de materiale este imposibilă, deoarece nu Regulamentului, ceea ce este înțeles de la sine.
dispunem de surse financiare, și nici nu putem prognoza de care bunuri și
servicii concret, în ce măsură și în ce zi vom avea nevoie.
Aplicarea Regulamentului dat la întreprinderile de alimentare cu apă
și de canalizare, va crea impedimente în executarea lucrărilor, din care
cauză va trezi nemulțumiri din partea consumatorilor.
S.A. „CET – NORD”
Se propune de modificat în următoarea redacție:
Nu se acceptă. În cazul majorării sumelor va însemna că
„2. Prezentul Regulament este obligatoriu pentru titularii de licenţe, în RM aproape nici o achiziţie nu va cădea sub obligaţiunea
care desfășoară activități reglementate în sectorul electroenergetic, Regulamentului şi majoritatea achiziţiilor vor fi
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Pct. 9
(10)

Pct.14
(15)

Pct. 52

sectorul termoenergetic, sectorul gazelor naturale şi pentru operatorii
care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi
se aplică contractelor de achiziţii care nu sunt specificate în punctul 3 din
prezentul Regulament, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea
adăugată (TVA), este egală sau mai mare decât următoarele praguri:
a) pentru contractele de achiziţii de bunuri sau servicii - 150 mii lei;
b) pentru contractele de achiziţii de lucrări - 200 mii lei.”
Se propune de modificat în următoarea redacție:
„9. Pentru a evita situaţiile ce pot afecta modul de lucru al Comisiei
de achiziţii, prin ordinul conducătorului se va stabili un portofoliu de
membri supleanţi sau în ordinul de instituire a Comisiei de achiziţii se
stipulează că pentru fiecare procedură de achiziţie în parte, în funcţie de
obiectul achiziţiei, în componenţa Comisiei de achiziţii va fi inclus şeful
de secţie interesat (responsabil) în iniţierea procedurii de achiziţie, iar în
cazul eliberării din funcţia deţinută, pentru perioada pierderii
incapacităţii temporare de muncă, a concediilor şi altor cazuri de lipsă a
membrilor Comisiei de achiziţii, atribuţiile lor în cadrul procedurilor
corespunzătoare vor fi preluate de persoanele nou-desemnate în posturile
respective, fără a fi emis un nou ordin, care, în caz de necesitate, vor
deveni membri cu drepturi depline în cadrul Comisiei de achiziţii.”
Se propune de modificat în următoarea redacție:
„14. Fiecare membru al comisiei de achiziție este obligat să semneze,
pe propria responsabilitate, o declaraţie comună de confidenţialitate şi
imparţialitate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Regulament, prin care se
angajează să respecte necondiţionat prevederile Regulamentului şi prin
care confirmă că:
a) nu este soţ (soţie), rudă sau afin până la gradul al treilea inclusiv
cu membrii consiliului de administraţie sau ale unui alt organ de
conducere al unuia dintre ofertanţi;
b) în ultimii trei ani nu a activat sau colaborat cu unul dintre
ofertanţi, nu a făcut parte din consiliul de administraţie, sau din orice alt
organ de conducere, de administraţie al acestora;
c) nu deţine cote-părţi sau acţiuni în capitalul social al
ofertanţilor.”
Considerăm că e necesar de precizat dacă se face trimitere corectă
la punctul 93

netransparente.
Sumele prevăzute în Regulament sunt bazate pe situaţia
reală din RM şi, la prima etapă, necesitatea de aduce la un
nivel cuvenit procedurile de achiziţie, care au un impact
important asupra nivelul tarifelor. Ulterior aceste sume pot
fi revizuite.
Nu se acceptă. Beneficiarul are libertatea să-și creeze si să
modifice componența Comisiei conform propriilor
necesitați.

Nu se acceptă. Unica diferență de textul actual este
includerea cuvântului „comună” după cuvântul „o
declarație”, și nu este argumentată necesitatea includerii
acestui cuvânt.

Se acceptă. Se va modifica „punctul 93” cu „punctul 117”
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Pct. 11

Pct. 131
(135)
Pct. 145
(150)
Pct. 159
(166)

Pct. 5
Pct. 52
(55)
Pct. 83
Pct. 88
Pct. 2

S.A. „Apă – Canal Chișinău”
În secțiunea 1 este necesar de inclus prevederi care ar clarifica Se acceptă. Proiectul se completează cu Secțiunea 10
aplicarea Regulamentului asupra contractelor încheiate până la intrarea în Dispoziții finale și respectiv pct. 210 cu următorul conținut:
vigoare a acestuia.
„Contractele de achiziţii în curs de executare şi procedurile
de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în
vigoare a prezentului Regulament se definitivează în baza
prevederilor legale în vigoare la data iniţierii acestora.”
Lit. c), în loc de cuvântul „transmiterea” urmează a fi utilizat Nu se acceptă. Nu schimbă sensul. Cuvîntul
cuvântul „înaintarea”.
„transmiterea” este mai corect din punct de vedere sintactic
în contextul texului decît cuvîntul „înaintarea”.
Sintagma „5 zile calendaristice” urmează a fi substituită cu sintagma Se acceptă.
„5 zile lucrătoare”, pentru a aplica un format unic (spre exemplu ca în pct.
136).
Înainte de sintagma „10 zile lucrătoare” urmează a fi adăugat Se acceptă.
sintagma „cel puțin”.
Sintagma „la ziua evaluării ofertelor” urmează a fi substituită cu Se acceptă.
sintagma „la ziua în care expiră termenul limită de prezentare a
ofertelor”.
După secțiunea 9 urmează a fi introdusă o secțiune nouă „Secțiunea Se acceptă.
10 Dispoziții finale”, care să cuprindă măsurile necesare pentru punerea
în aplicare a Regulamentului, data intrării în vigoare a acestuia,
implicațiile asupra altor acte normative, precum și dispoziția de
republicare, dacă este cazul.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” Bălți
Se propune corectarea enumerării literelor și anume literele e), g), h)
Se acceptă.
și i) se vor modifica în literele c), d), e), f).
Din sintagma „în modul prevăzut la punctul 93 din prezentul
Se acceptă parțial. Se substituie textul „punctul 93” cu
Regulament” se propune să fie modificată în sintagma „în modul prevăzut „punctul 117”.
în Anexa nr.2 la prezentul Regulament”.
Se propune de exclus cuvântul „negociată” deoarece se dublează.
Se acceptă.
Se propune enumerarea literelor mai clară cu începere din aliniat nou.
Se acceptă.
Lit.a) se propune modificarea sintagmelor „nicio” în sintagma „nici o”.
Se acceptă.
Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A.
a) pentru contractele de achiziţii de bunuri sau servicii -160 mii lei;
Nu se acceptă. În cazul majorării sumelor va însemna că
b) pentru contractele de achiziţii de lucrări -240 mii lei.
în RM aproape nici o achiziţie nu va cădea sub obligaţiunea
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Argumentarea:
Nivelele minime au fost stabilite în lei în anul 2012. Se solicită
ajustarea lor după devalorizarea semnificativă a valutei naționale din
ultima perioada și tendințele de a se devaloriza în continuare.
În noiembrie 2012 1 USD=12,31 MDL; actualmente 1 USD=19,78
MDL.
Pct. 3

Cap. I Secț. II

Pct.4

Regulamentului şi majoritatea achiziţiilor vor fi
netransparente.
Sumele prevăzute în Regulament sunt bazate pe situaţia
reală din RM şi, la prima etapă, necesitatea de aduce la un
nivel cuvenit procedurile de achiziţie, care au un impact
important asupra nivelul tarifelor. Ulterior aceste sume pot
fi revizuite.
Se acceptă parțial. În cazul includerii acestui aliniat, va
apărea discriminarea în raport cu ceilalți agenți economici,
care au posibilitatea de a participa la licitație, prin
contractarea de către beneficiar doar a întreprinderilor
afiliate. Acest lucru, de asemenea, va scădea transparența în
procesul de achiziții și va reduce dezvoltarea concurenței.
Serviciile de arbitraj si conciliere - se acceptă (pct. 34
Directiva 2004/17/CE.)

De completat cu punctul 3 cu noi litere, cu următorul conţinut:
- se referă la contractele adjudecate de către beneficiar unei
întreprinderi afiliate cu condiţia ca în cazul contractelor de achiziţii de
bunuri, servicii, sau lucrări, cel puţin 80% din cifra medie de afaceri a
întreprinderii afiliate, referitor la servicii, bunuri sau lucrări, pentru
ultimii trei ani, să provină din furnizarea unor astfel de servicii, bunuri
sau lucrări către întreprinderi la care este afiliată;
- se referă la prestarea de servicii de arbitraj şi conciliere;
Argumentarea:
Sunt prevederi ce sunt reglementate în Capitolul 2 Secţiunea 2 al DE
2004/17/CE. Articolele 23,24,25,30
Aceasta propunere deja a fost acceptata in una din şedinţele de lucru
De completat cu o nouă noţiune, cu următorul conţinut :
Se acceptă
Sistem de gestiune informatică – este un sistem (aplicaţie
informatică) automatizat ce asigură desfăşurarea procedurilor de achiziţie.
Acest sistem trebuie sa reflecte în totalitate principiile și obligaţiunile
expuse în Capitolul II, Secțiunea 1 ale prezentului Regulament
Argumentarea:
În scopul asigurării respectării principiilor cheltuielilor minime şi
eficienţei maxime în activitatea de desfășurare a proceselor de achiziţii,
beneficiarul poate utiliza un Sistem de gestiune informatică asigurând
respectarea principiilor de transparență, libera concurență, tratament egal,
integritate și confidențialitate.
De inclus un punct adițional:
Se acceptă.
Termenii „scris(ă)” sau „în scris” desemnează orice ansamblu de
cuvinte sau cifre ce poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior. Poate
include informații transmise și stocate prin mijloace electronice.
Conform DE 2004/17/CE Titlul I, Capitolul I, Articolul 1, p.11.
Directiva 2014/25/UE Articolul 2, p.14
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Cap. II Secț. 1

Cap. II Secț. 1
Pct.4

Pct. 5

Pct. 7

Pct. 8
(20)

plan de achiziţii – document în care este inclus ansamblul necesităţilor
de bunuri, lucrări sau servicii pentru următorul an de gestiune, valoarea
cărora urmează a fi solicitată de către Beneficiar a fi inclusă în scopuri
tarifare, care urmează a fi realizat prin încheierea unui sau a mai multor
contracte de achiziţii;
De inclus un punct adițional:
Termenii „scris(ă)” sau „în scris” desemnează orice ansamblu de
cuvinte sau cifre ce poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior. Poate
include informații transmise și stocate prin mijloace electronice.
Argumentarea:
Conform DE 2004/17/CE Titlul I, Capitolul I, Articolul 1, p.11.
De restabilit noțiunea (înainte de noțiunea întreprindere afiliată):
entitate centrală de achiziţii–entitatea din cadrul unei societăţi sau
ale unor societăţi comerciale afiliate, care în baza unor drepturi deţinute
desfăşoară proceduri de achiziţii, achiziţionează bunuri, lucrări şi
servicii, sau atribuie contracte de achiziţii pentru necesităţile societăţii
sau ale societăţilor comerciale afiliate;
Argumentarea:
Aceasta propunere deja a fost acceptată în una din şedinţele de lucru
De modificat litera b) din punctul 5 în următoarea redacţie
b) să creeze Comisii şi/sau să deţină unităţi structurale
responsabile de achiziţii
Argumentarea:
Unităţi structurale responsabile de achiziţii sunt structuri interne ale
beneficiarului, pe când entităţile centrale de achiziţie fac parte din cadrul
unei societăţi afiliate care desfăşoară procedura de achiziţie.
De modificat punctul 7 în următoarea redacţie:
Beneficiarul îşi exercită atribuţiile sale prin intermediul unei
Comisii de achiziţii sau al unei unităţi de achiziţii specializate, create în
acest scop din specialiştii săi, sau prin entitatea centrală de achiziţie. În
funcţie de obiectul achiziţiilor şi de complexitatea acestora beneficiarul
poate crea una sau mai multe Comisii specializate pe tipuri de achiziţii.
Argumentarea:
Aceasta propunere deja a fost acceptata in una din şedinţele de lucru
Sistemele de gestiune informatică utilizate de Beneficiari la
desfăşurarea procedurilor de achiziţie, vor asigura îndeplinirea în mod

Se acceptă.

Se acceptă.

Se acceptă parțial. Definiția se modifică și va avea
următorul conținut.
entitate centrală de achiziții - titular de licență care în
baza unor drepturi deținute desfășoară proceduri de
achiziții, achiziționează bunuri, lucrări și servicii sau
atribuie contracte de achiziții, în numele și pentru
necesitățile titularilor de licență afiliați care desfășoară
același gen de activitate.
Nu se acceptă. În prezentul Regulament, conform pct. 4.
Inițierea și desfășurarea achizițiilor se realizează prin
intermediul comisiilor de achiziție, desemnate prin ordinul
beneficiarului. Întemeierea de unităţi structurale
responsabile de achiziţii, este la discreția beneficiarului,
fără a fi necesară completarea regulamentului.
Se acceptă parțial. în următoarea redacție:
„Beneficiarul îşi exercită atribuţiile sale prin intermediul
unei Comisii de achiziţii, create inclusiv și în cadrul entității
centrale de achiziție. În funcţie de obiectul achiziţiilor şi de
complexitatea acestora beneficiarul poate crea una sau mai
multe comisii de achiziții specializate pe tipuri de achiziţii.”
Se acceptă.
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Pct. 11

cumulativ a cel puţin următoarelor condiţii:
a) momentul exact al primirii ofertelor sau cererilor de participare,
precum şi, dacă este cazul, a unor planuri/proiecte, poate fi determinat cu
precizie;
b) înainte de data-limită de transmitere a datelor, nicio persoană nu
are acces la datele transmise;
c) în cazul în care interdicţia de acces prevăzută la lit.b) a fost
încălcată, accesul neautorizat este clar detectabil;
d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau
modifica data de vizualizare a datelor recepţionate;
e) accesul la datele recepţionate este posibil, numai după data de
vizualizare stabilită conform prevederilor lit.d);
f) după data de vizualizare a datelor recepţionate, accesul la datele
respective rămîne posibil numai pentru persoanele autorizate să
vizualizeze aceste date.
Comunicările, schimburile de informaţii şi stocarea acestora se
realizează astfel încît să se asigure păstrarea integrităţii datelor şi
confidenţialitatea ofertelor şi a cererilor de participare, precum şi
analizarea de către Beneficiar a conţinutului ofertelor şi al cererilor de
participare numai după expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea
lor.
Instrumentele utilizate pentru comunicare pe cale electronică,
precum şi caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să fie disponibile
publicului în permanenţă şi să fie compatibile cu tehnologiile de
informare şi de comunicare general utilizate.
În procesul de comunicare, Beneficiarul nu va discrimina niciun
operator economic în ceea ce ţine de informaţiile comunicate, iar
documentaţia de atribuire, caietele de sarcini sau documentaţia descriptivă
vor fi puse la dispoziţia tuturor operatorilor economici care au înaintat, în
acest sens, o cerere de participare, în acelaşi volum şi cu conţinut identic.
De completat p. 11 c) și g) la finele textului cu următoarea frază:
„cu excepția cazului când beneficiarul desfășoară procedura de achiziție
prin intermediul unui Sistem de gestiune informatică”.
Argumentarea:
În scopul asigurării respectării principiilor cheltuielilor minime şi
eficienţei maxime în activitatea de desfășurare a proceselor de achiziții,

Nu se acceptă.
De văzut explicaţia de mai sus. (Cap. II Secț. 1).

6

Secț. 1

Pct. 47
(50)

Pct. 48
(55)

beneficiarul poate utiliza un Sistem de gestiune informatică cu
respectarea asigurând respectarea principiilor de transparență, libera
concurență, tratament egal și confidențialitate.
Aşa cum procedurile de achiziţii sunt gestionate informatic,
operatorii economici sunt informaţi despre deschiderea ofertelor prin
mijloace informatice
După pct. 18 de adăugat două puncte:
19. În cazul în care beneficiarul desfăşoară procedurile de achiziţii
prin intermediul unităţilor de achiziţii specializate sau al entităţilor
centrale de achiziţii, cerinţele, funcţiile şi obligaţiunile faţă de aceste
subdiviziuni specializate trebuie să corespundă celor stabilite prin
prezentul Regulament pentru Comisia de achiziţii.
20. În cazul în care beneficiarul desfăşoară procedurile de achiziţii
prin intermediul unui Sistem de gestionare informatica, punctele 11c, 11
g, 11 i, 11j 16, 18 nu sunt obligatorii.
Argumentarea:
Pct. 19 - Această propunere deja a fost acceptată în una din şedinţele
de lucru
Pct. 20 - În cazul utilizării a unui Sistem de gestionare informatică,
cerințele stipulate în punctele indicate nu este posibil de îndeplinit fizic,
acest lucru fiind specific oricărui sistem de gestiune informatică
De modificat p. 47 în următoarea redacție:
“La atribuirea contractului de achiziții, beneficiarul în funcţie de
tipul, destinaţia şi complexitatea achiziţiei va aplica una dintre
următoarele proceduri:
licitație deschisă;
licitație restrânsă;
proceduri negociate;”
Argumentarea:
Conform DE 2004/17/CE, CAPITOLUL V Articolul 40, p.1
Celelalte proceduri indicate in proiectul Regulamentului pot fi
atribuite acestor trei proceduri indicate în DE 17.
De modificat p. 48 în următoarea redacție:
„Beneficiarul poate alege oricare dintre procedurile descrise de
articolul 1 al Regulamentului, cu condiția să se fi făcut o prealabilă
convocare la licitație.”

Se acceptă.

Nu se acceptă.
A vedea explicația de la Cap. II Secț. 1.

Nu se acceptă.
Regulamentul prevede mai multe proceduri în dependență
de tipul și complexitatea achiziției.
Fiecare procedură este descrisă în Regulament și este
explicat clar în ce cazuri pot fi aplicabile. Aceleași tipuri de
proceduri se regăsesc în Legea 131/03.07.2015 privind
achiziţiile publice.

Nu se acceptă. Punctul dat prevede că celelalte proceduri
de achiziție, cu excepția licitației deschise, se aplică doar în
condiții expres prevăzute de prezentul Regulament. Ulterior,
fiecare procedură este descrisă și este explicat clar în ce
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Pct 53
(57)

Pct. 59
(63)

Pct. 113

Argumentarea:
Conform DE 2004/17/CE, CAPITOLUL V Articolul 40, p.2
În forma actuală a regulamentului nu este clar cum entitatea alege
care este procedura pe care trebuie să o aplice, de ex. care sunt criteriile
de aplicare a procedurii restrânse, spre deosebire de licitația publică care
este o procedură de bază.
De modificat p. 53 in următoarea redacție: Licitaţia restrânsă se
desfăşoară potrivit regulilor prevăzute în prezenta Secţiune, cu aplicarea
unei proceduri de preselecţie precedate de publicarea unui anunţ de
participare la preselecţie.

cazuri ele se aplică.
Pct. 48 este conform principiilor indicate în articolul 44
din Directiva 25/ 2014.

De modificat punctul 59 în următoarea redacţie:
„Procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri se aplică în
cazurile contractelor de achiziţii de bunuri, de lucrări, de servicii, ale
căror valoare estimativă, fără TVA este mai mică de 1,6 mil. lei pentru
achiziţii de bunuri şi servicii şi mai mică de 2,4 mil. lei pentru achiziţii de
lucrări, în situaţiile în care:”
Argumentarea:
Nivelele au fost stabilite în lei în anul 2012. Se solicită ajustarea lor
după devalorizarea semnificativă a valutei naționale din ultima perioadă
și tendințele de a se devaloriza în continuare.
În noiembrie 2012 1 USD=12,31 MDL; actualmente 1 USD=19,78 MDL.
De modificat lit. d) în următoarea redacţie:
„d) este creată Comisia de achiziţii sau dacă beneficiarul dispune de
o unitate de achiziţii specializată, sau de entitate centrală de achiziţii,
care conform ordinului conducătorului, îndeplinesc funcţiile unei Comisii
de achiziţii.”
Argumentarea:
Aceasta propunere deja a fost acceptata în una din şedinţele de lucru

Nu se acceptă. În cazul majorării sumelor va însemna că
în RM aproape nici o achiziţie nu va cădea sub obligaţiunea
Regulamentului şi majoritatea achiziţiilor vor fi
netransparente.
Sumele prevăzute în Regulament sunt bazate pe situaţia
reală din RM şi, la prima etapă, necesitatea de aduce la un
nivel cuvenit procedurile de achiziţie.

de expus în următoarea redacție: „Licitaţia restrînsă se
aplică doar la achiziţiile a bunurilor lucrărilor și serviciilor
care poartă un caracter specific pentru desfăşurarea
activităţii de producere, transport, distribuţie şi furnizare a
gazelor naturale, a energiei electrice, a energiei termice şi
de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă, de
canalizare. Licitația restrînsă se desfăşoară potrivit
aceloraşi reguli prevăzute pentru licitaţia deschisă, cu
condiţia aplicării unei proceduri de preselecţie precedate
de publicarea unui anunț de participare la preselecţie.

Nu se acceptă, deoarece Regulamentul prevede clar
crearea unii Comisii de achiziţii de către beneficiar şi nu
crearea unei unitate de achiziţii specializată sau de entitate
centrală de achiziţii.
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Pct. 116
(120)

P 151
(156)

Pct. 152
(158)

Pct. 192
(198)

De modificat punctul 116 în următoarea redacţie:
„Pentru atragerea în procesul de achiziţii, în cadrul procedurii
deschise de achiziţii, a mai multor operatori economici, inclusiv
nerezidenţi, în afara de publicarea anunţurilor pe pagina sa electronică
în alte surse mas-media naţionale şi al Republicii Moldova în cazul
contractelor de achiziţii de bunuri şi servicii ale căror valoare
estimativă, fără TVA, este mai mare de 1,6 mil. lei şi a contractelor
pentru achiziţii de lucrări ale căror valoare estimativă, fără TVA, este
mai mare de 2,4 mil. lei.”
Argumentarea:
Nivelele minime au fost stabilite în lei în anul 2012. Se solicită
ajustarea lor după devalorizarea semnificativă a valutei naționale din
ultima perioadă și tendințele de a se devaloriza în continuare.
În noiembrie 2012 1 USD=12,31 MDL; actualmente 1 USD=19,78
MDL.
De completat cu următoarele: Pînă la expirarea termenului de depunere a
ofertelor, Beneficiarul poate prelungi, la decizia sa, acest termen.

Nu se acceptă, a vedea explicațiile de mai sus.
În cazul majorării sumelor va însemna că în RM aproape
nici o achiziţie nu va cădea sub obligaţiunea Regulamentului
şi majoritatea achiziţiilor vor fi netransparente.

Se acceptă în următoarea redacție: „Pînă la expirarea
termenului de depunere a ofertelor, dar nu mai tîrziu de 24
Avizul privind prelungirea termenului de depunere a ofertelor va fi de ore de la expirarea termenului limită indicat în anunț,
expediat imediat fiecărui operator economic care a depus o cerere de Beneficiarul poate prelungi, la decizia sa, acest termen.
participare sau căruia autoritatea contractantă i-a oferit documentaţia Avizul privind prelungirea termenului de depunere a
de atribuire.
ofertelor va fi expediat imediat fiecărui operator economic
care a depus o cerere de participare sau căruia autoritatea
contractantă i-a oferit documentaţia de atribuire.
De modificat conţinutul ultimei fraze din punctul 152 în următoarea
Nu se acceptă. Formularul Registrului ofertelor de
redacţie:
achiziţii se elaborează de beneficiar cu utilizarea obligatoriu
Formularul Registrului ofertelor de achiziţii se elaborează de a informaţiei indicate în Anexa nr. 5 la prezentul
beneficiar utilizând ca bază informaţia indicată în Anexa nr.5 la Regulament. Concomitent propunerea înaintată nu este
prezentul Regulament.
argumentată.
Totodată, beneficiarul este în drept să completeze
informațiile obligatorii cu alte date/cerințe.
De modificat punctul 192 în următoarea redacţie:
Se acceptă
În scopul obţinerii unor preţuri cît mai avantajoase, în procesul
achiziţiilor efectuate, beneficiarul este în drept să negocieze cu
operatorii economici care au prezentat cele mai bune oferte financiare,
reducerea preţului final faţă de cel prezentat în ofertele iniţiale. În acest
9

Pct. 200
(210)

p.213
(219)

caz negocierile se efectuează în baza noilor oferte financiare prezentate
de aceşti operatori economici, cu respectarea procedurilor prevăzute de
prezentul Regulament privind prezentarea ofertelor.
De modificat pct. 200 în următoarea redacţie:
Se interzice modificarea clauzelor contractului (cu excepţia
cazurilor de ajustare a contractului în cazul modificării împrejurării
art. 623 Codul Civil) cu scopul:
înrăutăţirii condiţiilor de plată în raport cu cele specificate în oferta
câştigătoare;
„Se interzice în procesul încheierii contractului impunerea de către
beneficiar în sarcina operatorului economic de condiţii sau cerinţe noi
care nu au fost prevăzute în documentaţia licitaţie. „
Condiţiile de executare a contractului nu pot cuprinde clauze care,
direct sau indirect, sunt discriminatorii sau care ar determina operatorul
economic să refuze încheierea contractului.”
Argumentarea:
Sunt contracte când împrejurările care au stat la baza încheierii
contractului pot să se schimbe în mod considerabil, cum ar fi oscilațiile
semnificative pe piața de materie primă sau pe piața valutară (diminuarea
bruscă și considerabilă a valutei naționale). Urmare acestor împrejurări
poate apărea situația când operatorul economic nu va fi în stare să
continue executarea contractelor. Fapt ce se va răsfrânge la activitatea
Beneficiarului.
Pentru nerespectarea prevederilor esenţiale ale prezentului Regulament
care a condus la majorarea valorii achiziţiei, Agenţia va include în
calculele tarifelor pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea
gazelor naturale, a energiei electrice şi energiei termice, pentru furnizarea
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, valoarea estimată a
achiziţiei determinată conform Capitolului III Secţiunea 2 a prezentului
Regulament şi/sau va aplica sancţiunile prevăzute de lege.
„TERMOELECTRICA” S.A.

Nu se acceptă. Legislația civilă se aplică coroborat cu
prevederile Regulamentului. Nu este necesar de făcut
trimitere expresă la Codul Civil.
majorării valorii contractului;

Se acceptă.

Nu se acceptă. Prevederile regulamentului sunt obligatorii
in ansamblu. Propunerea lasă loc de interpretări. Agenția
aplică regulamentul fără discriminare pentru toți operatorii.
Achizițiilor realizate cu derogare de la prevederile acestuia
vor fi excluse din calculele tarifelor.
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Pct. 2

Pct. 23
(25)

Pct. 11, lit.i)
Pct.33 și 34

Pct. 59

Se propune să fie modificat textul lit. a) şi b) din Capitolul I, Nu se acceptă. A vedea explicația pct. 2 la „RED Union
Secţiunea 1, pct.2 al proiectului Regulamentului și a-l expune în Fenosa”.
următoarea redacție:
„a) pentru contractele de achiziţii de bunuri… - 100 mii lei;
b) pentru contractele de achiziţii de lucrări sau servicii - 150 mii lei.
”
Deoarece titularii de licențe în mare măsură achiziționează utilaj
Nu se acceptă. Pentru utilajul tehnologic specific,
tehnologic specific, se propune completarea punctului cu următoarele achiziționat de către titularii de licențe, în cadrul unei
prevederi:
proceduri de achiziții, operatorul economic poate să dețină
aceste documente
Să prezinte
numaicertificatele
după procurarea
de calitate
utilajului
solicitate
în baza
de benefici
contractului Să
dejaprezinte
încheiat
copiile
cu beneficiarul.
documentațieiCatehnice
urmare,
și a în
pașapoarte
procesul de constatare a calificării operatorului, e prematur
de solicitat de la el documente pentru un bun care nu a fost
achiziționat încă, și care nu este sigur ca va fi achiziționat
de către acel operator de la care se solicită astfel de
documente.
Se propune de a exclude din pct.11 lit. i) ,,întocmește catalogul
Nu se acceptă. Catalogul de preţuri stabilește formarea
prețurilor”, pct. 33 şi 34 din următoarele considerente:
unor practici concurențiale echitabile.
Obligaţia de întocmire a catalogului preţurilor nu este reflectată în
niciun act normativ şi aici este vorba de art. 11 al Legii cu privire la
energia electrică nr. 107 din 27.05.201, art.21 din Legea cu privire la
energia termică și promovarea cogenerării nr. 92 din 29 mai 2014.
Totodată, totalmente lipsesc explicațiile privind criteriile de
elaborare, aplicare, actualizare și procesare a acestora, nefiind explicată
procedura de efectuare a studiului privind ofertele existente pe piața
internă și cea externă de către titularii de licențe.
De regulă bunurile necesare derulării reparațiilor capitale și curente
sunt utilaje specifice, ce nu se produc în Republica Moldova, iar
producătorii străini nu cad sub incidența legislației Republicii Moldova,
fapt ce nu va permite titularilor de licențe obligarea producătorilor și a
reprezentanților oficiali de a comunica prețurile la bunuri.
Cu
similitudine achizițiilor publice, catalogul de prețuri medii pentru
materiale în construcții este elaborat de o instituție specializată în
domeniu, care posedă baza normativă corespunzătoare şi specialiști
calificaţi şi în cazul dat este vorba doar de prețurile la materiale.
Se propune modificarea textului primului aliniat al pct. 59, Secțiunea Nu se acceptă. În cazul majorării sumelor va însemna că în
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(61)

Pct. 125, alin.
4)
Pct. 180, 187,
192
Anexa 11
(188)

a 3-a din proiectul Regulamentului şi a-l expune în următoarea redacţie:
„Procedura de achiziţie prin cerere a ofertelor de preţuri se aplică
în cazurile contractelor de achiziţii de bunuri, de lucrări, de servicii, ale
căror valoare estimativă, fără TVA este mai mică de 1,0 mil. lei pentru
achiziţii de bunuri şi mai mică de 1,5 mil. lei pentru achiziţii de lucrări şi
servicii, în situaţiile în care: …”

RM aproape nici o achiziţie de servicii nu va cădea sub
obligaţiunea Regulamentului şi majoritatea achiziţiilor de
servicii vor fi netransparente.
Sumele prevăzute în Regulament sunt bazate pe situaţia
reală din RM şi, la prima etapă, necesitatea de aduce la un
nivel cuvenit procedurile de achiziţie, care au un impact
important asupra nivelul tarifelor. Ulterior aceste sume pot
fi revizuite.
Deoarece titularii de licențe prioritar efectuează lucrări de întreținere,
Nu este clara propunerea.
exploatare și reparație, propunem completarea pct. 125 la alin.4) cu
cuvintele ,,reparație, asamblare, dezasamblare, etc.;
În proiectul Regulamentului nominalizat nu este clar modul de
Nu se acceptă. Deoarece, în dependentă de obiectul
evaluare a ofertelor în baza punctajului. Noțiunile date se conțin în pct. achiziției, Beneficiarul va indica în mod obligatoriu, în
180, 187, 192 și în anexa 11.
documentația de atribuire algoritmul individualizat de
„180”
calculare și determinare
Comisia de achiziţii
a punctajului
analizează,
şi ponderea
evaluează,
relativă
compară ofe
e) efectuează clasamentul operatorilor economici în ordine pe care o acordă fiecărui criteriu ales pentru evaluarea
descrescătoare şi determină oferta câştigătoare în baza punctajului maxim ofertei.
acordat.
Comisia
efectuează
clasamentul
operatorilor
„187” Beneficiarul este obligat să indice, în mod obligatoriu, în economici în ordine descrescătoare şi determină oferta
documentația de atribuire pusă la dispoziţia operatorilor economici câştigătoare în baza punctajului maxim acordat.
algoritmul de calcul, punctajul şi ponderea relativă pe care o acordă
Dacă două sau mai multe oferte au obţinut acelaşi
fiecărui criteriu ales pentru evaluarea ofertei. Totodată, prezentul punctaj, beneficiarul selectează operatorul economic al
Regulament stabileşte că ponderea minimă a preţului, luând în cărui ofertă are cel mai mic preţ.
consideraţie şi modalitatea de achitare, nu poate fi mai mică de 80 la sută
din totalul punctajului de evaluare a ofertei.
„192”
Când două sau mai multe oferte au obţinut acelaşi punc
Anexa nr. 11 – coloana Punctaj total al ofertei tehnice și Punctaj
total al ofertei financiare
Punctajul total a Operatorul economic (denumirea) puncte
Operatorul economic (denumirea) __________ puncte
Operatorul economic (denumirea)______________________ puncte
Operatorul economic (denumirea)______________________ puncte
l ofertei tehnice şi financiare constituie:
care a totalizat un punctaj maxim de _________ puncte,,
Din textul documentului nu este clar care este criteriul principal de
evaluare a ofertelor: în baza punctajului sau la cel mai mic preț, din care
12

Pct. 196, 197,
198
(203-205)

Pct. 4

motiv, se propune de a defini clar modul de evaluare. În cazul menținerii
de către Agenție a evaluării ofertelor în baza punctajului, e necesar de
indicat modul, criteriile de stabilire a punctajului și de stabilit sistemul de
factori de evaluare cu elaborarea documentației standard.
Se propune omiterea pct. 196, 197 și 198 deoarece, la moment,
majoritatea titularilor de licențe au conturile curente blocate, astfel va fi
imposibilă restituirea mijloacelor financiare depuse sub formă de garanție
contractuală în termen rezonabil în general, procedura în cauză implicând
atât probleme de ordin procedural, cât şi implicarea mai multor subiecţi,
etc.

Nu se acceptă. Odată cu omiterea acestor puncte,
operatorii economici, cu care urmează să fie încheiate
contractele, nu își asumă nici o responsabilitate ce ține de
îndeplinirea calitativă, cantitativă și în timp a contractului
încheiat. La rândul său, beneficiarul nu va avea pârghii prin
care să solicite calitate, cantitate și timp rezonabil de
executare a contractului.
Se propune completarea Regulamentului cu un punct nou referitor la
Nu se acceptă. Beneficiarul este în drept să prevadă în
Standarde de asigurare a calităţii.
condițiile de participare la procedurile de achiziții (caietul
Oportunitatea includerii unui astfel de subiect se argumentează prin de sarcini) cerințe suplimentare, în caz de necesitate.
faptul că, la depunerea ofertei, operatorul economic este obligat să
prezinte toate certificatele de calitate solicitate de beneficiar în caietul de
sarcini. În cazul în care beneficiarul solicită prezentarea unor certificate
emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul
economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta
trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe
seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme
conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la
standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. În
conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, beneficiarul are
obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele
stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care
operatorul economic nu deţine un certificat de calitate și nu confirmă
asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, cum este solicitat de
beneficiar, oferta operatorului economic respectiv se respinge.”
Ministerul Mediului (Direcția managementul apelor)
Proiectul Regulamentului menţionat necesită a fi completat şi cu alte
Nu se acceptă. Beneficiarul este în drept să prevadă în
criterii şi indicatori după care vor fi posibile evaluările calităţii bunurilor condițiile de participare la procedurile de achiziții (caietul
şi serviciilor, una din ele ar fi prezentarea scrisorilor de recomandare din de sarcini) cerințe suplimentare, în caz de necesitate.
partea beneficiarilor din contractele anterioare.
Regulament stabilește minimele cerințe de participare.
Se propune modificarea definiţiei de beneficiar, având următorul
Nu se acceptă. Conform Art. 7 alin. (2) lit. a) și e)
conţinut “beneficiar - titularul de licenţă din sectorul electroenergetic, Agenția reglementează activitatea titularilor de licențe la
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Pct. 2, lit. a) și
b)

Pct. 8

Pct. 11, lit.e)

Pct. 91, lit.a),
alin.3

Pct. 116
Pct. 142
Pct. 148
Pct. 2

sectorul termoenergetic, sectorul gazelor naturale şi operatorul care nivel de regiune, raion, municipiu și oraș. Operatorii care
furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizează serviciul de AAC la sate nu sunt titulari de
activitatea căruia este reglementată de Agenţie”.
licență, însă acest lucru nu-i poate stopa ca să organizeze
licitații pentru achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări.
S.R.L. „Bălți - Gaz”
Corespunzător: cifra „100” de a fi înlocuită prin cifra „300” și cifra Nu se acceptă. În cazul majorării sumelor va însemna că în
„150” de a fi înlocuită prin cifra „500”.
RM aproape nici o achiziţie nu va cădea sub obligaţiunea
Regulamentului şi majoritatea achiziţiilor vor fi
netransparente.
Sumele prevăzute în Regulament sunt bazate pe situaţia
reală din RM şi, la prima etapă, necesitatea de aduce la un
nivel cuvenit procedurile de achiziţie, care au un impact
important asupra nivelul tarifelor. Ulterior aceste sume pot
fi revizuite.
Cifra „3” de a fi înlocuită prin cifra „5”.
Nu se acceptă. Numărul de 3 membri ai Comisiei este
minimul solicitat, însă beneficiarul poate să creeze o
Comisie din mai mulți membri, în dependență de obiectul
achiziției sau complexitatea acesteia.
Cifra „2” de a fi înlocuită prin cifra „10”.
Nu se acceptă, deoarece termenul de 2 zile lucrătoare
este un termen rezonabil de examinare de către Comisia de
achiziţii a demersului operatorului economic cu privire la
documentele de preselecţie, de atribuire sau alte documente
de înaintare ale ofertelor.
Concomitent propunerea nu a fost argumentată. Nu este
argumentată propunerea.
Cifra „15%” de a fi înlocuită cu cifra „30%”.
Nu se acceptă. Deoarece modificarea cu 30% a valorii
contractului însemnă că procedura de achiziţie a fost
efectuată formal. Pot exista anumite cazuri când
modificarea la un nivel mai mare este necesară, însă aceste
cazuri sunt concret indicate în acest punct.
De exclus.
Nu se acceptă. Nu este argumentată propunerea
De exclus.
Nu se acceptă. Nu este argumentată propunerea
Cifra „2” de a fi înlocuită prin cifra „5”.
Nu se acceptă. Nu este argumentată propunerea
Î.S. „MOLDELECTRICA”
Cum se vor efectua achiziţiile cu valorile estimate mai mici decât
La achizițiile ce vor avea o valoare de până la pragurile
pragurile stabilite?
enumerate nu se aplică prevederile Regulamentului, ceea ce
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Pct. 3

Pct. 11 a)

Pct. 11 c)

Pct. 11 e)

Argumentare:
Se subînţelege ca achiziţiile cu pragurile valorice mai mici nici nu
vor cădea sub incidenţa verificărilor din partea ANRE (pot fi sume destul
de considerabile care tot necesită a fi acceptate în scopuri tarifare), dar ce
de făcut cu alte instanţe care execută verificări, sau întreprinderile mai
trebuie să elaboreze şi alte regulamente?
Sintagma categorică „… nu se aplică…” confirmă temerile invocate
în p.2
Argumentare:
Se crede oportun ca ANRE să se expună şi asupra faptului cum se
vor realiza achiziţiile cu pragurile valorice mai mici.
A fi înlocuită sintagma „… costului de imprimare şi copiere…” cu
sintagma „… costului de participare…”.
Argumentare:
Sunt şi alte costuri aferente licitaţiei organizate, astfel încât în
limitele rezonabile ele trebuie să fie incluse în costul de participare la
licitaţie. În condiţiile în care costul de imprimare şi copiere este foarte
mic, această sintagmă practic îşi pierde esenţa.
A fi exclusă sintagma „… şi transmiterea acestuia, la solicitare,
spre contrasemnare operatorilor economici participanți …”.
Argumentare:
Anexele propuse la Regulament nu trebuie să fie obligatorii, dat fiind
faptul că în PV, de exemplu de deschidere, pot fi reflectate şi alte
informaţii (exemplu numirea comisiei tehnice de experţi pentru evaluare
tehnică, etc), informaţii care prezentate ofertanţilor, pot prejudicia
licitaţia, prin influenţarea de către ofertanţi a membrilor desemnaţi. Mai
mult ca atât se permite participarea oricărui ofertant la şedinţa de
deschidere, pentru ce mai este necesar prezentarea PV spre
contrasemnare. ANRE trebuie să-şi de-a seama că reflectarea tuturor
informaţiilor prezentate în anexe va conduce la examinarea doar a unei
deschideri timp îndelungat, dat fiind faptul că odată PV contrasemnat şi
în el indicate informaţii solicitate, implică dictarea lor în întregime la
şedinţa de deschidere.
2 zile este termen insuficient pentru informaţii privind atribuirea şi altele.
Argumentare:
În Regulament strict se reglementează în special termenii pe care

este înțeles de la sine.

Se accepta, „nu se aplica” se înlocuiește cu „nu este
obligatoriu”; A se vedea argumentarea la pct. 2.

Nu se acceptă. Utilizare noțiunii „cost de participare” va
crea confuzii în ceea ce ține de întregul proces de
participare la licitație și nu numai imprimarea și copierea
documentelor, ceea ce nu se acceptă.

Se acceptă.

Nu se acceptă. Deoarece termenul de 2 zile lucrătoare
este un termen rezonabil de examinare de către Comisia de
achiziţii a demersului operatorului economic cu privire la
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Pct. 11 f)

Pct. 22
(25)

Pct. 24 a) și c)
(27)

trebuie să le respecte organizatorul licitaţiei, iar operatorul economic? De
exemplu, în cât timp şi de la ce dată el poate depune o solicitare de
explicaţiile privind contractul atribuit.
A fi exclusă sintagma „… în termenii …”.
Argumentare:
Regulamentul permite aplicarea unor proceduri de licitaţie, care pe
parcurs pot fi actualizate (de exemplu utilizarea negocierii, etc.), aceasta
va implica evident încălcarea termenului stabilit la licitaţie, ceea ce
evident va conduce la interpelări din partea ofertanţilor, şi în loc ca
organizatorul să se ocupe cât mai urgent de adjudecarea câştigătorului, va
fi necesar de fiecare dată de înştiinţat pe toţi ofertanţii despre prelungirea
termenilor stabiliţi.
A fi permisă participarea ofertantului doar la şedinţele de deschidere.
Argumentare:
Şedinţele de preselecţie, cum este indicat, practic se echivalează cu
şedinţele de selectare a potenţialelor câştigători, astfel încât se poate afla
clasamentul, preţurile unitare la toţi şi chiar cei preselectaţi, ceea ce
practic conduce la posibilele înţelegeri între ofertanţi. ( se consideră că
informaţiile privind ofertanţii preselectaţi nu trebuie dată publicităţii,
anume din considerentul invocat mai sus).
A fi excluse sintagmele „… există hotărâre definitivă a instanţei de
judecată …”.
Argumentare:
Aceasta obligativitate, denotă faptul că practic listele de interdicţie
vor fi mereu goale, dat fiind faptul că nu organizatorul trebuie să apeleze
la judecată, dar ofertantul dacă nu este de acord cu vre-o decizie a
organizatorului. În contextul în care judecăţile în Moldova sunt de foarte
lungă durată, mai ales hotărârile definitive şi irevocabile, atunci aceste
puncte nici nu trebuie evidenţiate în Regulament. Se consideră că
organizatorul este în drept să descalifice ofertantul pentru orice încălcare,
iar pentru nerespectarea clauzelor contractuale există măsuri acceptate de
părţi prin semnarea contractelor respective.

documentele de preselecţie, de atribuire sau alte documente
de înaintare ale ofertelor.
Se acceptă.

Se acceptă. Din text vor fi excluse cuvintele „de preselecție
și”.

Pct. 24 se modifică și va avea următorul cuprins:
24. Operatorii economici se includ în lista de interdicție la
apariția unuia din următoarele temeiuri:
a) există o hotărâre definitivă a instanţei de judecată
prin care au fost reziliate contractele de achiziţii ca rezultat
al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către
operatorul economic a clauzelor contractuale;
b) există dovezi, prezentate de către beneficiar
(decizia Comisiei, cu anexarea documentelor confirmative)
sau de către organul de control, care demonstrează faptul
că operatorul economic nu îşi îndeplineşte obligaţiunile
contractuale, livrează bunuri, prestează servicii sau execută
lucrări din proprie iniţiativă, altele decît cele prevăzute în
contract, ori calitatea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor
este mai joasă faţă de cea prevăzută în contract şi în
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Pct. 27 a)
(30)

Pct. 27 f)
(30)

documentele privind desfăşurarea procedurii de achiziţie,
ceea ce a cauzat un prejudiciu sau a afectat activitatea
autorităţii contractante;
c) există dovezi, confirmate de organele de
specialitate, care demonstrează că operatorul economic a
prezentat documente false în cadrul procedurilor de
achiziţie publică;
d) există o hotărîre definitivă a instanţei de judecată,
prin care s-a constatat comiterea de către operatorul
economic a unor fraude economice sau un caz de corupţie
din partea operatorului economic, în scopul săvîrşirii
anumitor acţiuni, adoptării unor decizii sau aplicării unor
proceduri de achiziţii în favoarea lui;
e) există dovezi prezentate de Beneficiar sau de
organul de control, care demonstrează faptul că operatorii
economici avînd aceiaşi fondatori au participat în cadrul
procedurilor de achiziţii publice creând o concurenţă
neloială şi prezentînd preţuri majorate comparativ cu cele
existente pe piaţă.
A fi exclus
Nu se acceptă. Vocabularul comun al achizițiilor publice
Argumentare:
conține termeni de folosință internațională. Codurile CPV
Această hotărâre de Guvern se referă la achiziţiile publice şi în sunt de aplicare internațională – pentru a asigura accesul
contextul în care titularii de licenţă nu se reglementează la legislaţia în agenților economici străini.
domeniul achiziţiilor publice, dar de un regulament, care este scopul
indicării în plan a codurilor CPV. Dacă şi vor fi publicaţii în buletinul
achiziţiilor publice, cum şi este menţionat în Regulament, la acea etapă şi
vor fi indicate, după caz, aceste informaţii.
A fi exclus
Se acceptă.
Argumentare:
Aceasta este responsabilitatea în totalitate a ofertantului, evident ce îi
va determina preţul ofertei, mai mult ca atât că orice utilaj sau echipament
a diferitor producători poate fi transportat diferit, informaţie ce se găseşte
în instrucţiuni. În condiţiile în care nu se permite indicarea tipului exact,
de ce beneficiarul trebuie să reglementeze modalitatea de transportare, un
element în plus pentru discuţii la adjudecare şi prezentare de explicaţii
ofertanţilor.
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Pct. 108-112
(113)

Pct. 110
(114)

Pct. 129
(133)

Pct. 159
(165)

Pct. 160 a) și g)
(166)

Nu se reglementează dacă la trei sau mai mult adresări au parvenit
mai puţin de 3 oferte.
Argumentare:
Pe lângă faptul că Regulamentul prin reglementările sale şi
obligativităţile invocate lungeşte şi mai mult procedurile de licitaţie, chiar
şi la acord-cadru pot fi situaţii, când la solicitările ofertanţilor preselectaţi
iniţial, pot fi depuse mai puţin de 3 oferte. Este necesar ca în acest caz
prin derogare de la procedura clasică prin care se anunţă concurs repetat,
beneficiarul trebuie să aibă dreptul să deschidă ofertele primite.
A fi exclusă propoziţia „În fond, oferta operatorului economic
privind preţul, raportat la calitate, se preia în contractul de achiziţii din
acordul-cadru, literalmente.”
Argumentare:
Această propoziţie exclude în totalitatea logica descrisă în procedura
acordului-cadru, dat fiind faptul ca dispare concurenţa şi posibilitatea
prezentării de către ofertant a unui alt preţ, ce poate conduce la
schimbarea clasamentului. Aici se necesită nişte exemple şi o descriere
mai detaliată a procedurii ca să fie mai pe înţeles aplicarea.
A fi suplinit sintagma „… cerinţelor de compatibilitate cu utilajele
existente şi documentaţiei de proiectare”.
Argumentare:
În Moldova orice proiect elaborat trebuie să conţină tipul exact al
utilajului, care se calculă şi se alege de proiectant pentru compatibilitate
cu utilajele existente la staţie, astfel încât aceasta suplinire este obligatorie
în Regulament. Nu orice utilaj poţi monta la staţie, chiar dacă şi nu ai
proiect, există şi practică de utilizare, sortimentul tipului pentru
micşorarea stocurilor de piese de schimb, etc.
Înlocuită sintagma „… la ziua evaluării ofertelor.” cu „… la ziua
deschiderii ofertelor.”
Argumentare:
În consecinţa argumentărilor prezentate la p.6, trebuie ales o dată
imparţială şi agreată de toate părţile, care este ziua deschiderii sau data
limită de depunere a ofertelor.
Termenul de 30 zile.
Argumentare:
Sau el trebuie reflectat şi în g) sau exclus din a). Formularea din

Nu se acceptă. Potrivit Regulamentului, beneficiarul
consultă în scris cel puţin 3 operatori economici semnatari
ai acordului-cadru. În cazul prezentării a mai puţin de trei
oferte sau dacă ofertele lipsesc, procedura de achiziție se
declară ca fiind nedesfăşurată.
În cazul în care şi după publicarea anunţului de achiziţii, în
mod repetat, au fost depuse mai puţin de trei oferte,
beneficiarul are dreptul să examineze oferta/ofertele
depuse.
Nu se acceptă. În cazul în care se atribuie un contract de
achiziţie pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru,
beneficiarul nu are dreptul de a impune sau de a accepta
modificări ale elementelor şi ale condiţiilor stabilite iniţial
prin acordul-cadru. Oferta rămâne aceeași.
Totodată, pentru a obține un alt preț, Beneficiarul are
dreptul de a face noi solicitări de oferte numai faţă de
operatorii selectaţi, fapt ce poate duce la modificarea
clasamentului.
Se acceptă.

Se acceptă.

Se acceptă. Lit. g) va fi completată cu fraza „eliberat cu
cel mult 30 de zile înainte de data înaintării ofertei”
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Pct. 162
(168)

Pct. 167
(173)

Pct. 171
(178)

Pct. 173

Regulament subînţelege interesul ANRE doar faţă de informaţiile juridice
a ofertanţilor şi ignorat bugetul. În aceste condiţii poate fi prezentat un
certificat privind lipsa restanţelor de la începutul anului, şi orice solicitare
de a prezenta altul la zi, poate fi pe drept ignorat de ofertant.
A fi lăsat doar prima propoziţie.
Argumentare:
Odată ce este indicat că pe propria răspundere ofertantul poate
depune oferta prin fax sau mijloace electronice, nu se înţelege scopul
următoarelor evenimente prin care organizatorul este obligat să pună în
plic şi să sigileze. Ofertantul deja şi-a asumat riscul depunerii ofertei în
formă deschisă. Sunt nişte acţiuni, calificate ca inutile şi fără efect, doar
pretext pentru a sancţiona titularul de licenţă.
Garanţia trebuie să fie întoarsă doar după finalizarea procedurii de
licitaţie.
Argumentare:
În condiţiile în care o procedură de licitaţie se finalizează cu
încheierea contractului cu ofertantul adjudecat câştigător, doar după
aceasta este rezonabil ca garanţia să fie rambursată tuturor. Poate fi cazul
când ofertantul desemnat câştigător refuză încheierea contractului şi
atunci trebuie să fie dată posibilitatea beneficiarului de a desemna
câştigător ofertantul plasat pe locul 2. În condiţiile când va fi rambursată
garanţia cei plasaţi pe locul 2 sau chiar şi 3 pot şi ei refuza fără ca să
suporte careva consecinţe, mai mult ca atât în acest caz, cum este
menţionat în Regulament, nici nu poţi completa lista de interdicţie, doar
prin judecată, care puţin probabil va examina un astfel de caz.
La şedinţa de deschidere este suficient să fie anunţat doar preţul.
Argumentare:
Acest punct are o esenţă ambiguă. În condiţiile în care la deschidere
se reglementează enunţarea practic a tuturor informaţiilor din oferte, ce
mai rămâne confidenţial. E o pierdere de timp care nu va da nici-un
rezultat, doar şedinţe peste şedinţe, dar cine se va mai ocupa de probleme
întreprinderilor.
Respingere a ofertelor trebuie să fie suplinită şi cu alte posibilităţi.
Argumentare:
În acest context doar ofertele prezentate fără garanţie pot fi respinse,
dar ce se face în cazul când nu sunt prezentate unele documente solicitate,

Nu se acceptă. A se vedea argumentele RED Nord.

Se acceptă în următoarea redacție:
Beneficiarul va restitui garanția pentru oferta in cel
mult 2 zile lucrătoare după producerea unuia din
următoarele evenimente.
a) încheierea unui contract de achiziţii şi depunerea
garanţiei de executare a contractului, dacă o astfel de
garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire;
b) suspendarea procedurii de achiziție fără încheierea
unui contract de achiziţii;
c) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de
depunere a ofertelor.
Se acceptă.

Nu se acceptă. Pct. 183 prevede „și celelalte posibilități”.
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Pct. 175-176
(182)

Pct. 181, 1) și
3)

nerespectaţi termenii de valabilitate, nu sunt prezentate caracteristicile
tehnice a materialelor sau utilajelor propuse, paşapoartele tehnice,
oformarea ofertelor necorespunzător, etc. Mai mult ca atât de ce nu este
reglementată posibilitatea respingerii ofertelor şi la etapa de precalificare,
în cazul când la solicitările de suplinire a ofertei ori solicitarea este
ignorată, ori se prezintă alte documente decât cele solicitate.
Aceste puncte des vor duce în eroare beneficiarul şi nu sunt
Nu se acceptă, a se vedea pct. 177 din Regulament.
respectate principiile de imparţialitate.
Argumentare:
Acceptată daca la anunţul publicat au parvenit mai puţin de 3 oferte.
În condiţiile în care trebuie să fie minim 3 oferte, cu excepţia celor
respinse, după cum se înţelege atât la etapa de deschidere, cât şi la cea de
evaluare, aceasta denotă obligativitatea deschiderii ofertelor şi anunţării
preţurilor şi cerinţelor specifice a ofertelor. Astfel dacă se lansează repetat
licitaţia în acest caz, aceasta poate conduce la nemulţumiri din partea
ofertanţilor a căror ofertă iniţială a fost dată publicităţii. Situaţia e şi mai
gravă dacă are loc descalificarea la etapa de evaluare, atunci în totalitate
se cunoaşte chiar şi caracteristicile tehnice a ofertelor. Trebuie să fie
relansată licitaţia doar dacă au parvenit mai puţin de 3 oferte, şi doar în
cazul licitaţiilor deschise, în celelalte cazuri (alte proceduri), sau după
deschidere sau etapa de evaluare, trebuie ofertele să fie examinate şi
adjudecat câştigătorul, chiar dacă sunt în final mai puţine de 3 (În
condiţiile expuse o licitaţie poate fi organizată la infinit, dat fiind faptul
că la orice ofertant ANRE poate găsi pretext pentru descalificare şi
impunerea relansării licitaţiei).
De suplinit cu sintagmele „… oferta sa este incompletă” în 1) şi „…
Nu se acceptă. Criteriile de evaluarea ofertelor sunt
oferta poate fi descalificată dacă personalul prezentat nu satisface specificate în caietul de sarcini. Nu este necesar a fi
cerinţele tehnice minime pentru efectuarea lucrărilor achiziţionate” în 3). suplimentate cu sintagmele propuse.
Argumentare:
Este indicată doar obligativitatea examinării documentaţiei, dar în
puţine cazuri beneficiarul se poate expune asupra capacităţii tehnice şi
personale a ofertantului (nu poate un ofertant cu personal de construcţii să
exercite lucrări electrotehnice, mai mult ca atât care are grupa la tehnica
securităţii maxim II şi nu este atestat de IES). Această posibilitate de
descalificare, după caz, este obligatoriu să fie inclusă în competenţele
autorităţii contractante.
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Pct. 182
(192)

Pct. 197
(207)

Pct. 198
(208)

Pct. 201

Pct. 209
(219)

De suplinit sintagma „… care nu au fost incluse în documentele de
Se acceptă.
licitaţie ”
Argumentare:
Ofertantul trebuie să fie obligat să prezinte toate documentele şi
informaţiile solicitate în documentaţia de licitaţie şi pentru neprezentare
sau ignorare trebuie să fie sancţionat. Suplimentar se poate solicita doar
informaţii care iniţial nu au fost reflectate la licitaţie, dar care sunt
relevante pentru examinare şi adjudecare finală a câştigătorului.
La cuvântul sistarea să fie suplinit „definitivă”
Se acceptă.
Argumentare:
Deseori, fiind restrânşi în deconectarea consumatorilor, se pot ivi
sistări temporare în executarea lucrărilor din vina beneficiarului, în acest
caz garanţia contractuală nu trebuie să fie restituită, ea se va restitui doar
după ce va fi semnat acord de încetare a obligaţiunilor contractuale
urmare unei sistări definitive.
Suplinit cu c) „Dreptul de a include ofertantul în lista de interdicţie”
Se acceptă.
Argumentare:
Prin analogia argumentărilor de la p.17 (p.167 din Regulament)
trebuie să fie permisă şi selectarea ofertantului plasat pe locul 3, dat fiind
faptul că cel de la locul 2 poate tot să refuze, respectiv nu pierde nimic.
Dacă se vor accepta propunerile din p.17, atunci şi acest punct în
formularea propusă va aduce un efect pozitiv şi responsabil din partea
ofertanţilor.
A fi exclus sau adăugată sintagma „… cu cerinţe tehnice superioare
Nu este clară propunerea.
celor stabilite la licitaţie, cu acordul ofertantului desemnat câştigător şi
nu în detrimentul beneficiarului ”.
Argumentare:
Prin această formulare practic se exclude posibilitatea negocierii
unor modificări nesemnificative, care cu acceptul ofertantului, pot aduce
beneficii autorităţii contractante. Dacă ofertantul este de acord la nişte
condiţii şi cerinţe mai drastice, minim păstrând preţul propus, de ce nu ?
A fi înlocuită sintagma „… valoarea achiziţiilor …” cu „… valoarea
Nu se acceptă. Încălcarea prevederilor Regulamentului va
impactului negativ determinat la achiziţiile …”
duce la nerespectarea scopului și obiectivelor propuse de
Argumentare:
Regulament.
E mult prea drastic, dacă o încălcare a prevederilor Regulamentului
la o achiziţie cu suma considerabilă să nu fie inclusă în tarif toată suma.
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Generale

Capitolul II
Secţiunea 1
Pct.11

Pct.18

Pct.24

Este corect şi imparţial să fie determinat impactul negativ şi doar valoarea
lui să nu fie acceptată în scopuri tarifare, dat fiind faptul că pot fi derogări
de la regulament cu impact nesemnificativ sau chiar 0.
Anexele
Nu se acceptă. Informațiile cuprinse în anexe sunt
Argumentare:
informațiile de bază, minim stabilite, dar beneficiarul poate
Se solicită anexele să aibă un caracter informativ şi nu obligatoriu, include suplimentar și alte informații.
fiind dată posibilitatea actualizării lor în funcţie de specificul deja stabilit
la întreprindere. În fond nu toate informaţiile se necesită a fi dublate
(Exemplu, având registrul ofertanţilor cu adrese, etc, care este rostul în
PV de deschidere să mai menţionate aceste informaţii, şi altele)
S.A. ”RED Nord”
Obligaţiile Comisiei de achiziţii sunt:
Se acceptă
f) examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor operatorilor economici,
în termenii şi condiţiile stabilite în documentele de preselecţie şi licitaţie.
Argumentare: Din acest punct rezultă că în caietul de sarcini, autoritatea
contractantă are obligația de a indica termenii de examinare, comparare și
evaluare a ofertelor comerciale parvenite.
Este evident faptul că întreprinderea contractantă este cointeresată în
examinarea și evaluarea ofertelor în cel mai rapid mod. Sînt cazuri cînd
comisia de achiziții poate lua decizia de atribuire a contractului nemijlocit
la deschiderea ofertelor.
Însă, se mai întîmplă ca la unele concursuri, unii membri ai comisiei să se
deplaseze la uzina producătoare pentru a examina marfa propusă (în cazul
cînd prezentarea mostrelor nu este posibilă). Deseori uzina producătoare
se află în afara Republicii Moldova și durează ceva timp pentru a
examina, evalua și compara ofertele pentru a lua vre-o decizie de atribuire
a contractului de achiziție.
Din acest considerent, propunem ca cuvintele „în termenii” din pct. 11 lit.
„f” să fie excluse.
După pct. 18 propunem de adăugat un punct, și anume:
Se acceptă parțial în următoarea redacție: „Comisia de
„Comisia de achiziţii aprobă Hotărîrile sale prin votul majorităţii simple. achiziţii aprobă Hotărârile sale prin votul majorităţii celor
În caz de paritate de voturi, decizia finală este după președintele comisiei prezenți.”. În comisie toți membrii au vot egal, nu există
președinte sau secretar.
de achiziții”.
Se acceptă. Pct. 24 se modifică și va avea următorul
Considerăm că în acest punct trebuiesc incluse toate temeiurile prevăzute
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(27)

Pct.52

la pct. 10 al Regulamentului cu privire la modul de întocmire şi evidenţă a
Listei de interdicţie a operatorilor economici, aprobat prin HG nr. 45 din
24.01.2008.

În pct. 52 al Proiectului este făcută greșit trimiterea la pct. 93.

cuprins:
25. Operatorii economici se includ în lista de interdicție la
apariția unuia din următoarele temeiuri:
a) există o hotărîre definitivă a instanţei de judecată
prin care au fost reziliate contractele de achiziţii ca rezultat
al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către
operatorul economic a clauzelor contractuale;
b) există dovezi, prezentate de către beneficiar
(decizia Comisiei, cu anexarea documentelor confirmative)
sau de către organul de control, care demonstrează faptul
că operatorul economic nu îşi îndeplineşte obligaţiunile
contractuale, livrează bunuri, prestează servicii sau execută
lucrări din proprie iniţiativă, altele decît cele prevăzute în
contract, ori calitatea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor
este mai joasă faţă de cea prevăzută în contract şi în
documentele privind desfăşurarea procedurii de achiziţie,
ceea ce a cauzat un prejudiciu sau a afectat activitatea
autorităţii contractante;
c) există dovezi, confirmate de organele de
specialitate, care demonstrează că operatorul economic a
prezentat documente false în cadrul procedurilor de
achiziţie publică;
d) există o hotărîre definitivă a instanţei de judecată,
prin care s-a constatat comiterea de către operatorul
economic a unor fraude economice sau un caz de corupţie
din partea operatorului economic, în scopul săvîrşirii
anumitor acţiuni, adoptării unor decizii sau aplicării unor
proceduri de achiziţii în favoarea lui;
e) există dovezi prezentate de Beneficiar sau de
organul de control, care demonstrează faptul că operatorii
economici avînd aceiaşi fondatori au participat în cadrul
procedurilor de achiziţii publice creând o concurenţă
neloială şi prezentînd preţuri majorate comparativ cu cele
existente pe piaţă.
Se acceptă 93 se înlocuiește cu 117.
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Pct.64
(68)

după pct.119 de
completat cu 2
puncte.
(121)

Pct.159
(165)

Se acceptă parțial. Pct. 64 se modifică și va avea
următorul conținut. “În cazul procedurii de cerere a
ofertelor de preţuri, termenul de depunere a ofertelor va fi
de cel puţin 7 zile pentru bunuri şi de 12 zile pentru lucrări
şi servicii de la data publicării sau transmiterii anunțului de
participare”.
Se acceptă parțial. Se exclude: „iar termenul limita de
După pct. 119 propunem de adăugat două puncte, și anume:
depunere
a ofertelor trebuie sa fie de cel puțin 10 zile
„Pentru fiecare contract de achiziţie planificat de a fi atribuit prin
intermediul licitaţiei deschise, al licitaţiei restrînse, al dialogului lucrătoare. „
competitiv, al procedurii negociate sau prin cererea ofertelor de preţuri,
Referitor la organizarea repetată trebuie să existe un
cu caracter repetat, cu publicarea prealabilă a anunțului, beneficiarul, cu termen minim de 10 zile între prima procedură și procedura
cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data limită planificată pentru repetată. (a se vedea si pct. 182)
primirea ofertelor, este obligat să publice pe pagina sa electronică un
anunţ privind iniţierea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
prin care se indică informaţia detaliată privind procedura de achiziţie a
fiecărui contract de achiziţie.”
„În caz de urgență, argumentată de beneficiar, termenul de prezentare a
ofertelor, la procedura cererii ofertelor de prețuri, poate fi redus la cel
puțin 3 zile calendaristice – pentru bunuri și la cel puțin 5 zile
Se acceptă.
calendaristice – pentru servicii”.
Propunem de exclus pct. 64, deoarece este în contradicție cu pct. 119.

Considerăm că recalcularea ofertelor, depuse în valută străină, în monedă
națională, nu trebuie să fie efectuată reieşind din cursul oficial de schimb
Nu se acceptă. Cursul stabilit de BNM reprezintă rata
al monedei naţionale stabilit de Banca Naţională a Moldovei la ziua
oficială doar pentru evaluarea ofertelor.
evaluării ofertelor dar la data deschiderii ofertelor.
Totodată, sîntem de acord cu faptul că recalcularea ofertelor comerciale,
parvenite în valută străină de la operatorii economici rezidenți este
necesară de a fi efectuată reieșind din cursul oficial de schimb al monedei
naţionale stabilit de Banca Naţională a Moldovei (BNM), însă, există
cazuri cînd ofertantul, rezident, în oferta sa, indică expres banca
comercială, cursul oficial de schimb a căreia este necesar de luat în
considerație. În acest caz, considerăm că recalcularea ofertei în valută
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Pct.160
(166)

Pct.162
(168)

națională trebuie efectuată conform cursului oficial de schimb a băncii
comerciale indicate de ofertant.
În cazul cînd este necesar de a recalcula o ofertă comercială, parvenită
în valută străină de la un ofertant nerezident, considerăm că este greșit de
a efectua acest recalcul conform cursului oficial de schimb stabilit de
BNM, pentru că în cazul cînd această ofertă va deveni căștigătoare,
beneficiarul va trebui să achite costul mărfii în valuta în care a fost
prezentată oferta. În acest sens, beneficiarul va achiziționa această valută
de la banca comercială la care are deschise conturi bancare, adică de la
banca la care se deservește și va efectua transferul, achitînd marfa.
Respectiv va fi utilizat cursul oficial de vînzare al valutei la banca
respectivă, care este diferit de cel al BNM, doar beneficiarul nu va avea
posibilitatea de a procura valută nemijlocit de la BNM, utilizînd la
recalculare cursul oficial de schimb al Băncii Naționale.
La scrisoarea de înaintare a ofertei, operatorul economic anexează
documentele stabilite de beneficiar în documentația de atribuire, după caz:
a) extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice şi al
întreprinzătorilor individuali, eliberat cu cel mult de 30 zile înainte de data
înaintării ofertei;
Considerăm că cuvintele „eliberat cu cel mult de 30 zile înainte de data
înaintării ofertei” trebuiesc înlocuite cu cuvintele „eliberat cu cel mult de
6 luni înainte de data înaintării ofertei”.
La scrisoarea de înaintare a ofertei, operatorul economic anexează
documentele stabilite de beneficiar în documentația de atribuire, după caz:
g) certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget.
Argumentarea: Considerăm că solicitarea de a prezenta obligatoriu
certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget și-ar găsi
explicația doar în cazurile cînd marfa se achită în avans.
Reeșind din cele expuse, propunem completarea art. 160 lit. „g” cu
următoarele cuvinte: „se solicită doar în cazul achitării în avans a
mărfii”.
Operatorii economici, pe propria răspundere, pot să prezinte oferte şi prin
mijloace electronice sau fax. În acest caz beneficiarul, la data primirii
ofertei, înregistrează oferta în Registrul ofertelor de achiziţii, întocmeşte
lista documentelor primite, introduce oferta şi materialele adiţionale
primite într-un plic pe care se indică denumirea operatorului economic,

Se acceptă parțial. Extrasul din registrul de stat al
persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali, care
reflecta situaţia la ziua depunerii ofertelor, depus pe propria
răspundere.

Nu se acceptă, deoarece la scrisoarea de înaintare a ofertei,
operatorul economic anexează documentele stabilite de
beneficiar, „după caz” şi prin urmare lista indicată la
pct.160 nu este obligatorie.

Se acceptă.
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Secţiunea 5
(175)

Pct.176

data şi ora primirii. Plicul se sigilează şi se semnează de persoana
beneficiarului, care a primit oferta.
Considerăm că este inutil de a întocmi lista documentelor primite, de a
întroduce oferta în plic care, ulterior se va sigila.
Acest punct prevede, din start, riscul ofertanților în ceea ce privește
conținutul ofertei depuse. Ofertantul, dorind ca informația prezentată de el
să nu fie cunoscută pînă la data și ora deschiderii are dreptul de a alege
altă modalitate de transmitere a ei.
Deseori ofertele parvin prin poșta electronică și sînt voluminoase.
Secretara administrativă, care primește ofertele, deseori nici nu știe cum
să denumescă o informație sau alta, aceasta fiind careva criterii tehnice
etc.
Totodată, secretara administrativă, care recepționează ofertele
parvenite, dispune de timp pentru ca înainte de a întroduce materialele în
plic să facă copii xerox.
Sînt cazuri cînd oferta parvine în termenul limită de depunere prin poșta
electronică, însă, se deschide doar scrisoarea de intenție de a participa la
concurs, însăși oferta este în formă arhivată și cu cod. În scrisoarea de
intenție ofertantul indică un număr de telefon la care putem afla codul,
însă el se oferă cu aproximativ 15 min. înainte de data și ora deschiderii.
În acest caz, persoana care obține codul și tapează oferta o aduce și doar o
înregistrează în registrul intrări, pentru ca ulterior să o prezinte comisiei
de achiziții care deja este în ședință. Respectiv, pentru alte lucruri pur și
simplu nu este timp.
Prin urmare, propune ca cuvintele întocmeşte lista documentelor
primite, introduce oferta şi materialele adiţionale primite într-un plic
și Plicul se sigilează şi se semnează de persoana beneficiarului, care a
primit oferta – să fie excluse.
La această secțiune propunem de adăugat un punct, și anume:
Se acceptă, în următoarea redacție, „Înainte de expirarea
„În cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel, ofertantul termenului de depunere a ofertelor operatorul economic are
are dreptul să modifice sau să retragă oferta, cu pierde dreptul de dreptul să retragă oferta si garanţia pentru ofertă”.
retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare sau avizul
despre retragerea ofertei este valabil dacă a fost primit de autoritatea
contractantă înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor”.
Se acceptă, în următoarea redacție. „În cazul prezentării a
Propunem de adăugat un aliniat nou:
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(184)

Pct.179
(188)

Pct.180
(190)

Pct.182

mai puțin de trei oferte, cu excepția celor respinse, ele nu se
deschid, si se păstrează in dosarul de achiziție. Beneficiarul
anunța participanții la achiziție despre anularea procedurii,
si desfășurarea unei procedurii repetate.
La anunțarea concursului repetat operatorii economici care
au participat la prima procedura de achiziție, oferta cărora
nu a fost deschisa, sînt în drept sa depună o noua ofertă sau
să-și mențină oferta depusă anterior printr-o scrisoare
oficiala către beneficiar, depusă în termenul de depunere a
ofertelor.
Nu se acceptă. Conform prevederilor regulamentului.
Propunem de a include două puncte, și anume:
Ofertanții
nu participă la etapa evaluării ofertelor, doar la
„Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără
deschidere.
participarea ofertanţilor sau reprezentanţilor acestora. Pentru a facilita
examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor, beneficiarul poate
solicita ofertantului doar explicaţii în scris asupra ofertei sale. Nu se
admit modificări ale ofertei, inclusiv ale preţului ei, ce ar face ca oferta
să corespundă unor cerinţe cărora iniţial nu le corespundea. Autoritatea
contractantă va corecta doar greşelile aritmetice depistate în ofertă în
timpul examinării acesteia, înștiințând neîntârziat ofertantul despre
aceasta”.
„Dacă la şedinţa de deschidere şi calificarea ofertelor depuse nu se poate
Nu se acceptă. Este posibilitatea de a crea prin ordin
aprecia oferta cîştigătoare, preşedintele şedinţei, formează grupul de grupuri specializate, de a crea numărul membrilor in grup
lucru, care va fi format din minim 3 persoane, compus din membri ai de a atrage experți
comisiei şi/sau orice alt specialist al beneficiarului, după necesitate”.
Propunem ca cuvintele „Comisia de achiziţii analizează, evaluează,
compară ofertele primite şi stabileşte oferta câştigătoare. În acest scop
Comisia de achiziţii:” ” să fie înlocuite cu cuvintele „ Comisia de achiziţii
analizează, evaluează, compară ofertele primite şi stabileşte oferta
câştigătoare, ținînd cont de propunerea grupului de lucru. În acest scop
Comisia de achiziţii și/sau grupul de lucru:”.
„În cazul prezentării a mai puțin de trei oferte, cu excepția celor respinse,
ele nu se deschid. Operatorii economici care au depus ofertă comercială
și nu a fost deschisă, la anunțarea concursului repetat sînt în drept, ca
printr-o scrisoare, depusă în termenul de depunere a ofertelor, să-și
mențină oferta depusă anterior sau să depună o nouă ofertă”.

Propunem de a include un nou punct, și anume:
„După examinare, grupul de lucru întocmește un proces-verbal care va
conţine recomandare (propunere) către comisia de achiziţii privind
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determinarea ofertantului cîştigător la procedura de achiziţie”.
Pct.209
(219)

Pct. 5
Pct. 209
(219)

Pct. 8

Pct. 10 e)

Pct. 15
(16)

Propunem următorul conținut :
“Pentru nerespectarea prezentului Regulament, Agenţia va exclude din
calculele tarifelor pentru producerea, transportul, distribuţia şi
furnizarea gazelor naturale, a energiei electrice şi a energiei termice,
pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare,
diferența constatată de Agenție ca supraplată pentru achiziția realizată
cu derogare de la prevederile acestuia sau va aplica sancțiunile
prevăzute de Lege.”

Nu se acceptă. Companiile trebuie sa respecte principiul
eficiență maximă la costuri minime. Agenţia are dreptul să
exclude din calculele tarifelor valoarea achizițiilor
netransparente, realizate cu derogare de la prevederile
Regulamentului.

S.R.L. „MOLDOVATRANSGAZ”
Aranjarea subpunctelor în succesiune alfabetică.
Se acceptă
De revizuit punctul.
Nu se acceptă. Companiile trebuie sa respecte principiul
Argumentare:
eficiență maximă la costuri minime. Agenţia are dreptul să
Potrivit Art. 8alin. (1) lit. a) din Legea nr.108 din 27.05.2016 „Cu excludă din calculele tarifelor valoarea achizițiilor
privire la gazele naturale” pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor sale netransparente, realizate cu nerespectarea procedurilor
ANRE „controlează dacă titularii de licență respectă condițiile stabilite stabilite in regulament.
pentru desfășurarea activităților licențiate și prevederile prezentei legi,
inclusiv cele privind drepturile consumatorilor finali și calitatea
serviciilor prestate”. Cu toate acestea, potrivit Art. 8 alin (1) lit. l) din
norma citată „Agenția înaintează prescripții în cazul constatării încălcării
de către participanții la piața gazelor naturale a prevederilor prezentei
legi, ale Legii cu privire la energetică și ale actelor normative de
reglementare aprobate de Agenție, adoptă hotărâri și emite decizii pentru
lichidarea încălcărilor depistate”.
S.A. „MOLDOVAGAZ”
Cifra „3” din sintagma „nu mai puțin de 3 membri” de înlocuit cu
Nu se acceptă. Numărul de 3 membri ai Comisiei este
cifra „5”, în final se va expune în următoarea redacție: „nu mai puțin de 5 minimul solicitat, însă beneficiarul poate să creeze o Comisie
membri”. Concomitent, în corelație, din pct.18 de exclus ultima din mai mulți membri, în dependență de obiectul achiziției
propoziție.
sau complexitatea acesteia.
De exclus cuvintele „atribuie contracte de achiziție, care urmează a
Nu se acceptă. La lit. f) Comisia de achiziție pregătește
fi încheiate de către beneficiar cu operatorii economici”, dat fiind materialele necesare iar la lit. e) atribuie contractele de
specificarea acestora în aliniatul, ce corespunde lit. f).
achiziții
De expus în următoarea redacție: „În cazul în care unul din membrii
Nu se acceptă. Redacția propusă nu modifică sub nici un
comisiei de achiziție, înainte de ședința de deschidere a ofertelor, aspect sensul punctului dat.
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Pct. 91 (a) alin.
3)

Pct. 116
(120)

Pct. 169 și 170

Pct. 173

constată că se află în una sau mai multe dintre situațiile specificate în
Declarația de confidențialitate și imparțialitate, acesta informează
Beneficiarul despre neparticiparea ca membru a comisiei pe toată
perioada de desfășurare a procesului de achiziție, în care participă
operatorul economic respectiv, și poate să fie înlocuit cu o altă persoană.
În caz contrar, se consideră că procedura de achiziție se desfășoară cu
încălcarea prevederilor prezentului Regulament și trebuie să fie anulată
de către Beneficiar”.
În ultima propoziție „Valoarea cumulată a contractelor atribuite
Nu se acceptă. Modificarea cu 30% a valorii contractului
pentru lucrări sau servicii suplimentare nu trebuie să fie mai mare de însemnă că procedura de achiziţie a fost efectuată formal.
15% din valoarea contractului inițial” cifra „15” de înlocuit cu cifra Pot exista anumite cazuri când modificarea la un nivel mai
„30”.
mare este necesară, însă aceste cazuri sunt concret indicate
în acest punct.
Punct care prevede publicarea anunțurilor despre concurs în
Nu se acceptă. Informația despre procedurile de achiziții
Buletinul Achizițiilor Publice sau Monitorul Oficial al Republicii valoarea estimativă a cărora este mai mare de 1.0- 1,5
Moldova la procurarea bunurilor și serviciilor, valoarea estimativă a mil.lei trebuie să fie desemnata în surse informative oficiale,
cărora este mai mare de 1.0 mil.lei, iar a contractelor pentru achiziții de de importanță națională.
lucrări mai mare de 1,5 mil.lei, va avea un caracter recomandabil.
Această constatare este întemeiată de practica de organizare și
desfășurare a concursurilor de acest fel, care a demonstrat, că agenții
economici străini nu iau atitudine față de concursurile, care au la bază așa
sume mici.
Cu totul alta este situația, însă, în cazul în care suma esențial o
depășește pe cea indicată: agenții economici autohtoni atrag pentru
conlucrare agenți economici străini.
Mai mult ca atât, procedurile de înștiințare a operatorilor economici
privind participarea la concurs prevăzute în Regulament sunt suficiente
pentru atragerea tuturor doritorilor, ceea ce fac inutile publicațiile
suplimentare.
De comasat și de expus în următoarea redacție: „La prima ședință a
Nu se acceptă. Redacția actuală este mai clară și pe
comisiei de concurs, până la deschiderea plicurilor cu oferte, comisia de înțelesul tuturor.
concurs ia o decizie de a refuza propunerile operatorilor economici,
incluși în lista operatorilor, care sunt limitați de dreptul de a participa la
concurs, și anunță despre decizia primită pe toți cei prezenți la concurs”.
De expus în următoarea redacție: „Se resping ofertele operatorilor
Nu se acceptă. Vezi pct. 145 și pct. 181
economici, care se află în procedură legală de insolvabilitate, lichidare
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Cap. V Secț. 6

Pct. 176
(183)

Pct. 204
(214)

Pct. 209
(219)

benevolă, cărora le este sistată/suspendată activitatea, sechestrată
averea sau le sunt rechemate licențele, informația aferentă fiind obținută
din diverse surse, inclusiv electronice, ale instituțiilor de stat respectiv, la
fel și ofertele, care au fost înaintate fără garanții, dacă acesta trebuie să
fie prezentate în conformitate cu documentația de atribuire”.
De completat cu un nou punct în următoarea redacție: „Beneficiarul
Nu se acceptă.
este în drept să anuleze procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și
serviciilor, dacă costul executării la fiecare din ofertele propuse sunt mai
mari sau mai mici cu 15%, decât valoarea estimată a bunurilor,
lucrărilor și serviciilor calculate în modul stabilit de către Beneficiar”.
De exclus propoziția a doua: „Între prima procedură de achiziție și
Nu se acceptă. Propunerea nu duce la îmbunătățire.
procedura repetată nu poate fi stabilit un termen mai mic de 10 zile
calendaristice”.
Este necesar de a stabili termene unice de la anunțarea concursului
până la finalizarea primirii ofertelor pentru toate procedurile de
desfășurare a acestuia, inclusiv și anunțurile repetate: termen rezonabil
pentru pregătirea propunerilor (ofertelor), dar nu mai puțin de 7 zile
pentru achiziția bunurilor și serviciilor, și nu mai puțin de 10 zile pentru
achizițiile lucrărilor.
De exclus cuvintele „precum și valoarea contractului de achiziție”, Nu se acceptă. Deoarece trebuie de respectat principiul
deoarece valoarea contractului constituie taină comercială.
transparenței. Informația privind valoarea contractului nu
este informație confidențială, dar publică. Acest fapt poate
duce la apariția și altor oferte pentru viitor.
De expus în următoarea redacție: „Pentru nerespectarea
Nu se acceptă. Vezi comentariul S.A. ”Reţelele Electrice
prevederilor esențiale ale prezentului Regulament care a dus la de Distribuţie Nord”
majorarea valorii achiziției, Agenția va include în calculele tarifelor
pentru producerea, transportarea, distribuția și furnizarea gazelor
naturale, a energiei electrice și a energiei termice, pentru furnizarea
serviciilor publice de alimentație cu apă și canalizare, valoarea estimată
a achiziției determinată conform secțiunii 2 a prezentului Regulament
și/sau va aplica sancțiunile prevăzute de lege”.
E de menționat, că Regulamentul nu stipulează drepturile agenților
Nu se acceptă. Beneficiarul realizează achiziții prin
dependenți de a efectua procurarea centralizată a bunurilor, lucrărilor și intermediul Comisiei de Achiziție create prin ordinul
serviciilor în baza contractelor încheiate, ceea ce este necesar de indicat Conducătorului.
în mod special.
SRL “CHIŞINĂU-GAZ”
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Secţiunea 4

Pct.160
(166)

Pct.24
(27)

Pct.118
(122)

Pct.128,
lit.a)
(132)
Pct.196,
197,198
(206-208)

Depunerea ofertelor de adăugat o literă suplimentară la pct.157 care va
prevede obligațiunea operatorului economic în ofertă să prezinte
certificate confirmative a standartelor de asigurare a calității și/sau de
protecție a mediului cît și a unităţilor de măsură permise spre utilizare în
Republica Moldova, în conformitate cu prevederile Legii privind
activitățile de acreditare și de evaluare a conformității nr.235 din
01.12.2011 și Legea metrologiei nr.647 din 17.11.1995.
La pct. 160 de adăugat un punct suplimentar “lit. h” în următoarea
redacție: „alte documente idificatoare care să dovedească forma de
înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi, după caz, de atestare ori
apartenenţă din punct de vedere profesional în conformitate cu
prevederile din ţara în care operatorul economic este stabilit”.
La pct. 24 de adăugat litera d) ce ar permite includerea în lista de
interdicții a operatorilor economici la discreția beneficiarului, făcînd
referire la agenții economici cu care anterior au fost încheiate contracte și
din diferite motive au fost reziliate fără a recurge la instanța de judecată.
La pct. 118 de adăugat ”este în drept” în context încadrându-se în felul
următor: ”Pentru asigurarea unei transparenţe maxime şi pentru
atragerea în procesul de achiziţii a mai multor operatori economici,
beneficiarul este în drept de a transmite invitaţii de participare
producătorilor de bunuri, prestatorilor de servicii, executorilor de
lucrări, după caz.”
La pct. 128 a) de a exclude cuvîntul ”originii” pentru a avea posibiliate de
a achiziționa mărfuri din regiunea care au fost procurate anterior (CSI,
EU).
Pct. 196-198 care se referă la garanția contractuală în mărime de 15% din
suma contractului, se propune să fie cu caracter de recomandare, de a
stabili dreptul Beneficiarului de a solicita garanția, nu și obligativitatea ei.
De a stipula în prezentul regulament mărirea în valoarea de 30% din
costul contractelor a contractelor de achiziții a bunurilor sau serviciilor și
contractelor de achiziții de lucrări în cazul necesității de producție
excepțional sau de asigurarea procesului tehnologic continuu.

Prevederile Regulamentului stabilesc minimul de cerințe
necesare, Beneficiarul este în drept să includă în caietele de
sarcini sau în condițiile de participare, cerințe suplimentare.
Referitor la certificatele de conformitate acestea sunt prev.
la pct. 124 lit. i) al Regulamentului.

Nu se acceptă. Informația despre forma de înregistrare
este indicată la lit. a).

Se accepta parțial, temeiurile prevăzute în Lista de
interdicție s-au completat.

Nu se acceptă. Pentru atragerea în procesul de achiziţii a
mai multor operatori economici beneficiarul trebuie să
transmită invitaţii de participare

Nu se acceptă. Beneficiarul asigura participarea cit mai
largă a bunurilor de diferită origine fără discriminare.
Nu se acceptă, dat fiind modificarea cu 30% a valorii
contractului însemnă că procedura de achiziţie a fost
efectuată formal. Pot exista anumite cazuri când
modificarea la un nivel mai mare este necesară, însă aceste
cazuri sunt concret indicate în acest punct.
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Pct. 5
Pct.52
(55)
Pct.83

Pct. 163
(169)

Pct. 166 lit. a)
(173)
Pct. 170
(177)

Pct. 10 lit. i)

Pct. 11:

S.A.” Furnizarea Energiei Electrice Nord” Bălţi
Propunem să se corecteze enumerarea literelor şi anume literele e), g), h)
Se acceptă
şi i) se vor modifica în literele c), d), e), f).
Din sintagma „în modul prevăzut la punctul 93 din prezentul Regulament”
Se acceptă
propunem să fie modificată în sintagma” în modul prevăzut în Anexa nr.2
la prezentul Regulament”. Motivare-punctul 93 conţine alte date.
Propunem să fie exclus cuvîntul „negociată”. Motivare –greşeală tehnică,
Se acceptă
se dublează. La pct. 83 mai propunem enumerarea literelor să fie mai
clară, cu începere din alineat nou.
Se propune următoare redacție pentru a exclude abuzuri. Ofertele
Se acceptă
operatorilor economici, incluşi în lista de interdicţie a beneficiarului nu
se admit pentru participare la procedura de achiziţie. (Este necesar de
stabilit expres că nu se admit, deoarece pot fi abuzuri.
Operatorul economic îşi retrage oferta după termenul limită de depunere a
Se acceptă
ofertelor
Nici o ofertă nu poate fi respinsă înainte de deschidere, cu excepţia
Se acceptă
ofertelor depuse de operatorii economici introduşi în lista de interdicţie,
întocmită de beneficiar în baza rezultatelor achiziţiilor efectuate anterior şi
a ofertelor operatorilor economici depuse după expirarea termenului
limită de depunere a ofertelor. (Toate ofertele depuse după termenul limită
de depunere a ofertelor urmează a fi respinse.)
Agenția Achiziției publice
Susţinem proiectul şi considerăm oportun ca Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Energetică să ţină cont de prevederile Directivei nr.25 a
Parlamentului European şi a Consiliului European din 26 februarie 2014
privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în
sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale.
Se acceptă parțial, deoarece întocmirea dosarului de
este necesar de a completa cu sintagma ”conform anexei nr. 12 la
achiziții
se regăsește la pct. 11 lit. h), acest pct. urmează a fi
prezentul Regulament”;
completat cu sintagma ”conform anexei nr. 12 la prezentul
Regulament”;
- completarea cu o nouă literă ”c) verificarea agentului economic dacă nu
Se acceptă
este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici, elaborată de
către Agenția Achiziții Publice conform Regulamentului cu privire la
32

Pct. 11: lit. i)

Pct. 23
(26)

Pct24
(27)

Pct. 63

Pct. 2
Pct.3 lit. c)

Pct.4

modul de întocmire și evidență a Listei de interdicție a operatorilor
economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 45 din 24.01.2008”.
de a exclude sintagma ,,întocmește catalogul prețurilor”, deoarece pentru
Nu se acceptă. Catalogul de preturi stabilește formarea
eficientizarea procesului de achiziții în cadrul activității reglementate este unor practici concurențiale echitabile. Catalogul de preturi
necesar ca catalogul prețurilor să fie întocmit de către ANRE. În așa se realizează în baza achiziții efectuate de operatori in
ordine de idei propunem de a reformula p. 34;
ultimii 3 ani.
de a completa cu litere e) și j) cu următorul cuprins:
”e) să prezinte certificatele de calitate solicitate de beneficiar;
j) să prezinte copiile documentației tehnice și a pașapoartelor
tehnice pentru bunurile incluse în oferte.”;
Se propune ca pct. 24 de a avea o nouă redacție:
”24. Operatorii economici se includ în lista de interdicție dacă
cad sub incidența prevederilor pct. 10 al Regulamentului cu privire la
modul de întocmire și evidență a Listei de interdicție a operatorilor
economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 45 din 24.01.2008.”
este necesar de a fi reformulat pentru evitarea situației cînd ”stabilirea
cerințelor” va fi efectuată pentru favorizarea unui singur operator
economic;
Ședința de lucru 26.09.2016
Propunerea de a majora pragurile pentru contractele de achiziții care intră
sub incidența regulamentului.
De modificat: „Regulamentul nu se refera la achizițiile care nu sunt
incluse în tarife și prețuri reglementate” se atribuie în alte scopuri decât
pentru cele incluse în tarife și prețuri reglementate.
De completat cu o nouă noţiune, cu următorul conţinut: Sistem de
gestiune informatică
De restabilit noțiunea (înainte de noțiunea întreprindere afiliată):
entitate centrală de achiziţii–entitatea din cadrul unei societăţi sau
ale unor societăţi comerciale afiliate, care în baza unor drepturi deţinute
desfăşoară proceduri de achiziţii, achiziţionează bunuri, lucrări şi servicii,
sau atribuie contracte de achiziţii pentru necesităţile societăţii sau ale
societăţilor comerciale afiliate;
Argumentarea: Aceasta propunere deja a fost acceptată în una din

Se acceptă. A se vedea propunerea de la ME.
Pct. 23 nu limitează beneficiarul de a solicita în
documentele de licitație și alte informații considerate a fi
necesare procesului de achiziție.
Se acceptă. Temeiurile de includere în lista de interdicție
a fost completată.

Nu se acceptă. Regulamentul prevede condiții clare ce
ține de descrierea ofertei și cerințe. (Pct.128).

Nu se acceptă
Nu se acceptă

Nu se acceptă. Limitează drepturile unor participanți
Nu se acceptă. Întemeierea de unităţi structurale
responsabile de achiziţii, este la discreția beneficiarului, fără
a fi necesară completarea regulamentului.

33

Pct. 8

Pct.11 lit. c)
Pct. 15
Pct. 18
(19)
Pct. 22
(23)
Pct. 23
Pct. 24
Pct. 27 lit. f)
Pct. 48
(52)
Pct. 52
Pct. 53
(57)
Pct.53.
Pct. 62
(66)
Pct. 64
(68)
Pct. 91 lit. a)
alin (3)
(95)

şedinţele de lucru
De modificat prima propoziție. Comisia de achiziții se formează
dintr-un număr impar de membri, și în componența sa nu pot fi mai puțin
Nu se acceptă. Pct. 8 rămâne nemodificat în privința nr.
de 3 membri.
membrilor comisiei.
În caz de necesitate, în componența comisiei pot fi atrași specialiști,
experți. Aceștia se includ în componența comisiei în calitate de
consultanți.
De exclus fraza, și transmiterea acestora la solicitare spre contrasemnare
Se acceptă.
operatorilor economici participanți.
De înlocuit cuvintele „și trebuie” cuvântul „dupa caz”.
Se acceptă.
De adăugat fraza. Deciziile în cadrul comisiei se iau cu votul majorității
Se acceptă.
membrilor prezenți la ședință. (RED- N)
De exclus, iar la solicitare, să contrasemneze procesele-verbale.
Se acceptă.
După cuvintele „va prezenta”, de adăugat, „după caz”

Se acceptă.

Se acceptă. Temeiurile de includere în lista de interdicție
a fost completată.
Se exclude. „Modalitatea de transportare”.
Se acceptă.
Nu se acceptă. Licitația deschisă este procedura de bază
De exclus cuvintele ”este o procedura de bază”
reatribuire a contractelor de achiziții.
93-117
Se acceptă.
Va avea următorul conținut. „Licitația restrânsă este aplicabilă în cazul
Se acceptă.
contractelor de achiziții de lucrări și servicii și se aplică cu condiția
aplicării unei proceduri de preselecție„.
Cuvântul „preselecție” de înlocuit cu cuvântul „calificare”.
Se acceptă.
De exclus „Asupra unei astfel de oferte, intre beneficiar si ofertant nu au
Se acceptă.
loc nici un fel de negocieri. „
De înlocuit 7 zile cu 10 zile.
Nu se acceptă.
De completat lista de interdicție

De adăugat. Valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru
lucrări sau servicii și bunuri suplimentare nu trebuie să fie mai mare de
15% din valoarea contractului iniţial;

Se acceptă.
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Pct. 100
Pct. 110
(114)

Pct. 115
Anexa 2 pct. 4
Pct. 116
(120)

Pct.118
(121)

Pct. 119
(120)
Pct. 119
(120)
Pct.124
(125)

a modifica sintagma ”proiectarea de lucrări” cu sintagma ”lucrări de
proiectare”;
De exclus ultima propoziție: „În fond, oferta operatorului economic
privind preţul, raportat la calitate, se preia în contractul de achiziţii din
acordul-cadru, literalmente.”
De adăugat prevederi despre dreptul beneficiarului, (după
desemnarea câștigătorului pînă la încheierea contractului) de a micșora
volumul contractat
10 % la bunuri în cazul reducerii volumului la încheierea
contractelor.
De exclus cuvîntul “pînă”.
De exclus “condițiile tehnice“.
De modifica în scopul excluderii obligației de a publica în Monitor, și alte
surse mas media concomitent.

Se acceptă.
Nu se acceptă. Oferta indicată în acordul cadru trebuie să
fie aceiași.
Nu se acceptă. Micșorarea volumului se permite doar pînă
la depunerea ofertelor cu condiția informării tuturor
participanților.

Se acceptă.
Se acceptă.
Se acceptă, în următoarea redacție: “ În cazul
contractelor de achiziţii de bunuri și servicii ale căror
valoare estimativă, fără TVA, este mai mare de 1,0 mil. lei
și a contractelor pentru achiziţii de lucrări ale căror
valoare estimativă, fără TVA, este mai mare de 1,5 mil. lei,
pentru atragerea în procesul de achiziţii a mai multor
operatori economici, inclusiv nerezidenţi, în afară de
publicarea anunţurilor pe pagina sa electronică
beneficiarul publică anunţurile şi în Buletinul Achiziţiilor
Publice sau Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Se acceptă în următoarea redacție. „Pentru
A prevedea obligația de a transmite după caz, invitații de participare
asigurarea
unei transparenţe maxime şi pentru atragerea în
producătorilor, prestatorilor executorilor de lucrări, avînd în vedere
procesul de achiziţii a mai multor operatori economici,
obligația de a publica pe site și în mass media.
beneficiarul transmite după caz invitaţii de participare
producătorilor de bunuri, prestatorilor de servicii,
executorilor de lucrări, după caz.”
Se acceptă. De substituit cuvântul mare cu „suficient
Termenul „mare” nu este clar, pot apărea interpretări referitor la numărul
pentru a asigura eficiența a achiziției”.
de operatori economici cărora li se expediază oferta.
De redus termenul limită de depunere a ofertelor. 10 zile lucrătoare de Acceptat parțial Expresia cu zile lucrătoare s-a exclus din
119.
substituit cu 5 zile lucrătoare/
Cuvântul „caracteristici” de substituit cu cuvântul „cerințe”.
Se acceptă.
De introdus noțiune separată. Specificații tehnice de la producător Cerințe
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Pct. 124 Lit. i)
(128)
Pct. 133
(144)
Pct.145
193

Anexe
Pct. 159
Pct. 161 b), 172

Pct. 175
Pct. 176

Pct. 201
(210)
Pct. 209

tehnice de la beneficiar.
Cuvântul „origine” de substituit cu cuvântul „calitate”.
De exclus pct. 133, deoarece documentele vor fi publicate pe site.

Nu se acceptă. Ambele documente pot fi solicitate de
către beneficiar în egală măsură, în caz de necesitate.
Nu se acceptă.

Nu se acceptă. A se vedea propunerea „Apa Canal” SA
Termenul de 10 zile este prea mare
„Grupul de lucru descalifică ofertantul în orice etapă a procedurii de
Se accepta parțial.
achiziție, în cazul în care constată că datele de calificare prezentate de
acesta sint eronate sau incomplete, sau dacă ofertantul nu oferă
clarificările solicitate de autoritatea contractantă în temenele stabilite de
aceasta”.
Se acceptă, în următoarea redacție: „conform informației
Sa nu fie obligatorii.
din formularul Anexei„
A modifica sintagma ”la ziua evaluării ofertelor” cu sintagma ”la ziua
Se acceptă.
deschiderii ofertelor”.
De exclus ștampila.
Se acceptă.
Dreptul de a prelungi termenul de depunere a ofertelor în cazul cînd nu
sunt întrunite numărul necesar de oferte.
De exclus cuvântul ”calificare”, cuvîntul „la deschiderea ofertelor” de
substituit cu „înaintea deschiderii ofertelor”
După cuvântul „repetată” de adăugat „de depunere a ofertelor”
Procedurile la care sa se aplice punctajul sa se refere doar la „lucrări”. De
schimbat % ponderii.
De adăugat, “dacă nu este în detrimentul beneficiarului”

Nu se acceptă.

De exclus „și”.
De adăugat noțiune de „grup” conform redacției vechi.

Se acceptă
Nu se acceptă. Nu se schimba sensul.

Se acceptă.
Se acceptă.
Se acceptă.
Nu se acceptă
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Se acceptă. Se completează cu un punct nou.“Orice
operator economic care consideră că, în cadrul
procedurilor de achiziţie, un act al beneficiarului a vătămat
un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a
suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să
conteste respectivul act în instanța de judecată”.
Se acceptă,
în următoarea redacție: “ “În cazul
De modificat pct. 116
contractelor de achiziţii de bunuri și servicii ale căror
valoare estimativă, fără TVA, este mai mare de 1,0 mil. lei
și a contractelor pentru achiziţii de lucrări ale căror valoare
estimativă, fără TVA, este mai mare de 1,5 mil. lei, pentru
atragerea în procesul de achiziţii a mai multor operatori
economici, inclusiv nerezidenţi, în afară de publicarea
anunţurilor pe pagina sa electronică beneficiarul publică
anunţurile şi în Buletinul Achiziţiilor Publice sau Monitorul
Oficial al Republicii Moldova”.
Nu se acceptă. Se asigură accesul la documentele de
De exclus. a) eliberarea, gratuit sau contra costului de imprimare şi
copiere, a documentelor de preselecţie, licitaţie sau a altor documente de licitație a operatorilor care nu dispun de mijloace
atragere a ofertelor de achiziţii şi recepţionarea ofertelor prezentate de electronice.
către operatorii economici, asigurând înregistrarea acestora;
Ministerul Economiei
Nu se acceptă. Completarea nu se încadrează în context.
este necesar de a completa cu sintagma ”conform anexei nr. 12 la
Referința la anexă se face în pct. 175.
prezentul Regulament”;
completarea cu o nouă literă ”c) verificarea agentului economic dacă nu
Se acceptă. (24)
este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici, elaborată de
către Agenția Achiziții Publice conform Regulamentului cu privire la
modul de întocmire și evidență a Listei de interdicție a operatorilor
economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 45 din 24.01.2008”.
A exclude sintagma ,,întocmește catalogul prețurilor”, deoarece pentru
Nu se acceptă. Catalogul de prețuri stabilește formarea
eficientizarea procesului de achiziții în cadrul activității reglementate este unor practici concurențiale echitabile. Catalogul de prețuri
necesar ca catalogul prețurilor să fie întocmit de către ANRE. În așa se realizează în baza achiziții efectuate de operatori în
ordine de idei propunem de a reformula p. 34.
ultimii 3 ani.
Termenul de contestare a procedurii de achiziție de către participanți.

Pct. 116
(120)

Pct. 10 lit. i)
(12)
Pct. 11:

Pct. 11: lit. i)
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Pct. 23
(26)

pct. 24

Pct. 61
(63)
Pct. 100
Pct. 159
(165)
Pct.209
(219)

Pct. 208
(219)

de a completa cu litere e) și j) cu următorul cuprins:
Se acceptă.
”e) să prezinte certificatele de calitate solicitate de beneficiar;
j) să prezinte copiile documentației tehnice și a pașapoartelor tehnice
pentru bunurile incluse în oferte.”;
Se propune de a avea o nouă redacție:
Se acceptă. a se vedea redacția din Regulament.
”24. Operatorii economici se includ în lista de interdicție dacă cad sub
incidența prevederilor pct. 10 al Regulamentului cu privire la modul de
întocmire și evidență a Listei de interdicție a operatorilor economici,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 45 din 24.01.2008.”
Este necesar de a fi reformulat pentru evitarea situației când ”stabilirea Nu se acceptă. Regulamentul prevede condiții clare ce
cerințelor” va fi efectuată pentru favorizarea unui singur operator ține de descrierea ofertei și cerințele. (Pct.128).
economic;
De a modifica sintagma ”proiectarea de lucrări” cu sintagma ”lucrări de
Se acceptă.
proiectare”;
De a modifica sintagma ”la ziua evaluării ofertelor” cu sintagma ”la ziua
Se acceptă.
deschiderii ofertelor”.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” Bălți (după şedinţa din 26.09.2016)
Se acceptă parțial. Se acceptă excluderea cuvântului „și”
Propunem expunerea articolului în următoarea formă, sub numărul 208:
înainte
de textul: „va aplica sancțiunile prevăzute de Lege„.
„Pentru nerespectarea prezentului Regulament, Agenţia 1.va avea
dreptul, printr-o Decizie, de a exclude din calculele tarifelor pentru În rest nu se acceptă. Companiile trebuie sa respecte
principiul eficiență maximă la costuri minime la realizarea
producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea gazelor naturale, a
achizițiilor. Agenţia are dreptul să exclude din calculele
energiei electrice şi a energiei termice, pentru furnizarea serviciului tarifelor valoarea achizițiilor netransparente, realizate cu
public de alimentare cu apă, de canalizare, valoarea achizițiilor realizate derogare de la prevederile Regulamentului.
cu derogare de la prevederile acestuia, în cuantumul sumei ce depăşeşte
valoarea medie de piaţă a preţului bunului, serviciului, lucrărilor, sau
va aplica sancțiunile prevăzute de Lege”.
Motivare- 1. pentru a evita aplicarea dublei sancţiuni pentru aceiaşi
faptă.
2. pentru a evita sancţionarea excesivă, neîntemeiată a
entităţii, cu o sumă ce ar depăşi posibilul prejudiciu;
Propunem expunerea articolului în următoarea formă, sub numărul 209:

Nu se acceptă. Încălcările constatate de Agenție în
procesul de control al achizițiilor realizate de companie, se
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Pct.210

Pct.211

c.

Pct. 212:

“În vederea analizării încălcărilor prezentului Regulament, Agenţia va
solicita prezentarea de către entitatea respectivă a actelor necesare, va
examina circumstanţele care au dus la încălcarea Regulamentului şi va
emite, în termen de 5 zile lucrătoare de la stabilirea posibilelor încălcări,
un Proces-verbal cu privire la încălcarea Regulamentului, care va fi
expediat entităţii în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere.”
1.
În caz de dezacord cu Procesul-verbal, entitatea este obligată să
prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea
dezacordului, anexând documentele de rigoare.
2.
Entitatea trasă la răspundere pentru încălcare Regulamentului are
dreptul să ia cunoştinţă de dosarul său, să dea explicaţii, să prezinte probe,
să formuleze cereri. Cazul de încălcare a Regulamentului se examinează
în prezenţa entităţii. Agenţia o anunţă în scris (prin citaţie) despre locul,
data şi ora examinării cazului.
3.
Cazul de încălcare poate fi examinat în absenţa entităţii numai
dacă există informaţii că a fost anunţată în modul stabilit despre locul,
data şi ora examinării cazului şi dacă de la ea nu a parvenit un demers
argumentat de a fi amînată examinarea.
Cazul de încălcare a Regulamentului se examinează de către
Agenţie în termen de 10 zile calendaristice din data:
a. prezentării dezacordului – dacă a fost prezentat la timp;
b. expirării termenului de prezentare a dezacordului – dacă nu a
fost prezentat sau dacă a fost prezentat cu întârziere.
2. Agenţia este obligată să clarifice dacă:
3. a avut loc într-adevăr o încălcare a Regulamentului şi gravitatea
încălcării;
4. care este cuantumul sumei ce depăşeşte valoarea medie de piaţă a
preţului bunului, serviciului, lucrărilor în urma încălcării Regulamentului;
a. trebuie să fie trasă la răspundere entitatea respectivă pentru
săvîrşirea încălcării;
b. există alte circumstanţe importante pentru soluţionarea justă a
cazului.
După examinarea cazului de încălcare, Agenţia emite o decizie, care
trebuie să conţină:
a) denumirea organului în al cărui nume se pronunţă decizia;

consemnează în actul de control. Care reprezintă un act de
constatare. Companiile pot depune explicații referitor la
încălcările constatate.
Ulterior la aprobarea tarifelor,
Agenția va exclude valoarea achizițiilor realizate cu
încălcarea prevederilor Regulamentului. Agenția nu
considera dubla sancționare.
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Pct. 213:
(219)

Pct. 215:

b) funcţia, numele şi prenumele persoanei care a emis decizia;
c) data şi locul examinării cazului;
d)remarca despre participarea persoanelor care au săvîrşit încălcarea
(reprezentanţilor lor);
e) denumirea (numele, prenumele), sediul (domiciliul), codul fiscal al
entităţii care a săvîrşit încălcarea;
f) descrierea încălcării cu indicarea articolelor, alineatelor, punctelor din
actele normative care au fost încălcate;
g) indicarea articolului, alineatului, punctului din actul normativ care
prevede sancţiunea;
h) decizia asupra cazului;
i) termenul şi modul de contestare a deciziei;
j) alte date referitoare la caz;
k) semnătura persoanei care a emis decizia.
Asupra cazului de încălcare a Regulamentului poate fi pronunţată una din
următoarele decizii:
a) de a exclude din calculele tarifelor pentru producerea, transportul,
distribuţia şi furnizarea gazelor naturale, a energiei electrice şi a energiei
termice, pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de
canalizare, valoarea achizițiilor realizate cu derogare de la prevederile
acestuia, în cuantumul sumei ce depăşeşte valoarea medie de piaţă a
preţului bunului, serviciului, lucrărilor;
b) clasarea cazului;
c) suspendarea cazului şi efectuarea unui control repetat.
(1) Contestaţia împotriva deciziei Agenţiei poate fi depusă, la organul
emitent, în decursul a 30 de zile calendaristice de la data primirii deciziei.
(2) Agenţia examinează contestaţia în termen de 30 de zile calendaristice
din data primirii, cu excepţia cazurilor în care se emite o decizie cu privire
la prelungirea acestui termen, fapt despre care este înştiinţată entitatea.
Timpul cu care se prelungeşte termenul nu va depăşi 30 de zile
calendaristice.
(3) La examinarea contestaţiei este invitată entitatea pentru a da explicaţii,
avînd dreptul să depună documente confirmative. Cazul poate fi examinat
în absenţa reprezentantului entităţii, dacă acesta a fost citat legal, din
motive neîntemeiate, nu s-a prezentat sau dacă a solicitat examinarea
contestaţiei în absenţa sa.
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Pct.1 lit. a)

Pct.3

(4) După examinare, conducerea Agenţiei emite o decizie pe marginea
contestaţiei, un exemplar al căreia se înmânează sau se expediază,
recomandat, entităţii în decurs de 3 zile lucrătoare după emiterea deciziei.
(5) Pe marginea contestaţiei împotriva deciziei Agenţiei poate fi emisă
una din următoarele decizii privind:
a) respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei contestate;
b) satisfacerea parţială a contestaţiei şi modificarea deciziei contestate;
c) satisfacerea contestaţiei şi anularea deciziei contestate;
(6) Decizia Agenţiei poate fi atacată, în modul stabilit de legislaţie, şi în
instanţă judecătorească.
(7) În cazurile prevăzute de alin.(5) lit.b) şi c) sau în cazul în care prin
hotărîrea definitivă a instanţei de judecată se va constata că Decizia
Agenţiei total sau parțial sunt ilegale, Agenţia va include sumele
respective în devierile financiare ale tarifului pentru anul curent, în
cuantumul sumei respective.
Propuneri ședință 13.12.2016
RED „Union Fenosa”
Se propune de completat la sfîrșit a) stabilirea procedurilor clare şi
Se acceptă parțial, în următoarea redacție: a) „stabilirea
transparente ce urmează a fi respectate în procesul de achiziţie a
procedurilor clare şi transparente ce urmează a fi respectate
bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, solicitate de către Beneficiari a fi
în procesul de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor,
incluse în tarifele reglementate corespunzătoare;
solicitate de către Beneficiar a fi incluse în scopuri
tarifare;”
De completat: lit. k) Se referă la încheierea contractelor pe Piaţa
Se acceptă.
Energiei Electrice, conform modului de organizare şi de funcţionare a
pieţei energiei electrice reglementate de Legea cu privire la energia
Se acceptă pentru activitatea notarială și activitatea
electrică şi Regulile pieţei energiei electrice.
executorului judecătoresc.
Propunerea se repetă. A se vedea lit. k) serviciile de arbitraj
și conciliere.
l) Se referă la următoarele servicii juridice: Asistenta şi reprezentarea unui
client de către un avocat în sensul prevederilor Legii cu privire la
avocatură:
- în cadrul procedurilor judiciare în fața instanțelor de judecată sau
autorităților publice din Republica Moldova, ori din alt stat sau în fața
instanțelor de judecată sau instituțiilor internaționale;
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Pct.215

Pct. 14
Pct. 18

- în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere desfășurate în faţa
unei instanţe sau altui organism naţional de arbitraj sau de mediere ori de
soluționare alternativă a disputelor în altă formă din Republica Moldova
ori din alt stat sau în faţa unei instanţe internaţionale de arbitraj sau de
mediere ori de soluţionare alternativă a disputelor în altă formă; sau
(ii) asistență şi consultanță juridică acordată de un avocat, anticipat sau în
vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile prevăzute la subpunctul i)
de mai sus sau în cazul în care există indicii concrete şi o probabilitate
ridicată ca speţa în legătură cu care sunt acordate asistenţa şi consultanţa
juridică să facă obiectul unor astfel de proceduri;
(iii) serviciile de certificare și autentificare a documentelor care trebuie să
fie furnizate de notari;
(iv) serviciile juridice prestate de mandatari, sau tutori desemnați ori alte
servicii juridice ai căror furnizori sunt numiți de o instanță judecătorească
în cauză sau sunt desemnați prin lege să execute sarcini specifice sub
supravegherea acestor instanțe judecătorești;
(v) servicii prestate de executorii judecătoreşti ;
vi) servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori-sechestru ori
alte servicii juridice furnizate de entităţi desemnate de o instanţă
judecătorească naţională sau care sunt desemnaţi potrivit legislaţiei în
vigoare să îndeplinească sarcini specifice sub supravegherea şi controlul
instanţelor judecătoreşti;
vii) servicii prestate de executorii judecătoreşti;
m) se referă la serviciile contabile şi de audit;
n) se referă la serviciile de asigurări.
Se propune în următoarea redacție. „Pentru nerespectarea prezentului
Regulament, Agenţia este în drept sa excludă din calculele tarifelor
pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea reglementată a
gazelor naturale, a energiei electrice şi a energiei termice, pentru
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare, suma în
mărime de pînă la valoarea integrală a achizițiilor realizate cu derogare
de la prevederile acestuia și/sau va aplica sancțiunile prevăzute de
Lege.”
“RED- Nord“ S.A
De exclus: „înainte de ședința de deschidere a ofertelor”
În caz de paritate de voturi, decizia finală este după președintele comisiei

Nu se acceptă. Agenția nu acceptă de principiu în costurile
de bază externalizarea serviciilor contabile; compania
dispune de Serviciul contabilitate.
Nu se acceptă. Serviciile de audit și asigurări pot fi
achiziționate pe piață liberă la orice companie. Beneficiarul
poate include în documentația atribuire cerințe speciale față
de capacitatea financiară a asiguratorului de a despăgubi
prejudiciile. La rîndul său, companiile locale folosesc
sistemul de reasigurare a riscurilor la companii
internaționale.
Se acceptă serviciile de audit.

Se acceptă.

Se acceptă.
Nu se acceptă. Conform propunerilor înaintate anterior în
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de achiziții. Obligația de anulare a procedurii în caz de paritate de voturi.

Pct. 37

Pct.93

Pct.120
Pct. 137
Pct. 214
alin. (2)

alin. (3)

Pct. 215

Pct. 200
Pct. 210
Pct. 215

procesul de consultare publică, Agenția a redactat pct. 18
după cum urmează: „Comisia de achiziţii aprobă Hotărârile
sale prin votul majorităţii celor prezenți”. În comisie toți
membrii au vot egal, nu există președinte sau secretar.
Sa fie înlocuite cuvintele:„Catalogul include prețurile oferite de Nu se acceptă, ofertele producătorilor și a repezentanților
operatorii economici (ofertanți) pentru bunurile procurate de beneficiari oficiali sunt cele mai scăzute.
în ultimii ani”. Nu la toate bunurile este posibilitatea de a obține oferte de
la producători sau reprezentanți oficiali ai acestora. Catalogul de preturi
este actualizat anual de catre beneficiar.
De completat cu un pct. nou care să permită achiziționarea suplimentară
Se acceptă parțial. Valoarea cumulată a contractelor
de bunuri pentru finalizarea contractului inițial, cu condiția atribuirii atribuite pentru lucrări sau servicii suplimentare nu trebuie
contractului operatorului economic care a câștigat licitația dată, iar să fie pentru bunuri mai mare de 15% din valoarea
valoarea cumulativă a contractelor suplimentare să nu fie mai mare de contractului iniţial și 20% pentru lucrări și servicii;
15% pentru bunuri și 20 % pentru lucrări și servicii.
Nu sunt indicați termenii pentru desfășurarea licitațiilor cu caracter A se vedea pct. 180.
repetat, se propune 10 zile calendaristice.
Se propune de a înlocui cuvintele „în termen de 2 zile lucrătoare de la Nu se acceptă, nu duce la îmbunătățirea proiectului.
data adresări, prima zi fiind ziua imediat următoare zile de adresare”.
Obiect al contestației nu pot fi:
Nu se acceptă. Agenția nu poate limita dreptul operatorului
de a se adresa în instanță. Lipsa referinței exprese la dreptul
a) Decizia de respingere a tuturor ofertelor
b) Lipsa de referință la Regulament sau lipsa avizului despre dreptul de contestare nu constituie temei de adresare in instanța de
judecată.
de contestare.
“Operatorul economic, în termen de pînă la 10 zile calendaristice de la
data la care a aflat despre circumstanțele care au servit drept temei pentru Nu se acceptă. Litigiile apărute între beneficiar şi operatorii
contestație, are dreptul să depună la beneficiar o contestație argumentată a economici care au participat la procedurile de achiziţii, se
acțiunilor, a deciziei sau a procedurii aplicate de instanța de judecată.”
soluţionează de părţi pe cale amiabilă sau în instanţa de
judecată competentă.
Agenția sa aibă dreptul de a exclude din calculul tarifelor doar valoarea Nu se acceptă. A se vedea propunerea RED „Union
impactului negativ determinat de Agenție, a achiziției realizate cu Fenosa”.
derogare.
De exclus litera c) deoarece se repetă cu pct. 213
Se acceptă.
De exclus: „precum și valoarea contactului de achiziții”.
Se acceptă.
De a prevedea dreptul Agenției de a aplica - sau sancțiune /sau reducerea Nu se acceptă. Suma cheltuielilor realizate cu derogare de
tarifului.
la prevederile Regulamentului vor fi excluse din calculul
tarifelor, totodată Legea prevede dreptul Agenției de a
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aplica sancțiuni.
Pct. 47

Pct. 64

Pct. 191
Pct. 192
Pct.2

Pct.15
Pct. 91, 93

Pct.114

Î.S „Moldelectrica”
De exclus. În cazul în care beneficiarul îşi propune să achiziţioneze Se acceptă.
lucrări pentru care urmează să pună la dispoziţie executantului materiale,
utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări şi dotări
necesare execuţiei lucrărilor, valoarea estimată a acestor contracte de
achiziții trebuie să includă atît costul lucrărilor care urmează a fie
efectuate de executant, cît și materialele, utilajele, echipamentele
tehnologice sau orice alte amenajări şi dotări necesare execuţiei
lucrărilor puse la dispoziție de beneficiar, și valoarea totală a tuturor
facilităţilor.
De exclus “o singură”.
Se acceptă dreptul de a depune oferta alternativă.
De prevăzut temeiurile de anulare a procedurii atribuire.
Nu se acceptă. Aceste temeiuri reies din textul
regulamentului. (de ex.pct.181).
De prevăzut condiții de evaluare a ofertei- cea mai avantajoasă din punct
Se acceptă.
de vedere tehnico-economic.
De exclus: lit. c)
Se acceptă.
S.A „Moldovagaz”
Pentru achiziția de bunuri și servicii- pînă la 300 mii lei fără TVA;
Nu se acceptă. În cazul majorării sumelor va însemna că
Pentru lucrări pînă la 400 de mii lei fără TVA.
aproape nici o achiziţie nu va cădea sub obligaţiunea
Regulamentului şi majoritatea achiziţiilor vor fi
netransparente.
Sumele prevăzute în Regulament sunt bazate pe situaţia
reală din RM şi, la prima etapă, necesitatea de aduce la un
nivel cuvenit procedurile de achiziţie, care au un impact
important asupra nivelul tarifelor. Ulterior aceste sume pot
fi revizuite.
De exclus cuvintele: „înainte de ședința de deschidere a ofertelor”.
Se acceptă.
În cazul situațiilor neprevăzute (modificarea proiectelor, includerea în A se vedea propunerea SA. “RED NORD”
plan a noilor obiecte, necesitatea adăugătoare de lucrări de exploatare și
reparație, construcție, montare, înlăturarea de situații de avariere, pot crea
necesitatea de achiziții adăugătoare pînă la 30 % de la suma inițială a
contractului.
De adăugat „sau atribuțiile acesteia delegate sunt delegate unei entități Se acceptă.
centrale de achiziții.”
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Pct. 117

Pct. 215

Punct nou

Pct. 2

Pct. 116

Pct. 167,174

Pct.33, 114

De substituit: „publică” cu „este în drept sa publice” deoarece informația Nu se acceptă, pentru contractele cu valoare mai mare de
este publicată în planurile concursurilor anuale pe situri
1,0 mil. lei/ 1,5 mil lei pe lîngă pagina web, e necesar de a fi
publicate si in surse mediatice de acoperire națională.
Se propune ca: “pentru nerespectarea prezentului Regulament, Agenția Nu se acceptă. Agenția aplica sancțiuni și /sau reducerea
este în drept să aplice sancțiunile prevăzute de Lege”.
tarifului (care nu constituie sancțiune în sensul Legii).
SA CET-NORD, - De adăugat cu excepția acelor achiziții care pot fi
argumentate,sau va aplica sancțiunile prevăzute de lege. Pentru a evita
dubla sancțiune.
În scopul reexaminării actelor normative interne, instruirea personalului Nu se acceptă. Regulamentul va intra în vigoare la data
companiei, modificarea programelor de soft.., de prevăzut o perioadă de publicării. Contractele în curs de desfășurare,
se
trecere în termen de 6 luni pentru executarea prevederilor Regulamentului definitivează în baza prevederilor legale în vigoare la data
iniţierii acestora.
SRL „Chișinău-gaz”
Pentru achiziția de bunuri și servicii- pînă la 300 mii lei fără TVA;
Se acceptă parțial. A se vedea propunerea RED „Union
Pentru lucrări pînă la 400 de mii lei fără TVA.
Fenosa” În cazul majorării sumelor va însemna că aproape
c) Asistența și reprezentarea unui client de către avocat- 2300 000 lei nici o achiziţie nu va cădea sub obligaţiunea
Regulamentului şi majoritatea achiziţiilor vor fi
- Arbitraj și mediere
netransparente.
- Executori judecătorești;
Sumele prevăzute în Regulament sunt bazate pe situaţia
- Servicii contabile și audit.
reală din RM şi, la prima etapă, necesitatea de aduce la un
- Servicii de asigurări
nivel cuvenit procedurile de achiziţie, care au un impact
important asupra nivelul tarifelor. Ulterior aceste sume pot
fi revizuite.
“CET NORD” S.A
Anunțul orientativ să fie publicat după aprobarea de către Agenție a Nu se acceptă. Pe lîngă investiții există și cheltuieli curente
planului de investiții.
care sunt incluse în costurile de bază.
De adăugat și/sau în lista de interdicție a operatorilor economici, elaborată Se acceptă.
de Agenția Achiziții Publice precum
“FEE NORD”
De prevăzut care sunt cazurile de situații excepționale.
Expresia situații excepționale se substituie cu expresia
circumstanțe excepţionale. Excepțiile se limitează la
cazurile de extremă urgență determinate de evenimente care
nu pot fi prevăzute de beneficiar și care nu pot fi imputate
acestuia.
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