REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
COMUNA TRUŞENI

PRIMAR

DISPOZIŢIE
nr.

13-d

din

11.02.2022

Cu privire la crearea şi activitatea
grupului de lucru

,

pentru achiziţii de bunuri lucrări şi servicii

în conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile publice nr. 131/2015,
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10/2021 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achiziţiilor
publice, în scopul asigurării obiectivităţii şi transparenţei procedurilor de achiziţie
pentru necesităţile Primăriei comunei Truşeni, conform art.29 (1) lit.c), 29(2), art.34
din Legea nr.436/2006, ” Privind administraţia publică locală”, Dispoziţia nr. 242-p
din 24.11.2022 ”, Dispoziţia nr. 242-p din 24.11.2022 ” Cu privire la asigurarea de
drept a interimatului funcţiei de primar” DISPUN:
1. A crea grupul de lucru pentru achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii al Primăriei
comunei Truşeni, în următoarea componenţă:
Preşedintele grupului de lucru

:

Nedreaga Ghenadii - preşedintele grupului, viceprimar al Comunei Truşeni,
Membrii grupului.

Burduia Margareta
membru al Grupului de lucru, secretar al Consiliului
Isac Ana _
membru, specialist (contabilitate)
Madan Viorelia
membru, specialist principal
Alexei Lilia_______ membru, specialist principal_______
Cojocari Marina
membru, specialist principal
Secretar al grupului:
Munteanu Raisa - membru, specialist principal.
2. Se stabilesc funcţiile membrilor grupului de lucru ce urmează a fi exercitate în
organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice din cadrul Primăriei
comunei Truşeni :
I. Nedreaga Ghenadii, preşedintele grupului de lucru:
î) examinează, concretizează şi aprobă necesităţile autorităţii
contractante de bunuri, lucrări şi servicii în limitele mijloacelor financiare
repartizate în acest sens;

2) verifică, aprobă şi semnează planurile anuale de efectuare a achiziţiilor
publice, anunţul de intenţie, anunţul/invitaţia de participare, documentaţia de
atribuire, caietul de sarcini şi alte documente de achiziţie necesare pentru
iniţierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, precum şi pentru
executarea contractelor/acordurilor-cadru;
3) examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici
prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu
cerinţele stabilite;
4) monitorizează executarea conformă a contractelor de achiziţii
publice/acordurilor-cadru şi aprobă rapoartele privind monitorizarea
contractelor;
5) la decizia grupului de lucru, aplică sancţiuni pentru operatorul
economic care nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător clauzele
contractului.
II Burduja Margareta, membru al grupului de lucru:
1) examinează şi înaintează propuneri privind bunurile, lucrările şi
serviciile necesare, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare
repartizate în acest sens, şi estimează valoarea acestora;
2) examinează şi înaintează propuneri pentru completarea/modificarea
planurilor anuale de efectuare a achiziţiilor publice, anunţului de intenţie,
anunţului/invitaţiei de participare, documentaţiei de atribuire, caietului de
sarcini şi altor documente de achiziţie necesare pentru iniţierea şi
desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică;
3) examinează şi înaintează propuneri în procesul de elaborare a
documentaţiei de atribuire şi altor documente aplicabile în cadrul
procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu documentaţiile standard
aprobate;
4) examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici
prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu
cerinţele stabilite;
5) atribuie contracte de achiziţii publice care urmează a fi încheiate de
autoritatea contractantă cu operatorii economici, respectând termenele de
aşteptare;
6) monitorizează executarea conformă a contractelor/acordurilor-cadru
de achiziţii publice;
7) examinează rapoarte de monitorizare transmise de către Agenţia
Achiziţii Publice şi întreprinde măsuri referitoare la acestea.
III. Munteanu Raisa, secretar al grupului de lucru:
1) examinează şi concretizează necesităţile autorităţii contractante de
bunuri, lucrări şi servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare
repartizate în acest sens, şi estimează valoarea acestora;
2) întocmeşte şi înaintează spre publicare anunţul de intenţie privind
achiziţiile publice preconizate de autoritatea contractantă, în cazurile
prevăzute de legislaţie;

3) asigură publicarea în Buletinul Achiziţiilor Publice a anunţului privind
organizarea consultării pieţei, în cazul în care autoritatea contractantă a decis
organizarea consultării pieţei;
4) elaborează, modifică şi publică planurile anuale de efectuare a
achiziţiilor publice;
5) elaborează documentaţia de atribuire şi alte documente aplicabile în
cadrul procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu documentaţiile
standard aprobate;
6) atribuie codul CPV pentru obiectul achiziţiei conform Regulamentului
privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV), aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 339/2017;
7) întocmeşte anunţul de participare în cadrul procedurilor de achiziţie
publică şi le înaintează spre publicare în Buletinul Achiziţiilor Publice;
8) întocmeşte invitaţia de participare şi o transmite operatorilor
economici, în cazurile prevăzute de legislaţie;
9) întocmeşte Documentul unic de achiziţii european în cadrul
procedurilor de achiziţie publică, în conformitate cu condiţiile şi cerinţele
autorităţii contractante, ţinând cont de complexitatea procedurii de achiziţie
publică;
10) întocmeşte procesul-verbal privind deschiderea ofertelor, cu excepţia
procedurilor de achiziţie publică organizate în cadrul Sistemului
informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice”, cu
depunerea ofertelor prin mijloace electronice;
11) întocmeşte şi aduce la cunoştinţa operatorilor economici procesulverbal al întrunirii cu operatorii economici privind aspectele legate de
documentaţia de atribuire;
12) examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici
prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu
cerinţele stabilite;
13) întocmeşte decizia de atribuire a contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru sau de anulare a procedurii de atribuire, decizia de
modificare a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
14) întocmeşte şi publică în Buletinul Achiziţiilor Publice darea de seamă
privind procedura de achiziţie publică, precum şi darea de seamă privind
anularea procedurii de achiziţie publică nu mai târziu de data încheierii
contractului/acordului-cadru sau de data emiterii deciziei de anulare a
procedurii de achiziţie publică;
15) întocmeşte şi publică în Buletinul Achiziţiilor Publice anunţul de
atribuire şi anunţul de modificare a contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru;
16) întocmeşte, semestrial şi anual, rapoarte privind monitorizarea
contractelor de achiziţie publică, conform anexei nr. 2;
17) întocmeşte contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru care vor fi
încheiate de autoritatea contractantă cu operatorii economici;
18) întocmeşte şi transmite documentele necesare, în cazurile prevăzute
de legislaţie, pentru includerea operatorului economic în Lista de interdicţie a

operatorilor economici în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor
contractuale;
19) păstrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor din cadrul
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice/acordurilor-cadru;
20) întocmeşte Registrul de evidenţă a cererilor parvenite de la societatea
civilă şi Registrul de înregistrare a ofertelor depuse de operatorii economici în
cazurile în care autoritatea contractantă nu solicită mijloace electronice de
comunicare în procesul de depunere, conform clauzelor art. 33 alin. (7) şi
alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.
IV. Isac Ana, membru al grupului de lucru:
1) examinează şi înaintează propuneri privind bunurile, lucrările şi
serviciile necesare, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare
repartizate în acest sens, şi estimează valoarea acestora;
2) examinează şi înaintează propuneri pentru completarea/modifîcarea
planurilor anuale de efectuare a achiziţiilor publice, anunţului de intenţie,
anunţului/invitaţiei de participare, documentaţiei de atribuire, caietului de
sarcini şi altor documente de achiziţie necesare pentru iniţierea şi
desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică;
3) examinează şi înaintează propuneri în procesul de elaborare a
documentaţiei de atribuire şi altor documente aplicabile în cadrul
procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu documentaţiile standard
aprobate;
4) examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici
prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu
cerinţele stabilite;
5) atribuie contracte de achiziţii publice care urmează a fi încheiate de
autoritatea contractantă cu operatorii economici, respectând termenele de
aşteptare;
6) monitorizează executarea conformă a contractelor/acordurilor-cadru
de achiziţii publice;
7) examinează rapoarte de monitorizare transmise de către Agenţia
Achiziţii Publice şi întreprinde măsuri referitoare la acestea.

V. Madan Viorelia, membru al grupului de lucru
1)
examinează şi înaintează propuneri privind bunurile, lucrăril
serviciile necesare, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare
repartizate în acest sens, şi estimează valoarea acestora;
2) examinează şi înaintează propuneri pentru completarea/modifîcarea
planurilor anuale de efectuare a achiziţiilor publice, anunţului de intenţie,
anunţului/invitaţiei de participare, documentaţiei de atribuire, caietului de
sarcini şi altor documente de achiziţie necesare pentru iniţierea şi
desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică;
3) examinează şi înaintează propuneri în procesul de elaborare a
documentaţiei de atribuire şi altor documente aplicabile în cadrul

procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu documentaţiile standard
aprobate;
4) examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici
prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu
cerinţele stabilite;
5) atribuie contracte de achiziţii publice care urmează a fi încheiate de
autoritatea contractantă cu operatorii economici, respectând termenele de
aşteptare;
6) monitorizează executarea conformă a contractelor/acordurilor-cadru
de achiziţii publice;
7) examinează rapoarte de monitorizare transmise de către Agenţia
Achiziţii Publice şi întreprinde măsuri referitoare la acestea.
VI. Alexei Lilia, membru al grupului de lucru
1) examinează şi înaintează propuneri privind bunurile, lucrările şi
serviciile necesare, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare
repartizate în acest sens, şi estimează valoarea acestora;
2) examinează şi înaintează propuneri pentru completarea/modificarea
planurilor anuale de efectuare a achiziţiilor publice, anunţului de intenţie,
anunţului/invitaţiei de participare, documentaţiei de atribuire, caietului de
sarcini şi altor documente de achiziţie necesare pentru iniţierea şi
desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică;
3) examinează şi înaintează propuneri în procesul de elaborare a
documentaţiei de atribuire şi altor documente aplicabile în cadrul
procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu documentaţiile standard
aprobate;
4) examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici
prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu
cerinţele stabilite;
5) atribuie contracte de achiziţii publice care urmează a fi încheiate de
autoritatea contractantă cu operatorii economici, respectând termenele de
aşteptare;
6) monitorizează executarea conformă a contractelor/acordurilor-cadru
de achiziţii publice;
7) examinează rapoarte de monitorizare transmise de către Agenţia
Achiziţii Publice şi întreprinde măsuri referitoare la acestea.
VII. Cojocari Marina, membru al grupului de lucru:
1) examinează şi înaintează propuneri privind bunurile, lucrările şi
serviciile necesare, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare
repartizate în acest sens, şi estimează valoarea acestora;
2) examinează şi înaintează propuneri pentru completarea/modificarea
planurilor anuale de efectuare a achiziţiilor publice, anunţului de intenţie,
anunţului/invitaţiei de participare, documentaţiei de atribuire, caietului de
sarcini şi altor documente de achiziţie necesare pentru iniţierea şi
desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică;

3) examinează şi înaintează propuneri în procesul de elaborare a
documentaţiei de atribuire şi altor documente aplicabile în cadrul
procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu documentaţiile standard
aprobate;
4) examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici
prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu
cerinţele stabilite;
5) atribuie contracte de achiziţii publice care urmează a fi încheiate de
autoritatea contractantă cu operatorii economici, respectând termenele de
aşteptare;
6) monitorizează executarea conformă a contractelor/acordurilor-cadru
de achiziţii publice;
7) examinează rapoarte de monitorizare transmise de către Agenţia
Achiziţii Publice şi întreprinde măsuri referitoare la acestea.
3. în cazul în care unul dintre membrii grupului de lucru absentează,
acesta este înlocuit cu un membru supleant, care exercită funcţiile membrului
absent. Efectuarea unei asemenea înlocuiri se consemnează în procesul-verbal
de deschidere a ofertelor/decizia grupului de lucru.
4. Prezenta dispoziţie să fie adusă la cunoştinţă tuturor persoanelor interesate.
5. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei Dispoziţii mi-1 asum.

Primar

Ghenadii NEDREAGA

