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Achiziţiile publice de lucrări trebuie să descrie o activitate complexă, care ar întruni nişte caracteristici bine 
determinate: analitica, abilităţi extraordinare de negociere, cunoaşterea afacerii, respectarea politicilor, cunoştinţe 
juridice, abilitatea de a lucra în folosul autorității contractante. Etapele procesului de achiziţie publică de lucrări 
trebuie realizate în mod eficient, respectându-se legislaţia în vigoare, principiile de gestionare, implicându-se costuri 
adecvate pentru o calitate corespunzătoare. 
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Public acquisitions of the works should describe a complex activity that would meet some well-defined 
characteristics: analytics, extraordinary negotiating skills, knowledge about business, policy compliance, juridical 
knowledge, ability to work for the benefit of the contracting authority. Stages of public works should be carried out 
effectively by the law respecting and principles of management with adequate costs for getting involved in an 
appropriate quality.  

Key words: public acquisition of the works, procurement procedure, the opened auction, regulatory framework, 
contracting authority, economic operator. 

 
Nevoia publică a fost definită ca fiind cerinţa care se satisface prin intermediul şi efortul colecti-

vităţilor umane grupate sau privite în general, în condiţii optime şi oportune [8, p.11]. Cuantificarea în 
expresie bănească a nevoilor publice nu reprezintă altceva decât cheltuielile publice a căror acoperire se 
cerea a fi realizată din fonduri de natură publică, adică acele care se constituie prin contribuţia tuturor, asupra 
căror se exercită o proprietate comună şi care capătă diferite destinaţii, în beneficiul interesului public. [7, 
p.14]. Sectorul public, unităţile şi alte corpuri specializate ale guvernului menţionate ca autorităţi contrac-
tante trebuie să obţină produse, lucrări şi servicii pentru o varietate largă de activităţi.  

Achiziţiile publice de lucrări reprezintă o activitate de asigurare şi gestiune a resurselor materiale în 
domeniul public. Aceasta trebuie să respecte cerinţele legislative specifice domeniului, în contextul res-
pectării unor principii, de exemplu – utilizarea eficientă a finanţelor publice şi minimalizarea riscurilor 
autorităţilor contractante. Aceasta ar însemna folosirea sistemului de concurenţă liberă şi al criteriilor eco-
nomice pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de lucrări, obţinerea unui raport optim între calitate 
şi preţ, obţinerea de valoare pentru banii investiţi. Uneori, prin eficienţa utilizării fondurilor publice, se 
înţelege aplicarea procedurilor de atribuire competiţionale şi utilizarea de criterii, care să reflecte avantajele 
de natură economică ale ofertelor. Efectele obţinute, în acest sens, sunt obţinerea celei mai bune valori pentru 
fondurile publice, întotdeauna considerate ca fiind insuficiente în raport cu necesităţile; supravegherea 
costurilor procesului de achiziţie publică de lucrări, înţelegând prin aceasta, atât costurile aferente admi-
nistraţiei, cât şi costurile aferente ofertantului. Însăşi Agenţia Achiziţii Publice din Republica Moldova are 
drept funcţie de bază asigurarea eficienţei achiziţiilor publice, care reiese din programul său de activitate 
reglementat prin acte normative respective [1].  

Eficienţa achiziţiilor publice de lucrări poate fi îmbunătăţită prin diverse modalităţi şi activităţi, dintre 
care menţionăm: îmbunătăţirea relaţiei cu operatorii economici, prin aceasta evitându-se relaţiile prea apro-
piate sau de adversitate cu aceştia. Acest fapt se va realiza prin plasarea comenzilor în aşa fel, încât operatorii 
economici să menţină costuri scăzute; conlucrarea cu cei mai buni operatori economici, luând în considerare 
persoanele de pe piaţa locală, naţională sau chiar internaţională; stabilirea de preţuri competitive, con-
centrarea pe cel mai bun cost total de ansamblu. Pe de altă parte, ar fi posibilă dezvoltarea unui plan  
prin urmărirea serviciilor vânzătorilor, calitatea acestora, livrarea şi preţurile; urmărirea performanţelor 
privind calitatea, serviciile şi preţurile vânzătorilor; implicarea operatorilor în proiectarea produsului, lucrării 
încă de la început.  

Totodată, este importantă obţinerea informaţiei corecte prin dimensionarea corectă a listei vânzătorilor 
şi a costurilor acestora, echilibrarea volumului lucrărilor cu numărul de vânzători. Achiziţiile şi finanţele 
trebuie să formeze „o echipă” pentru a identifica cheltuielile curente şi cele mai bune oportunităţi pentru 
îmbunătăţire. La fel, este nevoie de crearea „unei echipe” de achiziţii cu următoarele caracteristici: analitica, 
abilităţi extraordinare de negociere, cunoaşterea afacerii, respectarea politicilor [9, p.23], cunoştinţe juridice, 
abilitatea de a lucra în folosul autorităţii contractante. 

Asigurarea concurenţei şi combaterea concurenţei neloiale în domeniul achiziţiilor publice de lucrări 
este principiu, conform căruia mai multe autorităţi contractante, întru asigurarea eficienţei achiziţiilor 
publice, iniţiază şi desfăşoară proceduri de achiziţie publică cu asigurarea concurenţei în cadrul acestora. 
Cadrul legal care reglementează procesul de achiziţii publice de lucrări are ca principiu susţinerea 
concurenţei loiale şi acordarea şanselor egale tuturor operatorilor economici. La evaluarea ofertelor, se va 
acorda prioritate celor mai avantajoase preţuri, dar şi termenelor de livrare, condiţiilor de plată, 
profitabilităţii, calităţii, caracteristicilor estetice, funcţionale şi tehnice. De asemenea, se va lua în considerare 
calitatea oferită, costul unei unităţi a produsului ofertantului la finele executării lucrărilor, preţul total, 
experienţa ofertantului etc.  

Cât priveşte mecanismul procedural de achiziţionare, subliniem ideea că achiziţia de lucrări publice 
poate fi efectuată, de cele mai dese ori, prin licitaţie deschisă, însă legislaţia acceptă una dintre procedurile 
specifice de achiziţionare şi anume a cererii ofertelor de preţuri. Procedura de achiziţie, prin cererea ofertelor 

160 

 



de preţuri, se aplică de orice autoritate contractantă, interesată de achiziţia bunurilor sau serviciilor, necesare 
pentru satisfacerea cerinţelor sale, conform planului trimestrial sau anual de achiziţii [2]. Aplicarea acestei 
proceduri este condiţionată de valoarea achiziţiei, care nu trebuie să depăşească, fără taxa pe valoarea 
adăugată, un milion de lei. 

Fiecare operator economic poate depune o singură ofertă de preţ, fără dreptul de a fi schimbată. 
Asupra unei astfel de oferte nu poate avea loc niciun fel de negocieri între autoritatea contractantă şi ofertant. 
Câştigătoare este declarată oferta care satisface toate cerinţele la cel mai mic preţ. Procedura cererii ofertelor 
de preţuri se desfăşoară într-o singură etapă, prin realizarea următoarelor activităţi: 

Prima etapă, în desfăşurarea procedurii, o constituie întocmirea, de către autoritatea contractantă, a 
invitaţiei de participare şi a caietului de sarcini. La organizarea procedurii de achiziţie publică de lucrări, prin 
cererea ofertelor de preţuri, autoritatea contractantă este obligată să pregătească invitaţia de participare şi 
caietul de sarcini. 

Invitaţia de participare şi caietul de sarcini trebuie să conţină următoarea informaţie: 
a) denumirea şi sediul autorităţii contractante; 
b) descrierea succintă a lucrărilor; 
c) informaţiile privind întocmirea ofertelor; 
d) modul, locul, data şi ora limită a termenului de prezentare a ofertelor de către operatorii 

economici; 
e) informaţia despre formarea preţului ofertei, calculat în valuta naţională sau în altă valută, inclusiv 

indicaţiile asupra necesităţii includerii în preţ a altor elemente, cu excepţia costului propriu-zis al 
lucrărilor; 

f) termenul de valabilitate al ofertelor; 
g) locul şi data deschiderii ofertelor; 
h) clauzele principale ale contractului de achiziţie publică de lucrări; 
i) denumirea documentelor de calificare ale ofertanţilor; 
j) alte cerinţe, considerate necesare de către autoritatea contractantă, dar care nu vor contravine 

prevederilor Regulamentului şi altor prevederi în vigoare privind achiziţiile publice. 
La achiziţia de lucrări a cărei valoare estimativă depăşeşte 100000 de lei, autoritatea contractantă 

publică anticipat invitaţia de participare în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei, care 
are un conținut prestabilit. 

A doua etapă constă în transmiterea de către autoritatea contractantă a invitaţiilor de participare 
operatorilor economici, executanţi de lucrări. Invitaţiile de participare trebuie să fie însoţite de un exemplar 
al caietului de sarcini şi de informaţii referitoare la condiţiile impuse de autoritatea contractantă privind 
eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară a operatorului economic, 
în măsura în care îndeplinirea condiţiilor respective este considerată relevantă pentru îndeplinirea 
contractului. Toate aceste cerințe sunt îndeplinite şi corespund aceloraşi cerinţe, ca şi în cazul licitaţiei 
deschise. 

Invitaţia de participare şi caietul de sarcini se vor transmite prin poştă sau prin ridicare directă de către 
operatorul economic, în urma invitării acestuia, în ambele cazuri, acest fapt fiind înregistrat. Dacă există 
motive întemeiate, invitaţia şi caietul de sarcini pot fi transmise operatorilor economici şi prin fax, însă, în 
cel mai scurt timp, se vor transmite originalele [5]. 

Invitaţia de participare, transmisă operatorilor economici va fi semnată, în mod obligatoriu, de preşe-
dintele grupului de lucru, cu aplicarea ştampilei autorităţii contractante. Autoritatea contractantă va transmite 
invitaţia şi caietul de sarcini, concomitent, tuturor operatorilor economici. Invitaţia va fi transmisă unui 
număr cât mai mare de operatori economici încât, până la termenul-limită de depunere, să fie obţinute cel 
puţin trei oferte. În acest sens, se ţine cont de prevederile hotărârii de guvern care stabileşte preţul docu-
mentelor, care trebuie să le achite ofertanţii autorităţii contractante [3]. 

Menţionăm că termenul de depunere a ofertelor este acelaşi ca şi în cazul licitaţiei deschise, anume cel 
puţin 10 zile, pe care îl considerăm că este insuficient pentru a putea fi pregătit şi eligibil. Din aceste 
considerente, se lucrează adesea cu vechii operatori economici, încălcându-se principiul tratamentului egal al 
tuturor ofertanţilor. 

A treia etapă rezidă în întocmirea şi transmiterea, de către autoritatea contractantă, a răspunsurilor la 
clarificările privind elementele cuprinse în invitaţia de participare şi caietul de sarcini, solicitate de operatorii 
economici, care au primit invitaţie de participare. La această etapă, se urmăreşte clarificarea diverselor 
neînţelegeri ce apar în legătură cu cererea şi ar necesita anumite lămuriri din partea autorităţii contractante. 
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Până la prezentarea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde, în scris, la orice demers al ofertanţilor 
referitor la invitaţia şi caietul de sarcini înaintat. 

Ofertanţii sunt obligaţi să prezinte oferta în conformitate cu indicaţiile din invitaţia de participare şi 
caietul de sarcini. Orice ofertant, căruia i se cere oferta de preţuri, este informat, în invitaţia de participare, 
dacă în preţ se includ, pe lângă costul lucrărilor, şi alte cheltuieli. 

La moment, este necesar ca aceste discuţii sau clarificări să se facă la telefon sau prin alte forme de 
comunicare, fapt ce creează anumite impedimente în atitudini şi cooperare. Din aceste considerente, se tinde 
spre rezolvarea neclarităţilor, fără prezența fizică a operatorilor, punându-se accent pe metodele electronice 
de comunicare.  

În următoarea etapă, are loc primirea ofertelor şi, dacă este cazul, a altor documente solicitate de 
autoritatea contractantă. Orice operator economic, căruia i s-a transmis invitaţia şi caietul de sarcini are 
dreptul să se angajeze sau nu într-o asemenea procedură. Autoritatea contractantă este în drept să solicite, 
odată cu oferta, şi documente de calificare a operatorilor economici, care certifică: competenţa managerială, 
experienţa, buna reputaţie, asigurarea cu personal calificat, dotarea tehnică, capacitatea financiară, alte 
capacităţi necesare executării calitative a contractului de achiziţii publice de lucrări pe întreaga perioadă de 
valabilitate a acestuia; împuternicirea de a încheia contractul de achiziţii publice; bonitatea, implicit certi-
ficate care atestă că operatorul economic nu se află în proces de lichidare sau de insolvabilitate, că 
patrimoniul său nu este sechestrat, că activitatea sa de afaceri nu este suspendată; achitarea impozitelor şi 
altor plăţi obligatorii, în conformitate cu legislaţia ţării, în care el este rezident; componenţa fondatorilor şi a 
persoanelor afiliate. 

Autoritatea contractantă stabileşte termenul-limită de prezentare a ofertelor, care este de cel puţin 10 
zile, astfel încât operatorii economici să dispună de timp suficient pentru întocmirea ofertei şi a celorlalte 
documente solicitate. Ofertele prezentate cu întârziere vor fi respinse. În cazul achiziţiilor secundare, 
contractelor repetate, precum şi în caz de urgenţă, argumentată de autoritatea contractantă, termenul de 
prezentare a ofertelor poate fi redus la cel puţin 5 zile calendaristice. 

De asemenea, ofertele se depun la data specificată în invitaţia de participare. Fiecare ofertant va 
depune o singură ofertă de preţuri, fără dreptul de a fi modificată după termenul-limită de depunere. Asupra 
unei astfel de oferte, între grupul de lucru şi ofertant nu vor avea loc niciun fel de negocieri. Oferta trebuie să 
fie întocmită clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, semnătura persoanei responsabile şi ştampila 
ofertantului. Oferta se prezintă în original şi în copie, la locul indicat [6]. 

Grupul de lucru examinează şi evaluează ofertele, primite până la data şi ora prevăzute în invitaţia de 
participare, conform criteriului – cel mai mic preţ. Ofertele primite după data şi ora prevăzute în invitaţia de 
participare se returnează ofertantului fără a fi deschise. 

Dacă se constată că numai trei ofertanţi întrunesc cerinţele solicitate de către autoritatea contractantă 
pentru executarea lucrărilor, se va examina numai ofertele acestor trei, celelalte oferte vor fi respinse. În 
cazul în care doar un singur ofertant participă sau poate executa lucrările solicitate, oferta acestuia poate fi 
acceptată doar cu condiţia repetării procedurii de achiziţie. 

Dacă, la evaluarea ofertelor se constată că oferta cu cel mai mic preţ nu corespunde cerinţelor de 
calificare, stabilite în caietul de sarcini, grupul de lucru poate acorda preferinţă următoarei oferte cu cel mai 
mic preţ, care întruneşte toate cerinţele necesare. Autoritatea contractantă este în drept să descalifice 
ofertantul, dacă va constata că datele prezentate sunt, în esenţă eronate sau incomplete, precum şi să solicite 
confirmarea acestor date. 

Rezultatele evaluării se specifică într-un proces-verbal, întocmit conform legislaţiei. Acesta va 
cuprinde datele grupului de lucru şi ale oferanţilor, care au procurat documentele de licitaţie şi, în mod 
corespunzător, sunt clarificate următoarele chestiuni: 

− dacă ofertanţii au depus garanţia pentru ofertă la licitaţie şi sub ce formă; 
− solicită împuternicirile în scris ale reprezentanţilor ofertantului; 
− dacă preţurile utilizate în oferte (unitare sau comasate) sunt cele solicitate de autoritatea contrac-

tantă prin documentele licitaţiei. Acest lucru îl confirmă toţi participanţii; 
− dacă documentele de licitaţie cumpărate au fost clare, complete, fără ştersături sau adăugiri, 

pentru a se întocmi ofertele în bune condiţii. Acest lucru îl confirmă toţi participanţii; 
− dacă ofertanţii au luat cunoştinţă de criteriile de selecţie şi procedura de punctaj a acestora, care 

vor sta la baza adjudecării execuţiei obiectivului supus licitaţiei. Acest lucru îl confirmă toţi 
participanţii; 
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− dacă în valoarea ofertei este inclusă taxa pe valoare adăugată, precum şi toate celelalte taxe 
legale. Acest lucru îl confirmă toţi participanţii la licitaţie; 

– dacă ofertanţii au obiecţii la documentele licitaţiei sau la modul de organizare şi desfăşurare a 
licitaţiei. Ofertanţii declară că au sau nu obiecţii, după care are loc darea de seamă privind 
desfăşurarea procedurii de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri [10]. Autoritatea con-
tractantă are obligaţia de a întocmi darea de seamă privind procedura de achiziţie publică de 
lucrări pentru fiecare contract atribuit şi de a o prezenta Agenţiei, în termen de 5 zile de la data 
încheierii contractului.  

Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică de lucrări trebuie să cuprindă cel puţin 
următoarele: descrierea succintă a lucrărilor pentru care autoritatea contractantă a solicitat oferte; denumirea 
şi datele pentru relaţii ale ofertanţilor, precum şi denumirea şi datele pentru relaţii ale operatorului economic 
cu care este încheiat contractul de achiziţie, preţul acestui contract; datele de calificare ale ofertanţilor; preţul 
ofertei sau temeiul determinării lui, expunerea succintă a altor condiţii esenţiale ale fiecărei oferte şi ale 
contractului de achiziţie; rezumatul evaluării şi comparării ofertelor, ţinându-se cont de aplicarea marjei 
preferenţiale; decizia respectivă cu argumentele de rigoare, în cazul în care toate ofertele sunt respinse; 
expunerea motivelor alegerii metodei respective de achiziţie, în cazul procedurilor de achiziţie prin alte 
metode decât licitaţiile deschise; decizia şi temeiurile în cazul aplicării unor proceduri de achiziţie, altele 
decât licitaţiile deschise, dacă procedurile respective nu s-au soldat cu încheierea unui contract de achiziţie; 
motivele respingerii, în cazul respingerii ofertei pe motiv de corupere; rezumatul demersurilor în care s-au 
solicitat explicaţii referitoare la documentele de preselecţie sau la documentele de licitaţie, rezumatul răspun-
surilor la ele, precum şi expunerea rezumativă a oricărei modificări operate în aceste documente. 

Următoarea etapă este transmiterea către toţi ofertanţii a comunicării privind rezultatul desfăşurării 
procedurii de achiziţie. După ce a fost stabilit ofertantul câştigător, autoritatea contractantă îi va aduce la 
cunoştinţă rezultatele în termen de 3 zile. Contractul va fi încheiat în termenul şi condiţiile prevăzute în 
invitaţia de participare şi caietul de sarcini. 

În final, autoritatea contractantă va transmite la Agenţie anunţul de atribuire a contractului de achi-
ziţie publică de lucrări, în vederea publicării lui în Buletinul Achiziţiilor Publice. 

După ce a fost stabilit ofertantul câştigător, autoritatea contractantă îi va aduce la cunoştinţă rezultatele 
în termen de 3 zile. Contractul va fi încheiat în termenul şi condiţiile prevăzute în invitaţia de participare şi 
caietul de sarcini. În termen de 5 zile de la încheierea contractului de achiziţie, autoritatea contractantă va 
întocmi şi prezenta Agenţiei, pentru examinare, darea de seamă privind desfăşurarea procedurii de achiziţie 
şi atribuirea contractului de achiziţie. Agenţia are dreptul să respingă sau să anuleze rezultatele procedurii de 
achiziţie, dacă se constată că procedura nu a fost efectuată corect și legal. În acest caz, se va solicita 
organizarea unei noi proceduri de achiziţie.  

În cazul când s-a înregistrat contractul, este necesară întocmirea dosarului achiziţiei publice, care 
reprezintă totalitatea documentelor utilizate de către autoritatea contractantă pe parcursul desfăşurării pro-
cedurilor de achiziţie publică. Dosarul achiziţiei publice se întocmeşte pentru fiecare procedură de achiziţie 
publică în parte şi se păstrează pe un termen de 5 ani de la iniţierea acesteia [4].  

Dosarul achiziţiei publice conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente: extrasul din anunţul de 
intenţie;  invitaţiile de participare la procedura de achiziţie expediate operatorilor economici; scrisoarea de 
solicitare pentru publicarea anunţului privind desfăşurarea procedurii de achiziţie, documentele de 
preselecţie, de licitaţie sau alte documente de atragere a ofertelor întocmite de către autoritatea contractantă, 
în cadrul procedurii de achiziţie publică şi înregistrate în modul corespunzător; înscrierile cu privire la 
numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice; răspunsul autorităţii contractante la explicaţiile solicitate 
asupra documentelor de preselecţie, scrisorile de informare a operatorilor economici, vizavi de modificările 
operate în documentele de preselecţie, de licitaţie sau în alte documente de atragere a ofertelor, procesul-
verbal al grupului de lucru cu privire la deschiderea şi citirea ofertelor, iar în cazul desfăşurării achiziţiilor 
publice electronice – extrasele imprimate, care vor asigura înregistrarea conţinutului şi consecutivităţii desfă-
şurării acesteia şi alte documente. 

Aşadar, conceptul de „achiziţie publică” trebuie să fie centrată pe ideea de utilizare responsabilă şi 
eficientă a banilor publici şi de evitare a oricărei posibilităţi ca ofertanţii să pună la îndoială ceea ce s-a 
realizat [11]. Eficienţa achiziţiilor publice constituie un element fundamental pentru succesul unei economii 
de piaţă şi contribuie la creşterea economică pe termen lung, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea de 
afaceri şi apariţia unei culturi de piaţă competitivă, axată pe eficienţa afacerilor şi pe „cea mai bună valoare 
pentru bani” [9, p. 19] în ceea ce priveşte cheltuielile guvernamentale. 
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