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Din 20rc mun. Chiginau
Cu privire la stabilirea
procedurii interne de
desfasurere a proceduriror de achizitii pubrice

in conformitate cu Hotdrirea Guvernului nr.433 din 15.07.2015, Legii nr.22gdin 23 '09 '2010, 9i pentru asigurarea controlului intern E desfrgu rareacorecta aprocedurilor de achi zitii publice

ORDON:

t t.ffill""o:.::::ii:??,T:-..-ourii, de. desfasurare a achizitiilor publice

i *:1lyl g.din se pu,n: in aplicur. lin 02 ianuarie 2018;

cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, conform anexeii nr. l.
w z.w L(J)

' ?:^i::Tfsl3lauit de verificarea si executarea etaperor descrise i
rr.cttlL\; Df \,Ull4' ordinul dat sa fie adus la cunostiinta tuturor membrilor diin Grupul delucru pentru achizitii.

5 ' Prezentul ordin sd fie prasat pe pagina ofici ard, aServiciului

Prim-vicedirector
Violeta eAI-aX

ln

Executat:
Movileanu Cristina
773607



Anexa nr.l

DESFA$URAREA PROCEDURILOR DE ACHTZITII PUBLICE
in cadrul Serviciului Hidrometeoroloeic de Stat

Procesul de achizi(ie publici reprezintd o succesiune de etape, privind achizitria bunurilor,
serviciilor sau lucrdrilor, Qa urmare a atribuirii unui contract de achizilii publice, pentru necesi6lile
Serviciului.

Confbrm prevederilor Legii nr.l3l din 03 .07 .2015 ,,Privind achizitiile publice", Hotdrirea
Guvernului nr. 667 din 27.05.2016 ,,Cu privire la activitatea grupului de lucru", Hotarirea
Guvernului nr.9 din 17.01.2008 ,,Cu privire la intocmirea Ei pdstrarea dosarului de achizilii publice"
qi altor acte normative in vigoare, se vor parcurge mai multe etape descrise in continuare:

I. PLANUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

Planul anual al achizifiilor publice este documentul care conline informafia despre
contractele de achizitrii publice care vor fi atribuite qi procedurile de achizilie ce se planifica a fi
petrecute pe parcursul unui an bugetar.

Autoritatea contractantd are obligafia de a elabora planul achiziliilor publice in fiecare an cu
plasarea acestuia pe pagina Web oficiald a Serviciului.

La elaborarea planului se va line cont de:
- necesitifile obiective ale institufiei privind bunurile, serviciile gi lucririle;
- demersurile prin care responsabilii directiei/sec{ie solicita introducerea in programul

anual al achiziliilor publice gi/sau acordarea materialelor necesare desfbgurdrii
Activitalilor specifice, cuprinzind urmdtoarele informaJii: descrierea detaliata a bunurilor,
serviciilor, lucrdrilor, motivul concret privind necesitatea achiziliilor gi atunci cdnd este
posibil, oblinerea rezultatului previzionat, sub aspect tehnico-economic, raportat la
costul real al bunurilor/serviciilor/lucrdrilor ce urmeazd,afi achizilionate;

- gradul de prioritate al necesitifilor;
- anticipirile cu privire la fondurile ce urmeazd a fi alocate prin bugetul anual
Planul de achizitii trebuie sa cuprindS: obiectul contractului de achrzitie, cod CPV, valoarea
estirrrativd a contractului fara TVA, perioada planificata pentru achizitie Ei procedura
stabilita pentru derularea procesului de achizilie (in conformitate cu Legea nr.l31 din
03.07.20 I s).
Planul anual al achiziliilor publice se aprobd de c6tre conducltorul autoritlfii

contractante conform atribu{iilor legale ce ii revin, cu avizul Direc(iei Finante qi Contabilitate.
Autoritatea contractantd are dreptul de a opera modificdri sau completari ulterioare in planul

anual al achiziJiilor publice, modificdri/completdri care se aproba in aceleagi condilii ca gi planul
inilial. 

^In cazul in care aceste modificari au ca scop acoperirea unor necesitdfi ce nu au fost cuprinse
inilial in planul anual al achiziliilor publice, introducerea acestora este condilionata de asigurarea
surselor de finantare.

II. GRUPUL DE LUCRU

In conformitate cu Hotarirea Guvernului 661 din 27.05.2016. in cadrul servicir-rlui se fonneaza
grupul de lucru pentru achizilii.
Grupul dat este format din specialiqtii insituliei Ei va cuprinde obligatoriu reprezentantul conducerii
(cu drept de semnatura), directiei finante qi contabililate, secretarul grupului gi specialigti in
domeniul achizitiei ce urmeazd a fi efectuate.



ComponenJa grupului de lucru se aproba prin Ordinul directorului la inceputul anului de gestiune gi
va cuprinde membri permanenfi precum Ei divergi specialigti care vor fi atra;i in cadrul grupului in
dependerrfa de obiectul achizigiei.
Membrii grupului de lucru trebuie sa fie familiarizali cu legislalia din domeniul achiziliilor publice,
precllrx Ei cu atribu{iile gi obligaliile specificate in "Regulamentul cu privire la activitatea grupului
de lucru pentru achrzitri" aprobat prin HG nr,667 din27.05.2016.

III. PROCEDURILE DE ACHIZITII PUBLICE

in scopul asigurdrii unei bune administrdri si gestiondrii corecte a banilor publici in
conformitate cu legislalia in vigoare se stabilegte:

# atribuirea contractelor de achizilii publice de valoare micd - valoarea estim atd acdrora
fbra 'fVA este de pina la sau egald cu: B0 000 lei pentru bunuri gi servicii, 100 000 lei pentru lucr6ri,
sc des{bsoard conform HG Nr. 665 din 27.05.2016,,Regulamentului cu privirela acniiiliite publice
de valoare micd"

# atribuirea contractelor de achizilii publice - valoarea estimatd a cdrorafdra TVA este de
pina la sau egala cu: 400 000 lei pentru bunuri qi servicii, I 500 000 lei pentru lucrdri, se desfdE oard,
confbrm Legii nr.l3l din 03.07.2005 privind achiziliile publice, HG nr. 666 din 27.05.2016
,.Regulamentului cu privire la achizilia bunurilor gi serviciilor prin cererea ofertelor de preturi",
IIG nr. 669 din 27.05.20l6,,Regulamentului privind achiziliile publice de lucrdri".

# atribuirea contractelor de achizilii publice - valoarea estimatd a cdrora ftra TVA este mai
mare de: 400 000 lei pentru bunuri gi servicii, 1 500 000 lei pentru lucrdri, se desfbqoard conform
Legii nr. l3 I din 03.07 .2005 privin d achizi;iile publice, procedura de bazd, fiind Licitalia deschisd.

Pentru atribuirea contractelor de achizilii publice autoritatea contractantd poate inifia gi alte
proceduri cum ar fi: dialogul competitiv; negocierea cu publicarea prealalbila a unui anun! de
participare; negocierea lard publicarea prealalbilA a unui anunf de participare; concursul de solutii;
T'oate procedr-rrile sunt desfasurate in conformitate cll Legea nr.13 1 din 03,01 .2005 privind
achiziliile publice.

IV. DOSARUL ACHIZITIILOR PUBLICE

Dosarul achiziJiei publice reprezintd totalitatea documentelor utihzate de cdtre autoritatea
contractantd
pe parcLrrsul desfasurarii procedurilor de achizilie publica.Dosarul achiziliei publice se intocmegte
pentru fiecare procedura de achizilie publica in parte gi se pdstreazd in decurs de 5 ani de la inilierea
acesteia. La intocmirea gi p[strarea dosarului se va fine cont de prevederile ,,Regulamentului cu
privire la intocmirea gi pdstrarea dosarului achiziEiei publice" aprobat prin Hotarirea Guvernului
nr.9 din 17.01.2008.

Contabil-sef: Cris Prim-vicedirector:
Semnatura: Semnatura:
Data:


