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D E C I Z I E  

 
nr. ____                                                                                din ______________ 
  

 
 

 
Cu privire la obligarea entităților publice  
subordonate Primăriei și Consiliului municipal  
Chișinău de a efectua achizițiile publice de mică  
valoare prin intermediul noului sistem de achiziții  
publice electronice - MTender  
 
 
 
 Pornind de la necesitatea fortificării de monitorizare a modului de 
desfășurare a achizițiilor publice de valoare mică, dar și prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 655 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire 
la achizițiile publice de valoare mică” care stipulează că autoritatea contractantă 
este în drept să aplice una dintre procedurile de achiziţie publică stabilite de 
Legea nr. 131 din 03.07.2015 „Privind achizițiile publice”, pentru achizițiile 
publice a căror valoarea estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depășește 
80 000 lei pentru bunuri şi servicii şi 100 000 lei pentru lucrări; 

 
Luând în considerare prevederile Hotărârii de Guvern enunțate mai sus, 

conform căreia autoritatea contractantă asigură utilizarea eficientă a resurselor 
financiare, transparenţa, obiectivitatea şi imparțialitatea procesului de achiziţie 
şi încrederea publică faţă de acesta; 

 
Considerînd ca unul oportun – Memorandumul privind inițiativa 

Ministerului Finanțelor, ONG-urilor locale și reprezentanților comunității de 
afaceri interesați să coopereze în vederea dezvoltării achizițiilor publice 
electronice transparente și eficiente în Moldova și în special pilotarea 
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achizițiilor publice electronice pentru contractele de valoare mică, semnat la 
Chișinău, în data de 30 noiembrie 2016 
 
 Ținînd cont de scrisorile de recomandare a Ministerului Finanțelor al RM 
nr. 12/AP-09/101 din 02.05.2017 și nr. 12/AP-09/2610 din 26.10.2017 prin care 
autoritățile contractante sunt încurajate să efectueze achizițiile publice de 
valoare mică prin intermediul noului sistem de achiziţii publice electronice – 
MTender; 
 
 Reafirmînd principiile ce reglementează relațiile privind achizițiile 
publice și anume: utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor 
autorităţilor contractante, transparenţa achiziţiilor publice, asigurarea 
concurenţei şi combaterea concurenţei neloiale în domeniul achiziţiilor publice, 
protecţia mediului şi promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul 
achiziţiilor publice, menţinerea ordinii publice, bunelor moravuri şi siguranţei 
publice, ocrotirea sănătăţii, protejarea vieţii oamenilor, florei şi faunei, 
liberalizarea şi extinderea comerţului internaţional, libera circulaţie a mărfurilor, 
libertatea de stabilire şi de prestare a serviciilor, tratament egal, imparţialitate, 
nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici, 
proporţionalitate, recunoaştere reciprocă, asumarea răspunderii în cadrul 
procedurilor de achiziţie publică. 
 

În același timp, având în vedere competența Consiliului municipal 
Chișinău reglementată de art. 6 din Legea nr.136 din 17.06.2016 „Privind 
statutul municipiului Chișinău”, art. 14 alin. (3) din Legea nr. 436 din 
28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, Consiliul municipal Chișinău 
DECIDE: 
 

1. Se obligă toate entitățile publice subordonate Pimăriei municipiului 
Chișinău și Consiliului municipal Chișinău începând cu data de 01 
ianuarie 2018 de a efectua toate achizițiile publice a căror valoare 
estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte 80 000 lei pentru 
bunuri şi servicii şi 100 000 lei pentru lucrări, să fie efectuate prin 
intermediul sistemului electronic de achiziții publice MTender; 

2. Punctul 1 al prezentei decizii nu va fi aplicabil achizițiilor publice care au 
ca obiect procurarea de agent termic, energie electrică, apă potabilă, 
servicii de canalizare, salubritate, produse petroliere, bilete de avion și 
servicii de asigurare precum și pentru achizițiile de urgență unde din 
cauza unor evenimente imprevizibile și a termenelor restrânși, pînă la trei 
zile, nu este justificată efectuarea achiziției prin intermediul sistemului 
electronic de achiziții publice MTender.  

3. Toate anunțurile de participare la achizițiile publice a căror valoarea 
estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte 80 000 lei pentru 



bunuri şi servicii şi 100 000 lei pentru lucrări, vor fi publicate prin 
intermediul sistemului electronic de achiziții publice MTender; 

4. Achizițiile publice a căror valoare nu depășește suma de 10000 lei, fără 
taxă pe valoare adăugată, pot fi efectuate și în afara sistemului electronic 
de achiziții publice MTender; 

5. Primarul general interimar al municipiului Chișinău, dl Nistor 
GROZAVU, va asigura controlul executării prezentei decizii. 

 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 
 
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI 


