
CONGRESUL AUTORITĂŢILOR LOCALE DIN MOLDOVA 
Str. Columna 106 A, Chișinău, Republica Moldova (secretariat) 

Tel: 22-35-09, Fax: 22-35-29, mob. 079588547, info@calm.md, www.calm.md 
 

 
 

Nr. 135  din  27 iulie  2020 

 

Către: CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII 

MOLDOVA 

 

 

Aviz 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea 

Grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice (număr unic 475/MF/2020) 

 

1. Consideraţii generale 

 Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a examinat proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Grupului de lucru în domeniul 

achizițiilor publice (număr unic 475/MF/2020), în continuare Proiect. 

CALM a analizat prevederile Proiectului în cauză prin prisma respectării principiilor 

de organizare, funcţionare şi a intereselor autorităţilor administraţiei publice locale (APL), 

stabilind următoarele. 

 

 

2. Legislația aplicabilă 

❖ Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15.10.1985, publicată în ediţia oficială 

"Tratate internaţionale", 1999, volumul 14, pag.14 

❖ Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994; 

❖ Legea privind descentralizarea administrativă, nr. 435-XVI din 28.12.2006; 

❖ Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006; 

❖ Legea privind achizițiile publice, nr. 131 din 3 iulie 2015. 

 

 

3. Constatări/obiecții 

CALM menţionează că, în rezultatul examinării Proiectului, nu a depistat încălcări ale 

principiilor de organizare și funcţionare a APL. 

În acelaşi timp atragem atenţia că pct. 10 din Regulamentul la Proiect prevede: ”ca 

secretar al grupului de lucru se stabilește persoana din cadrul subdiviziunii structurale 
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specializate, sau specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice. ”.  În cadrul APL nu 

existe resurse pentru a angaja sau certifica specialiști în domeniul achizițiilor publice, iar din 

Proiect nu este clară sursa de acoperire a obligației respective.  Admitem că se va asigura 

centralizat certificarea gratuită a specialiștilor din achizițiile publice în sectorul public, în 

special cei de la nivel local.  Ori, altfel, propunem ca prevederea să fie revăzută și să fie 

specificat că pentru APL prevederea în cauză poartă un caracter de recomandare. 

 

Ținând cont de cele menţionate, CALM consideră că Proiectul poate fi susținut 

spre a fi promovat, cu luarea în considerație a  propunerilor menţionate mai sus. 

Cu respect, 

 

Viorel FURDUI 

Director Executiv al CALM 
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