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Nr.26-07/2-14/73392 

30 august 2022   
Curtea de Conturi a Republicii Moldova 

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 69   

 

 

Cancelaria de Stat 
mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 

 

 

Serviciul Fiscal de Stat, cu referire la executarea recomandărilor din Hotărîrea Curții de 

Conturi nr.48 din 30 iulie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra achizițiilor 

publice în cadrul sistemului Ministerului Finanțelor în anii 2019-2020, prezintă informația, 

conform anexei. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu respect, 
 

 

 

 

 

 

 

Director adjunct                                       Valeriu VLAS 
 

 

 

 

 

 

 

  

Executor Nicoleta BRAGUȚA 

Telefon 0 22 82 34 39 

e-mail nicoleta.braguta@sfs.md 

 

 

 

 

„Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de 

Stat. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai cu respectarea legislației privind protecția datelor cu 

caracter personal.” 

MINISTERUL FINANȚELOR AL REPUBLICII MOLDOVA 

SERVICIUL FISCAL DE STAT 

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

STATE TAX SERVICE 
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Anexă 

Informația privind măsurile întreprinse în vederea executării Hotărârii Curții de Conturi nr.48 din 30 iulie 2021 „Cu privire la 

Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Finanțelor în anii 2019-2020” 

 

Nr. 

d/o 

Conținutul cerinței/recomandării Nivelul de implementare 

Recomandări din Raportul de audit: 

Conducerii MF, SV și SFS:  

1. 1. să examineze rezultatele auditului public extern, cu 

aprobarea unui plan de măsuri de remediere a 

situațiilor constatate și implementarea recomandărilor 

de audit 

Acțiune implementată 

A fost aprobat Ordinul Ministrului Finanțelor nr.152 din 27 decembrie 2021 cu privire 

la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea cerințelor și recomandărilor 

din HCC nr.48 din 30 iulie 2021. 

2. 2. să actualizeze planurile anuale de achiziții și să 

asigure corelarea acestora cu bugetul aprobat al 

entității, în vederea planificării conforme a 

achizițiilor publice 

Acțiune implementată 

Planul anual de achiziții a fost actualizat, corelat cu bugetul instituției, și plasat pe 

pagina oficială a SFS și poate fi accesat la următorul link https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-

achizitii 

3. 3. să elaboreze și să publice regulamentar anunțurile 

de intenție și planurile anuale de achiziții, în vederea 

asigurării transparenței procesului de planificare a 

achizițiilor publice 

Acțiune implementată 

Anunțurile de intenție au fost elaborate și publicate în termen, conform planului de 

achiziție, care pot fi accesate la următorul link  
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_5_0.pdf 

 

Planul anual de achiziții a SFS a fost aprobat și publicat în termen pe pagina oficială a 

SFS, care poate fi accesat la următorul link https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii 

4. 4. să coreleze valoarea estimativă a contractelor de 

achiziții publice cu cea a anunțurilor de participare la 

procedura de achiziție publică 

Acțiune implementată 

A fost asigurată respectarea condițiilor de planificare a contractelor de achiziții publice 

precum și a fost asigurată corespunderea valorii estimative a contractelor de achiziții 

publice, care pot fi accesate la următoarele linkuri: 
https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii 

https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list 
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Nr. 

d/o 

Conținutul cerinței/recomandării Nivelul de implementare 

5. 5. să planifice regulamentar achizițiile publice, prin 

studierea detaliată a pieței, în vederea gestionării 

resurselor financiare publice conform principiilor 

bunei guvernări 

Acțiune implementată 

Necesitățile de bunuri, servicii și lucrări în cadrul SFS au fost planificate regulamentar, 

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr.105 din 12.08.2020 

cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de 

organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice, 

care pot fi accesate la următorul link https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii 

6. 6. să determine în mod adecvat necesitățile de 

achiziții, în scopul evitării încheierii contractelor 

neplanificate și suportării cheltuielilor suplimentare 

Acțiune implementată 

Necesitățile de achiziții ale SFS au fost determinate și planificate în conformitate cu 

prevederile HG nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de planificare a contractelor de achiziții publice și care pot fi accesate la 

următorul link https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii 

7. 7. să întocmească și să depună în mod regulamentar 

declarațiile de imparțialitate și confidențialitate în 

cadrul procedurilor de achiziție publică 

Acțiune implementată 

Declarațiile de imparțialitate și confidențialitate au fost semnate și depuse la fiecare 

procedură de achiziție publică, în conformitate cu Anexa nr.3 la Regulamentul cu 

privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin HG 

nr.10 din 20.01.2021. 

8. 8. să elimine practica de includere în documentația de 

atribuire a unor cerințe restrictive în cadrul 

procedurilor de achiziție publică, pentru a asigura 

participarea largă a operatorilor economici la 

procedurile de achiziții publice, conform legislației în 

vigoare 

Acțiune implementată 

Documentațiile de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții au fost elaborate în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare, și pot fi accesate la următoarele 

linkuri 
https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C8%9Bia-standard-pentru-realizarea-

achizi%C5%A3iilor-publice-de-lucr%C4%83ri  

 

https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C5%A3ia-standard-pentru-realizarea-

achizi%C8%9Biilor-publice-de-bunuri-%C8%99i-servicii 

9. 9. să organizeze instruirea în domeniul achizițiilor 

publice a membrilor grupurilor de lucru pentru 

achiziții, în vederea ridicării nivelului de pregătire 

profesională a acestora 

Acțiune implementată 

Agenția Achiziții Publice în perioada de 11 – 13 aprilie 2022 a desfășurat webinar cu 

genericul „Bune practice de achiziții publice: gestiunea contractului, executare, 

modificare și răspunsuri în achiziții publice în circumstanțe de urgență”. 
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Nr. 

d/o 

Conținutul cerinței/recomandării Nivelul de implementare 

10. 10. să informeze în modul stabilit operatorii 

economici despre rezultatele procedurilor de achiziție  

publică, în vederea asigurării transparenței în cadrul 

achizițiilor publice 

Acțiune implementată 

Operatorii economici care au fost implicați în procedura de achiziție publică, au fost 

informați în termen despre rezultatele procedurii de achiziții, prin intermediul 

sistemului de management al documentelor al SFS. 

11. 11. să planifice regulamentar achizițiile publice, 

evitând divizarea acestora prin încheierea contractelor 

de achiziții de valoare mică 

Acțiune implementată 

Achiziții publice în cadrul SFS au fost planificate regulamentar și în termen, în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare, conform necesităților. 

12. 12. să asigure încheierea contractelor și desfășurarea 

achizițiilor conform planului anual de achiziții 

aprobat 

 

Acțiune implementată 

Achiziții publice din cadrul SFS au fost desfășurate în conformitate cu planul anual de 

achiziție aprobat, care este publicat pe pagina oficială a SFS și poate fi accesat la 

următorul link https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii 

13. 13. să asigure calcularea, depunerea și reținerea 

garanției de bună execuție, în scopul executării 

depline a contractelor de achiziții publice de lucrări 

 

Acțiune implementată 

A fost asigurată calcularea, depunerea și reținerea garanțiilor de bună execuție, în 

scopul executării depline  a contractelor de achiziții publice, în conformitate cu 

prevederile HG nr.638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind 

achizițiile publice de lucrări. 
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