
 
                         
 

 
 
 
 
 

INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII 
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL” 

 

 

  
PROGRAMUL NAȚIONAL DE CREȘTERE A CAPACITĂȚILOR OPERATORILOR DIN 

DOMENIUL APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 
 

Domeniu: EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE  CANALIZARE 
 

 
CONCEPT 

Titlul MODUL: Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea 
titularilor de licențe din sectorul apă și canalizare 

 
Obiectiv: Programul Național de Creștere a Capacităților acordă sprijin calificat şi eficient întreprinderilor 

furnizoare de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, membre ale Asociației Moldova 
Apă-Canal (AMAC), parteneri ai GIZ si beneficiari ai Fondului Național de Dezvoltare 
Regionala.  

Obiectivul Programului constă în asigurarea consolidării şi dezvoltării capacităților legate de 
procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în domeniul serviciilor de 
apă și canalizare pentru Operatorii „Apă-Canal” din R. Moldova. Vor fi accentuate următoarele 
obiective conform tematicii modulului: 

- Cunoașterea modificărilor operate în cadrul legislativ-normativ privind achizițiile publice; 

- Familiarizarea cu modul de documentare standard pentru realizarea achizițiilor publice de 
bunuri, servicii și lucrări prin procedura de dialog competitiv. 

Participanți: Circa 25 de participanți reprezentând întreprinderi furnizoare de servicii de alimentare cu apă şi 
canalizare din Republica Moldova 

Locație: 
Institutul de Formare Continua în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării (IFCAAC), 
Universitatea Tehnică din Moldova, mun. Chișinău, b-dul. Dacia 39, et. 1, aula-142. (Blocul de 
studii 9 al Facultății Urbanism și Arhitectură). 

Organizator: AMAC, IFCAAC, GIZ 

Perioada: 
1 grup – data de 16-17-18 ianuarie 2018  (25 participanți – limba română). 
2 grup – data de 23-24-25 ianuarie 2018 (25 participanți – limba română) 
3 grup – data de 30-31-01 ianuarie/februarie 2018  (25 participanți – limba rusă) 

Responsabil 
modul: 

Calos Sergiu, director IFCAAC 
Ciobanu Natalia, coordonator modul 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                         
 

 
 
 
 
 

INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII 
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL” 

 

 

AGENDA  (Ziua 1) 
 

Ora Tema sesiunii Lectorul/Moderator 
09.00 – 09.30 Înregistrarea participanților  

09.30 – 9.45 
Prezentarea obiective de studiu. 
Prezentarea echipei/participanților, conținutului și structurii cursului; stabilirea 
regulilor de lucru; identificarea necesităților de instruire a cursanților. 

Nistor Iurie, director 
executive AMAC 

Calos Sergiu, 
director IFCAAC 
Natalia Iachimov, 

GIZ 

9.45 – 10.45 

Sesiunea 1. Dispoziții generale privind achizițiile publice: 
• Introducere în achiziții publice 
• Cadrul legislativ din domeniul achizițiilor publice 
• Obiectul achizițiilor publice 
• Principalii actori ai sistemului de achiziții publice 
• Principii în achiziții publice 

 
 
 

Valeriu Secaș,  
Agentia Achiziții 

Publice 
10.45 – 11.00 Pauză  

11.00 – 12.30 

Sesiunea 2. Procesul de achiziție publică 
• Componența grupului de lucru pentru achiziții. Reprezentanții societății civile. 

Registre de evidență 
• Planificarea achizițiilor publice (Condiții de planificare. Anunțuri de intenție și 

planul de achiziții. Codurile CPV. Divizarea procedurilor de achiziții) 
• Tipuri de proceduri de achiziție (Praguri valorice. Numărul minim de 

ofertanţi/candidaţi prevăzut pentru fiecare procedură) 
• Elaborarea documentației de atribuire (Criterii de calificare și selecție. Criterii 

de atribuire a contractului de achiziții publice. Garanția pentru ofertă și 
garanția de bună execuție a contractului. Documentația standard) 
• Invitația/anunțul de participare. Termene. Publicarea anunțurilor în Buletinul 

Achizițiilor Publice 
• Depunerea, modificarea și retragerea ofertelor. Deschiderea ofertelor. 

Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor 

Aurelia Botica,  
Agentia Achiziții 

Publice 

12.30 – 13.30 Masa de prânz 

13.30 – 15.00 

Sesiunea 2. Procesul de achiziție publică (continuare): 
• Situații de exludere din procedura de achiziție 
• Atribuirea contractului de achiziții publice (Informarea despre rezultatul 

procedurii de achiziție. Termeni de așteptare și termeni de încheiere a 
contractului de achiziții publice).  

• Anularea procedurii de achiziție 
• Raportarea rezultatelor procedurii de achiziție publică 
• Contractul de achiziții publice (Executarea și modificarea contractului de 

achiziții publice) 
• Transparența în procesul de achiziție publică 
Sesiunea 3. Lista de interdicție a operatorilor economici 
• Întocmirea și conținutul listei 
• Procedura de înscriere a operatorilor economici în listă 
• Temeiuri de înscriere în lista de interdicție 
Sesiunea 4. Soluționarea litigiilor în domeniul achizițiilor publice 
• Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 
• Formularea contestațiilor în cadrul procedurilor de achiziții publice 
• Procedura de examinare și soluționare a contestațiilor 

Nadejda Tanasov,  
Agenția Achiziții 

Publice 



 
                         
 

 
 
 
 
 

INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII 
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL” 

 

 

15.00 – 15.15 Pauză 

15.15 – 16.45 

Sesiunea 5. Angajamentele asumate de Republica Moldova în domeniul 
achizițiilor publice pe plan extern: 

• Acordul achizițiilor publice din cadrul OMC  
• Acordul de asociere RM-UE. Directivele UE 

 
Ghenadie Grib,  

Agenția Achiziții 
Publice 

16.45 – 17.00 Concluziile primei zile de instruire Moderatorii  

 
 

AGENDA  (Ziua 2) 
 

Ora Tema sesiunii Lectorul 

09.00 – 11.00 

Sesiunea 6. Regulamentul ANRE ,,Regulamentul privind procedurile de 
achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de 
licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și 
operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare,,: Scopul Domeniul și praguri de aplicare. Beneficiarul. Obligațiile 
beneficiarului. Operatorul economic. Drepturi și condiții. Lista de interdicție. 

 
Andrei Adam, 

Agenția Națională 
pentru Reglementare 
în Energetică a RM 

10.45 – 11.00                                            Pauză 

11.00 – 12.30 

Sesiunea 6. Regulamentul ANRE ,,Regulamentul privind procedurile de 
achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de 
licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și 
operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare,,: Etapele procedurilor de achiziție. 

Andrei Adam, 
Agenția Națională 

pentru Reglementare 
în Energetică a RM 

12.30 – 13.30 Masa de prânz  

13.30 – 15.00 

Sesiunea 6. Regulamentul ANRE ,,Regulamentul privind procedurile de 
achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de 
licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și 
operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare,,: Procedurile de achiziție. 

Andrei Adam, 
Agenția Națională 

pentru Reglementare 
în Energetică a RM 

15.00 – 15.15 Pauză   

15.15 – 16.45 

Sesiunea 6. Regulamentul ANRE ,,Regulamentul privind procedurile de 
achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de 
licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și 
operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare,,: Inițierea procedurilor de achiziții. 

Andrei Adam, 
Agenția Națională 

pentru Reglementare 
în Energetică a RM 

16.45 – 17.00 
 
Concluziile celei de a doua zi de instruire 
 

Moderatorii  
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AGENDA  (Ziua 3) 

 

Ora Tema sesiunii Lectorul 

09.00 – 10.45 

Sesiunea 7. Achiziții în cadrul proiectelor de investiții ale băncii 
mondiale. 
1. Banca mondiala: istorie, principii, etape în cadrul proiectelor de 
asistență tehnică. 
2. Identificarea proiectelor și etapele premergătoare implementării 
proiectului 

Ion Barbărasă,  
Banca Mondială 

10.45 – 11.00                                               Pauză 

11.00 – 12.30 

Sesiunea 7. Achiziții în cadrul proiectelor de investiții ale băncii 
mondiale (continuare). 
3. Procesul de Achiziții și rolul acestuia în contextul proiectelor finanțate 
de Banca Mondială. 
4. Cadru nou privind achizițiile în proiectele finanțate de Banca 
Mondială. 
5. Studii de caz, lecții învățate 

Ion Barbărasă,  
Banca Mondială 

12.30 – 13.30 Masa de prânz  

13.30 – 15.00 

Sesiunea 8. Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și 
serviciilor în cadrul proiectelor finanțate de către BERD. 
1. Introducere 
2. Principiile și regulile de achiziții BERD 

Leonid Meleca, 
Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și 
Dezvoltare 

15.00 – 15.15                                           Pauză  

15.15 – 15.45 

Sesiunea 8. Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și 
serviciilor în cadrul proiectelor finanțate de către BERD (continuare) 
3. Achiziții de bunuri, lucrări și servicii asociate. 
4. Achizițiile serviciilor de consultanță. 

Leonid Meleca, 
Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și 
Dezvoltare 

15.45 – 16.00 
Evaluarea seminarului. Închiderea seminarului. 
Înmânarea Certificatelor de instruire. 
 

Calos Sergiu 
Ciobanu Natalia 
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	Pauză

