
 
 

APROBAT 
de către  

Consiliul de Administrație 
AIS MOLDPRES IS 

conform procesului-verbal nr.1 din 2.03.2018 
 
 

REGULAMENTUL INTERN 
al AIS MOLDPRES ÎS 

cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor 
prin cererea ofertelor de preţuri 

 
    Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri (în 
continuare - Regulament) reglementează relaţiile în domeniul achiziţiei bunurilor şi serviciilor prin 
metoda cererii ofertelor de preţuri. 

 
CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
1.1.Prezentul Regulament stabileşte temeiurile juridice de organizare şi desfăşurare a procedurii 
cererii ofertelor de preţuri, în scopul asigurării economisirii şi eficientizării achiziţiilor de bunuri şi 
servicii, pentru necesităţile AIS Moldpres ÎS de bunuri şi servicii, participării largi a operatorilor 
economici în cadrul procedurilor de achiziţie  şi dezvoltării concurenţei între aceştia. 
1.2. Contractul de achiziţie se încheie în conformitate cu necesităţile de achiziţie ale AIS Moldpres 
ÎS, întocmite şi aprobate în modul stabilit. 
1.3. De regulă, contractele de achiziţie se încheie pe un an bugetar. Pentru achiziţiile de bunuri şi 
servicii ale căror perioadă de realizare este mai mare de un an contractul poate fi încheiat pentru 
întreaga achiziţie, însă realizarea lor urmează a fi asigurată în limitele planificărilor anuale 
prevăzute în aceste scopuri şi precizate anual în contract. 

 
Condiţii de aplicare 

1.4. Procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri se aplică de AIS Moldpres ÎS  pentru 
satisfacerea cerinţelor sale, conform planului trimestrial sau anual de achiziţii. 
1.5. Aplicarea acestei proceduri este condiţionată de valoarea achiziţiei, care depăşeşte, suma de 
400000 lei pentru bunuri şi servicii. 
 

Întocmirea şi transmiterea invitaţiei 
1.6. AIS Moldpres ÎS  întocmeşte invitaţia de participare în limba de stat sau, după caz, în una din 
limbile de circulaţie internaţională, care conţine, cel puţin următoarea informaţie: 
denumirea şi sediul autorităţii contractante; 
caracteristicile  tehnice şi  cele ce ţin de calitatea  bunurilor sau serviciilor solicitate;  
descrierea bunurilor sau serviciilor solicitate; 
informaţia privind modalitatea întocmirii ofertelor; 
modul, locul şi termenul-limită de  prezentare a ofertelor; 
informaţia despre preţul ofertei care, de regulă, se calculează în valuta naţională  
sau, după caz, în altă valută convertibilă pe teritoriul Republicii Moldova; 
termenul de valabilitate a ofertelor; 
clauzele principale ale contractului care urmează a fi încheiat; 
denumirea documentelor de calificare ale ofertanţilor; 
criteriile de evaluare a ofertelor. 



1.7. După executarea cerinţelor expuse la punctul 1.6. al prezentului Regulament, AIS Moldpres ÎS 
atribuie invitaţiei de participare un număr de înregistrare cu data corespunzătoare. 
1.8. Invitaţia  AIS Moldpres ÎS de a participa la concurs va fi transmisă unui număr cît mai mare de 
operatori economici, inclusiv celor incluşi în Lista operatorilor economici calificaţi în funcţie de 
obiectul achiziţiei, urmînd ca pînă la expirarea termenului-limită de depunere să fie înregistrare cel 
puţin trei oferte. 
1.9. AIS Moldpres ÎS  va transmite invitaţiile de participare, în mod  prioritar, operatorilor 
economici rezidenţi ai Republicii Moldova, îndeosebi producătorilor autohtoni.  
1.10. AIS Moldpres ÎS  va transmite invitaţiile de participare prin poştă, prin ridicare directă, prin 
fax, pe cale electronică, sau prin combinarea acestor mijloace, sau va publica invitația în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova.  
1.11. Invitaţia de participare se transmite, în mod gratuit, concomitent tuturor operatorilor 
economici. 
1.12. Odată cu înaintarea ofertei, AIS Moldpres ÎS  are dreptul de a solicita operatorului economic 
să prezinte suplimentar unele date ce confirmă şi demonstrează aptitudinea sa de realizare a ofertei 
propuse. 
1.13. Operatorul economic poate solicita de la AIS Moldpres ÎS  explicaţii pe marginea invitaţiei de 
participare la concurs, cu cel puţin 2 zile calendaristice pînă la expirarea termenului de depunere a 
ofertelor. La orice demers de acest fel, AIS Moldpres ÎS  va răspunde în termen de o zi 
calendaristică, dar nu mai tîrziu de o zi  pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor. Fără a 
indica sursa de la care provine demersul, AIS Moldpres ÎS  va furniza explicaţiile în cauză tuturor 
operatorilor economici cărora le-a fost înaintată invitaţia. 
 

Prezentarea ofertelor şi examinarea lor 
1.14. Orice operator economic are dreptul de a se angaja sau nu într-o astfel de procedură de 
achiziţie. 
1.15. AIS Moldpres ÎS  solicită, odată cu oferta, şi informaţii privind calificarea operatorilor 
economici.  
1.16. În invitaţia de participare se stabileşte un termen-limită de prezentare a ofertelor, astfel încît 
operatorii economici să dispună de timp suficient pentru întocmirea ofertei şi  celorlalte documente 
solicitate. Ofertele prezentate cu întîrziere se înregistrează în modul corespunzător şi se returnează 
ofertanţilor, fără a fi luate în considerare la etapa de evaluare. 
1.17. Termenul-limită de prezentare a ofertelor este de cel puţin 7 zile calendaristice - pentru bunuri 
şi 12 zile calendaristice - pentru servicii. 
1.18. Termenul indicat la punctul 1.17. al prezentului Regulament se calculează din momentul 
transmiterii invitaţiei de participare de către AIS Moldpres ÎS sau publicării acesteia. 
1.19. Ofertele  vor  fi prezentate în limba în care a  fost  întocmită invitaţia. 
1.20. Operatorii economici vor proceda conform indicaţiilor din invitaţie şi vor prezenta oferta şi 
documentele de calificare, respectînd termenul şi ora- limită  specificate în ea. 
1.21. Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei 
responsabile şi ştampila operatorului economic.  
1.22. Pînă la expirarea termenului de valabilitate a ofertei, AIS Moldpres ÎS  poate propune 
ofertantului să prelungească acest termen. Ofertantul este în drept să accepte sau să respingă 
propunerea respectivă. În cazul în care ofertantul nu a informat AIS Moldpres IS  despre prelungirea 
termenului de valabilitate a ofertei, se consideră că el a refuzat prelungirea acestuia. 
1.23. Oferta şi documentele de calificare se prezintă la locul indicat în invitaţie. 
1.24. AIS Moldpres ÎS  examinează şi evaluează ofertele conform criteriilor prevăzute în invitaţia 
de participare. 
1.25. Dacă, la evaluarea ofertelor prezentate, se constată că acestea nu corespund cerinţelor de 
calificare solicitate în invitaţie sau dacă, drept rezultat al invitaţiei, nu a fost acumulat un număr de 
cel puţin trei oferte, rezultatele concursului se anulează şi concursul se organizează în mod repetat. 
1.26.  În cazul în care, ca răspuns la invitaţiile de participare la concursul organizat în mod repetat, 



se depun mai puţin de trei oferte, AIS Moldpres ÎS  are dreptul să examineze oferta/ofertele 
respective. Dacă pe piaţă există doar doi operatori economici care prestează asemenea servicii sau 
livrează asemenea bunuri, concursul se va desfăşura cu solicitarea ofertelor acestora. 
1.27. Ofertele depuse de către operatorii economici se înregistrează în mod obligatoriu de către 
autoritatea contractantă la momentul depunerii.  
1.28. Fiecare operator economic va depune o singură ofertă de preţuri, fără dreptul de a fi 
modificată după termenul-limită de depunere. Oferta cîştigătorului concursului poate fi modificată 
după încheierea contractului, în cazul fluctuaţiei valutei de referinţă (EURO, USD ) în raport cu leul 
moldovenesc, cu minimum 5%, faţă de cota valutei la momentul semnării contractului. 
1.29. Cîştigătoare este oferta care satisface toate cerinţele stabilite conform criteriilor de evaluare 
prevăzute în invitaţie. 
1.30. AIS Moldpres ÎS  este în drept să descalifice ofertantul, dacă va constata că datele prezentate 
sînt în esenţă eronate, sau dacă acestea sînt incomplete, inclusiv în cazul în care oferta acestuia este 
anormal de scăzută. 
1.31. Rezultatele evaluării se consemnează într-un proces-verbal întocmit de comisie. 

 
Încheierea contractului 

1.32. AIS Moldpres ÎS, în termen de 3 zile după stabilirea ofertei cîştigătoare, va informa toţi 
participanţii despre rezultatele concursului desfăşurat. 
1.33. Contractul va fi încheiat în termenul şi în condiţiile prevăzute în invitaţia de participare.  
 

Dispoziţii finale 
1. 34. Situaţiile de conflict apărute în legătură cu organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie 
prevăzute de prezentul Regulament se vor soluţiona pe cale amiabilă, sau prin intermediul 
instanțelor de judecată. 
1. 35. Comisia de achiziţii din cadrul AIS Moldpres ÎS  are dreptul să anuleze rezultatele procedurii 
de achiziţie, dacă va constata că aceasta nu corespunde prevederilor Regulamentului. În acest caz, 
va fi organizată o nouă procedură de achiziţii. 

 
CAPITOLUL II 

REGULILE APLICATE 
ACHIZIȚIILOR BUNURILOR ȘI SERVICIILOR  

DE VALOARE MICĂ 
2.1. Prezentele reguli sunt elaborate cu scopul stabilirii temeiurilor de realizare a achiziţiilor de 
bunuri, lucrări şi servicii de valoare mică pentru acoperirea necesităţilor, asigurării bazei tehnico-
materiale şi formării programului de producţie al Agenţiei Informaţionale de Stat “Moldpres” (în 
continuare Întreprindere) . 
2.2. Achiziţiile de valoare mică reprezintă contractele planificate şi încheiate de către reprezentanţii 
Întreprinderii şi agenţii economici,  valoarea estimativă a cărora, fără taxa pe valoarea adăugată, 
depăşeşte 80 000 de lei, dar este mai mică de 400 000 de lei atît pentru bunuri şi servicii cît şi 
pentru lucrări.  
2. 3. Contractele cu o valoare mai mică de 80 000 de lei, fără taxă pe valoare adăugată, vor fi 
aprobate şi semnate de către Directorul General, fără aplicarea prevederilor prezentului 
Regulament. 
2.4.  La realizarea procurării bunurilor, lucrărilor şi serviciilor de valoare mică, Întreprinderea 
asigură utilizarea eficientă a resurselor financiare, transparenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea 
procesului de achiziţie şi încrederea publică faţă de acesta. 
2.5. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, 
indiferent de specificul şi caracteristicile acestora.  
 

Condiţii de aplicare 
2. 6. Achiziţiile de valoare mică se realizează de către Întreprindere în baza planurilor anuale şi 



trimestriale de efectuare a achiziţiilor sau din motive de urgenţă, ca urmare a apariţiei unor 
necesităţi neplanificate, sau evenimente imprevizibile. 
2.7. Identificarea şi planificarea contractelor de achiziţie de valoare mică se efectuează de către 
Departamentul Economic al Întreprinderii. 
2. 8. Sînt interzise planificarea, semnarea şi realizarea contractelor de achiziţie de valoare mică fără 
existenţa resurselor financiare. 
2. 9. Calcularea valorii estimative a unui contract de achiziţie de valoare mică se bazează pe 
valoarea totală spre plată, estimată de Departamentul Economic al Întreprinderii, fără taxa pe 
valoarea adăugată. 
2. 10. Dacă, la momentul semnării contractului de achiziţie de valoare mică, valoarea estimativă, 
imprevizibil, depăşeşte, suma de 400 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată,  atît pentru bunuri şi 
servicii cît şi pentru lucrări, Întreprinderea va renunţa la acest contract şi va aplica una dintre 
procedurile  stabilite conform capitolului I al prezentului Regulament.  
 

Grupul de lucru creat de Întreprindere  
privind examinarea ofertelor operatorilor economici interesaţi 

şi  selectarea celei mai avantajoase oferte  din punct de vedere economic 
pentru încheierea contractului de achiziţie de valoare mică 

2.11. Directorul General al Întreprinderii, în baza unui ordin intern, numeşte 5 persoane din cadrul 
Întreprinderii membrii ai grupului de lucru privind examinarea ofertelor participanţilor la concursul 
de oferte şi selectarea operatorului economic pentru încheierea contractelor de achiziţie de valoare 
mică. 
2.12. Ofertele sunt colectate de la operatorii economici interesaţi, de către un reprezentant al 
Întreprinderii. 
2.13. Membrii grupului de lucru examinează ofertele propuse de operatorii economici şi selectează 
oferta cea mai avantajoasă economic, exprimată prin: preţ avantajos, termene de livrare, condiţii de 
livrare, condiţii de plată, calitate superioară; 

 
Atribuirea contractului de achiziţie  

de valoare mică 
2.14. La atribuirea contractului de achiziţie de valoare mică se asigură minimalizarea riscurilor 
pentru Întreprindere, dar şi tratamentul egal şi nediscriminatoriu în privinţa operatorilor economici. 
2.15. Orice operator economic cu statut de întreprinzător, rezident sau nerezident, persoană fizică 
sau juridică, are dreptul la atribuirea contractului de achiziţie de valoare mică, cu respectarea 
prevederilor prezentului Regulament. 
2.16. Selectarea operatorului economic în vederea atribuirii contractului de achiziţie de valoare 
mică se efectuează cu respectarea cumulativă a următoarelor cerinţe: 
    a) contractul de achiziţie este prevăzut în planul anual şi trimestrial de efectuare a achiziţiilor sau 
rezultat din motive de urgenţă, ca urmare a apariţiei unor necesităţi neplanificate sau evenimente 
imprevizibile; 
    b) identificarea operatorului economic pe piaţă are la bază competenţa managerială a acestuia, 
experienţa, buna reputaţie, asigurarea cu personal calificat, dotarea tehnică, capacitatea financiară. 
    c) oferta operatorului economic reprezintă oferta cea mai avantajoasă economic, exprimată prin: 
preţ avantajos, termene de livrare, condiţii de livrare, condiţii de plată, calitate superioară; 
    d) preţurile şi costurile de achiziţie stabilite nu trebuie să le depăşească pe cele medii pe piaţă; 
   e)  favorizarea operatorilor economici rezidenţi ai Republicii Moldova, în măsura în care aceasta 
nu contravine normelor de drept internaţional a căror parte este Republica Moldova; 
    f) favorizarea operatorilor economici care au ca obiectiv, direct sau indirect, încurajarea formării 
profesionale la locul de muncă, încadrarea în muncă a şomerilor,  tinerilor şi a persoanelor cu 
dificultăţi de integrare, reducerea nivelului şomajului, susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. 

 
 Încheierea şi executarea contractului de achiziţie 



de valoare mică 
2.17. După selectarea ofertei propuse de operatorii economici, grupul de lucru, format din cinci 
membri, semnează un proces-verbal intern şi îl prezintă spre aprobare Directorului General. 
2.18. Dacă procesul-verbal intern este aprobat de către Directorul General, urmează încheierea 
contractului de vînzare-cumpărare, de prestări-servicii, de executare a unor lucrări ş.a., (contracte de 
achiziţie de valoare mică conform prevederilor prezentului Regulament). 
2.19. Termenul sau termenele de executare a contractului, avînd în vedere necesităţile Întreprinderii, 
se vor calcula luînd în considerare particularităţile sau complexitatea achiziţiei şi timpul real 
solicitat pentru producerea, stocarea şi furnizarea bunurilor la destinaţie, pentru executarea 
lucrărilor sau prestarea serviciilor. 
2.20. Condiţiile de executare a contractului de achiziţie de valoare mică nu vor cuprinde clauze 
discriminatorii direct sau indirect.  
2.21. Întreprinderea nu are dreptul să mărească volumul bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, stabilit de 
contractele încheiate, cu excepţia cazului în care majorarea nu depăşeşte valorile estimative 
prevăzute pentru aplicarea prevederilor prezentului Regulament şi se respectă aceleaşi cerinţe 
prestabilit, în special în ce priveşte calitatea şi preţul. 
2.22. Operatorul economic execută necondiţionat clauzele contractului încheiat, respectînd cerinţele 
de calitate, termenul şi preţul stabilite. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a 
obligaţiilor contractuale atrage răspunderea operatorului economic, conform legislaţiei şi clauzelor 
contractului. 
 
 
 
 
 
 


