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ORDIN

or. Glodeni J\b 12

Cu privire Ia qearea componenlei Grupului
de lucru pentru achizilii de bunuri
Inspectoratului de Polilie Glodeni qi

aprobarea Regulamentului cu privire la

activitatea Grupului de lucru pentru
achizilii aI Inspectoratului de Polilie
Glodeni

in conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind
achiziliile publice, Hotdr6rea Guvemului nr. 667 din27.05.20L6 ,,pentru aprobarea

Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achizitii" in
scopul desfbqurdrii procedurilor de achizilii a bunurilor, lucrdrilor qi serviciilor,
credrii unui sistem adecvat qi durabil de interacliune a procesului de achizilii
publice, precum qi utilizirii eficiente a mijloacelor financiare bugetare destinate

achiziyiei de bunuri, lucrdri qi servicii, asigurdrii obiectivitdlii qi transparenlei

procedurilor de achizilie publicd conform necesitdlilor Inspectoratului de Polilie
Glodeni,-

ORDON:

1. Se creeazd Grupul de lucru pentru achizilii al Inspectoratului de Polilie
Glodeni qi se aprobb componenla nominald a acestuia, conform anexei nr. 1.

2. Se aprobd Regulamentul cu privire la activitatea Grupului de lucru pentru

achizilii a Inspectoratului de Polilie Glodeni, conform anexei nr.2.
3. Se stabileqte c5, in cazul eliberdrii din funcliile delinute a membrilor

grupului de lucru, atribuite lor in cadrul procedurilor corespttnzdtoare, vor fi
preluate de persoanele nou-desemnate in funcliile respective, frrd a fi emis un nou

ordin.
4. Controlul executdrii ordinului se atribuie Pre;edintelui Grupului de lucru

pentru achizilii al Inspectoratului de Polilie Glodeni.
5. Prezentul ordin de adus la cunogtinla efectivului Inspectoratului de Polilie

Glodeni.

$ef interimar,
inspector principal M Ion BANDALAC



la ordinul IP Glodeni
nr.l2 din "10:', ianuarie

APROB
interimar al' IP

Glodeni,
inspector principal

,,4fl,,'""w!n"tf,

COMPONENTA NOMIN
a Grupului de lucru pentru achizi{ii al lnspectoratului de Poli{ie Glodeni

Preqedinte:

$eful interimar al Inspectoratului de Polilie Glodeni(dl Ion BANDALAC).

Vicepreqedinte:

$ef ajunct al IP Glodeni (d1. Sergiu VASILOS);

Membri:
- $eful Sectiei coordonare operalionald a Inspectoratului de Polilie Glodeni (d1.

Stanislav BUZA).
- Ofi1erul superior al Secliei resurse umane (dl. Alexandru CECHINA);
- $eful Secliei urmdrire penald (dl. $tefan BUMBU);
- $eful Secliei securitate publicd (d1. Ion ALBU);
- $eful Secliei investigalii infractiuni (d1. Edurad NOROC); 

^- OfiJerul superior al Serviciului asistenld juridici (dna Mariana GIRBU);
- Contabil-qef al Contabilitdlii (dna. Maria MAICAN).

Secretar:
- Contabil superior al Contabilitdlii a IP Glodeni
- substituie, dupd necesitate, inspector aI Secretariatului (dna. Olga
STEPANCFIEVICI).



la ordinul IP Glodeni
nr.12 din "10:','ianuarie

APROB
interimar at' IP

Glodeni,
inspector principal

,,"/CI,,'""W!n"tf,

COMPONENTA NOMINA
a Grupului de lucru pentru achizifii al Inspectoratului de Poli{ie Glodeni

Preqedinte:

$eful interimar al Inspectoratului de Polilie Glodeni(dl Ion BANDALAC).

Vicepreqedinte:
- $ef ajunct al IP Glodeni (d1. Sergiu VASILOS);

Membri:
- $eful Sec{iei coordonare operalionald a Inspectoratului de Polilie Glodeni (d1.

Stanislav BUZA).
- Ofiferul superior al Secliei resurse umane (d1. Alexandru CECHINA);
- $eful Secliei urmdrire penald (d1. $tefan BUMBU);
- $eful Secliei securitate publicd (dl. Ion ALBU);
- $etul Sec{iei investigalii infractiuni (d1. Edurad NOROC);
- Ofilerul superior al Serviciului asistenld juridici (dna Mariana GIRBU);
- Contabil-qef al ContabilitSlii (dna. Maria MAICAN).

Secretar:
- Contabil superior al Contabilitdtrii a IP Glodeni
- substituie, dupi necesitate, inspector aI Secretariatului (dna. Olga
STEPANCHEVICI).



Anexa nr.2
la ordinul IP Glodeni

ianuarie

al IP

REGULAMENT
cu privire la activitatea Grupului de lucru pentru achizi{ii

al Inspectoratului de Polifie Glodeni

I. Dispozifii generale
1. Grupul de lucru pentru achizilii al IP Glodeni (in continuare - Grupul de

lucru) reprezintd, un grup mixt constituit din angajalii IP Glodeni qi a
subdiviziunilor sale structurale, sub conducerea preqedintelui, aare sunt
imputernicili cu atribulii de efectuare a achizifiilor publice conform necesitSlilor IP
Glodeni qi subdiviziunilor, precum Ei verificarea qi controlul modului de efectuare

v a achiziliilor publice in cadrul subdiviziunilor IP Glodeni.
2. Grupul de lucru i-gi desfbgoard activitatea in conformitate cu prevederile

legislaliei in vigoare, cu respectarea principiilor transparenlei, publicitdlii,
obiectivitdlii, impartiahtAlii qi eficien!ei realizdrii achiziliilor publice.

3. In activitatea sa Grupul de lucru se cSlduzegte de Legea nr. 131 din
03.07 .2015 privind achiziliile publice, Hotdrdrea Guvernului nr. 667 din
27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de
lucru pentru achizilii, precum qi alte acte normative din domeniul achiziliilor
publice qi prezentul Regulament.

5. Se stabileqte cd in cazul in care unul din membrii grupului de lucru
absenteazd motivat, el este inlocuit (frrd emiterea unei decizii speciale (ordin) sau
dispozilii suplimentare) cu persoana care exercitd funcfiile acestuia pentru perioada
de absenla, fapt ce se consemneazl, in procesul-verbal al ;edinfei Grupului de
lucru pentru achiziyii al IP Glodeni.

6. $edinlele Grupului de lucru se desfbqoard in incinta sediului central al IP
Glodeni.

II. Atribufiile Grupului de lucru
7. Grupul de lucru indeplineqte urmdtoarele funcfii:

1) examineazd qi concretizeazd necesitalile autoritelii contractante de bunuri,
lucrdri qi servicii, coordonindu-le in limita mijloacelor financiare repartizate in
acest sens, elaboreazd planurile anuale de efectuare a achizifiilor;

2) intocmeqte gi inainteazd spre publicare anunlul de intentie privind
achi zili i I e pr e c onizate de auto r itate a c ontractantd ;

3) iniliazd gi desfbgoard procedura de achizilie corespunzdtoare, prevdzutd de
legislalie;

4) intocmegte anunluri qi/sau invitalii de participare in cadrul procedurilor de
achizilie publicS;

5) elaboreazd documentalia de atribuire qi alte documente aplicabile in cadrul
procedurilor de achizilie public6;

principal



6) examineaz6,, evaluteazd gi compard ofertele operatorilor economici
prezentate in cadrul procedurilor de achizilie publicd;

7) atribuie contracte de achizilii publice care sint incheiate de autoritatea
contractantd cu operatorii economici;

8) intocmegte documentele necesare pentru sanciionarea operatorului
economic in cazul indeplinirii necorespunzdtoare a clauzelor contractuale;

9) intocmegte darea de seamd privind procedurile de achizilie sau modifi carea
contractului de achizilie care se prezintd spre examinare qi inregistrarelaAgenlia
Achizilii Publice, in termen de 5 zile din momentul incheierii contractului sau din
momentul adoptSrii deciziei de anulare a procedurii sau a incheierii acordului
adilional, iar in cazul in care nu a fost prezentatd nici o ofertS, in termen de 5 zile
de la desfrgurarea procedurii;

10) monitorizeazd, executarea conformS a contractelor de achizi\ii publice;
11) pistreazd qi {ine evidenta tuturor documentelor intocmite qi aplicate in

cadrul procedurilor de achizilie publicd.

III. OBLIGATIILE GRUPULUI DE LUCRU
8. Grupul de lucru este obligat:
1) sd asigure eficienta achizitiilor pentru necesitdlile autoritdlii contractante;
2) sd asigure participarea pe scard largd a operatorilor economici la

procedurile de achizitie, in scopul asigurdrii concuren{ei qi combaterii concurenlei
neloiale in domeniul achizifiilor publice;

3) si asigure obiectivitatea gi imparfialitatea la procedurile de achizilii
publice;

4) sd asigure transparenla qi publicitatea procedurilor de achizilii publice;
5) sd asigure informarea operatorilor economici inregistrali la procedura de

achizilie despre operarea modificdrilor in documentatia de atribuire;
6) s5 pund la dispozitia operatorilor economici solicitanli informalia reflectatd

in documentaJia de atribuire;
7).sd asigure publicarea documentatiei de atribuire pe pagina web a autorit6tii

contractante;
8) sd asigure inregistrarea cererilor de participare la procedurile de achizilie;
9) sd rdspundd la orice demers al operatorului economic

asupra documentaliei de atribuire, in termenul prevdzut de legislalie sau in cel
prevdzut in documentele utilizate la procedura de achiziliepublicd;

l0) sd asigure inregistrarea comunicdrilor cu privire Ia procedurile de
achizilii;

11) sd receptioneze ofertele prezentate de cdtre operatorii economici la
procedurile de achizilie publicd, asigurind inregistrarea acestora gi eliberarea
recipiselor;

12) sd intocmeascd, in prezen\a ofertanlilor, procesul-verbal de deschidere a
ofertelor;

13) sd efectueze calificarea participanlilor la procedurile de achizifie, in
conformitate cu cerinlele stabilite in documenta\iade atribuire;

14) s6 examineze, sd evalueze qi sd compare ofertele operatorilor economici,
in termenele gi in condiliile stabilite in documentalia de atribuire, in conformitate
cu legislafia;
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15) si asigure opEratorului economic posibilitatea de justifieare a pretului
anormal de scizut;

16) sd intocmeascd procesul-verbal cu privire la re-zultatele evaludiii ofertelor
depuse in cadrul procedurii de achizilie;

17) sd anuleze rezultatele procedurii de achizilie, inainte de data transmiterii
comunicdrii privind rezultatul aplicdrii procedurii de achizilie public6, in
conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice;

18) sd solicite, in cazurile prevdzute de legislafie, includerea operatorului
economic in Lista de interdicfie a operatorilor economici;

19) sd intocmeascd gi sd pdstreze dosarul de achizilie publicd pe un termen de
5 ani de la initierea procedurii de achizilie;

20) si intocmeascd Registrul de eviden\d, a cererilor parvenite de la societatea
civild,Registrul de evidenti a cererilor de participare qi Registrul de inregistrare a
ofertelor depuse de operatorii economici;

2I) sdprezinte,la solicitarea Agentiei Achizilii Publice, in termen de cel mult
5 zile, orice informalie cu privire la procedurile de achizilie iniliate qi desflqurate
de autorititile contractante, precum gi privind executarea contractelor de achizilii
publice;

22) sd anunle neintirziat organele de resort despre depistarea cazurilor de
fraudd sau coruplie in procesul realizdrii procedurilor de achizilie public6;

23) sd atribuie codul CPV pentru obiectul achizilie| conform Regulamentului
privind Vocabularul comun al achizi\iilor publice.

IV. DREPTURILE GRUPULUI DE LUCRU
9. Grupul de lucru descalificd ofertantul in orice etapd, a procedurii de

achiziTie,in cazul in care constatd cd datele de calificare prezentate de acesta sint
eronate sau incomplete, sau dacd ofertantul nu oferd clarificdrile solicitate de
autoritatea contractantd in termenele stabilite de aceasta.

. 10. Pe parcursul evaludrii ofertelor grupul de lucru are dreptul de a solicita
explicatii gi documente suplimentare de la ofertanli, in scopul confirmdrii datelor
inilial prezentate.

I 1. Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice, depistate in
ofertd ?n timpul examindrii acesteia, ingtiinlind neintirziat ofenantul. Dacd
ofertantul nu acceptd corec{ia acestor erori, oferta sa va fi consideratd
necorespunzbtoare qi, in consecintd,,va fi respinsd.

12. In sensul pct. 24 al prezentului Regulament, daci existd o
discrepanfi intre suma prelurilor unitare gi prelul total, urmeazd a fi luat in
considerare prelul unitar f5rd TVA, iar pretul total va fi corectat corespunzdtor.

V. ACTIUNILE GRUPULUI DE LUCRU
13. Componen[a grupului de lucru, inclusiv participarea reprezentantilor

societilii civile, va fi adusd la cunogtinta operatorilor economici prezenli la gedin{a
de deschidere a ofertelor.

14. Grupul de lucru, la termenul indicat in documentele de atribuire, va
deschide ofertele prezentate de operatorii economici qi va da citire tuturor
documentelor prezentate in cadrul acestei proceduri, inclusiv a ofertei, cu
mentionarea preturilor expuse in oferta operatorului economic, a valorii
totale gi/sau a pre{urilor pe pozilii, dupd care oferta prezentatd va fi semnatd de

YJ



3

cdtre toli membrii grupului de"lucru. La momentul deschiderii ofertelor, grr'1pul de

lucru nu ia nici o decizie privind respingerea sau determinarea ofertei ca frind

ciqtigStoare.
15. in cazul in care grupul de lucru va solicita explicalii qi documente

suplimentare referitor la executarea viitorului contract, acesta va pune pe picior de

egalitate toli ofertanlii participanli, cu solicitarea in scris a documentelor sau

explicaliilor necesare de la toli ofertanlii participanli.
16. Fiecare membru al grupului de lucru este obligat sd semneze procesul-

verbal de deschidere a ofertelor gi procesul-verbal de evaluare a ofertelor.

Procesul-verbal de deschidere a ofertelor, in cazul in care reprezentanlii

operatorilor economici solicitd,va fi inaintat acestora spre contrasemnare.

17. $edinfa grupului de lucru este deliberativd dacd la ea este prezentd

majoritatea membrilor sii, iar decizia grupului de lucru se adoptd prin vot deschis,

cu simpla majoritate de voturi.
18. in cazul'in care un membru al grupului de lucru nu este de acord cu

decizia luatd in cadrul qedinlei, el este obligat sd-qi expund opinia separatd in
procesul-verbal, cu indicarea motivelor clare privind dezacordul cu decizia luatd.

19. Grupul de lucru examineazd ofertele in mod confidenlial gi nu divulgd

informalia privind examinarea, evaluarea qi compararea ofertelor ofertanJilor sau

persoanelor neimplicate oficial in aceste proceduri sau in determinarea ofertei

ciqtigitoare.
20. Grupul de lucru va oferi informa{ia privind desfdgurarea procedurilor de

achizitrie publici in conformitate cu legislalia in domeniul achiziliilor publice, dacd

aceasta nu conline secrete tehnice sau comerciale gi aspecte confidentiale ale

ofertelor, conform prevederilor Legii nr. 171-XI[ din 6 iulie 1994 cu privire la
secretul comercial sau a Legii nr. 245-XYI din 27 noiembrie 2008 cu privire la
secretul de stat.

ZI. Grupul de lucru va asigura monitorizarea executdrii contractelor de

achizilie publicd, intocmind raponte in acest sens, trimestrial/semestrial qi anual.

Rapo6rtele respective, care vor include in mod obligatoriu informalii cu privire la
etapa de executare a obliga{iunilor contractuale, cauzele neexecutdrii, reclama{iile

inaintate qi sancliunile aplicate, menliuni cu privire la calitatea executdrii

contractului etc., vor fi plasate pe pagina web a autoritdlii contractante, iar in lipsa

acesteia pe pagina oficiald a autoritdlii centrale cdreia i se subordoneazd sau a

autoritdtrilor administraliei publice locale de nivelul al doilea.

22. Grvpul de lucru poate micgora sau majora cantitatea de bunuri qi/sau

servicii contractate inifal, in cazuri temeinic justif,rcate, in conformitate cu

prevederile legislaliei in vigoare, frrd schimbareaprelului unitar sau a altor termeni

qi condilii ale ofertei qi ale documentaliei de atribuire. Majorarea volumului
bunurilor/serviciilor contractate se permite doar in cazul in care aceasta, luati in
ansamblu cu volumul contractat inilial, nu depdgegte pragurile prevdzute de lege

pentru aplicarea procedurilor de achizilie publicd in condiliile pct. 36 aI prezentului

Regulament.
23. Autoritatea contractantd poate achiziliona suplimentar bunuri, cu condilia

respectdrii prelului inilial stabilit, cerinlelor fa!6 de calitatea acestora, altor cerinle

prestabilite in contractul inilial, iar valoarea bunurilor contractate suplimentar sd nu

depageascd 15 la sutd din valoarea bunurilor contractate inilial sau soldului rdmas

dupd micqorarea anterioard a valorii bunurilor contractate.



24. in exercitarea atribuliilor, membrul grupului de lucru este autonom,

imparfial qi se supune numai legii. Se interzice exercitarea oricdrei influenle cu

scopul de a determina membrul grupului sd iqi indeplineascd atribuliile contrar

prevederil or prezentului Regulament.
25.Tncdlcarea de cdtre membrii grupului de lucru a prevederilor legislaliei in

domeniul achiziliilor publice gi prezentului Regulament atrage dupd sine

rdspundere, in conformitate cu legislalia.
26. Situaliile de litigiu ce pot apdrea in activitatea desf5guratd de grupul de

lucru pentru achizilii vor fi solulionate, in conformitate cu prevederile legislaliei in
domeniul achiziliilor publice.

VI. CONFLICTUL DE INTERESE
27. Pe parcursul desfrguririi procedurii de atribuire, grupul de lucru are

obligalia de a lua toate mdsurile necesare pentru a evita situaliile de naturd sd

determine aparil\a unui conflict de interese gi/sau manifestarea concurenlei
neloiale.

28. Membrul grupului de lucru are obligalia de a semna, pe propria

rdspundere, o declara{ie de confidenlialitate qi imparlialitate, conform anexei nr.1

la prezentul Regulament, prin care se angajeazd, sd respecte necondilionat
prevederile Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice qi prin care

confirmd, totodatd, c5:
1) nu este so!/so!ie, rudd sau afin, pind la gradul al treilea inclusiv, cu una sau

mai multe persoane angajate ale ofertantului/ofertanlilor ori cu unul sau mai mul1i

fondatori ai acestora;
2)inultimii 3 ani, nu a activatinbaza contractului individual de muncd sau a

altui inscris care demonstreazdrelaliile de muncd cu unul dintre ofertanti ori nu a
fbcut parte din consiliul de administralie sau din orice alt organ de conducere sau

de administralie al acestora;

3) nu deline acliuni sau cote-pdrfi in capitalul social subscris al ofertanlilor.
29.in cazulin care unul dintre membrii grupului de lucru constatS, pind la sau

dupd qedinla de deschidere a ofertelor, ci se afli in una sau in mai multe dintre

situaliile specificate la pct. 41, el va depune o cerere in conformitate cu Legea nr.

16-XU din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese gi va solicita
imediat inlocuirea sa in componenla grupului cu o altd persoarrd, fapt consemnat in
procesul-verbal al grupului de lucru.

30. in cazul nerespectdrii prevederilor pct. 4I qi 42, Agenlia Achizilii Publice

este in drept sd anuleze procedura de achizilie publicd.

$ef interimar,
inspector principal IOn BANDALAC
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TABEL DE REPARTIZARE:
SECRETARLAT - lex;
SECTIA COORDONARE OPARETIONALA - lex;
SECTIA INVESTIGATII INFRACTITTNI . Iex;
SECTIA URMARIRE PENALA - IEX;
SECTIA SECURITATE PUBLICA - lex;
SECTIA RESURSE UMANE . Iex;
CONTABILITATE - lex.

TOTAL

Ofifer superior al SRU a IP Glodeni al IGR,

-7ex.

d.,, l\U \ Alexandru CECHINAinspector principal

\,
cooRDoNATt 

nli t,,l
Ofifer superior at SAJ al IP Glodeni, ,/Kinspectorsuperior v' \

Mariana CinnU

v


