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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Finanțe și bănci” 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

ACHIZIȚII PUBLICE 

Responsabil de disciplină/modul: Andrei Mulic, dr., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.03.O.11 150 20 20 - 110 5 Română/ 

rusă/engleză 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 1. Operarea cu concepte, 

teorii, metode, instrumente 

fundamentale de natură 

economico-financiară în 

realizarea de sarcini 

profesionale în entităţi publice 

și private. 

 Utilizarea adecvată și aplicarea principiilor și metodelor 

planificării achizițiilor publice pentru a implementa decizii, 

bugete, planuri, strategii, financiare în instituțiile publice; 

 Utilizarea diverse performări şi modificări a instrumentelor şi 

principiilor achizițiilor publice, stabilirea căilor de 

consolidare a procedurii de achiziții publice ;  

 

CP 2. Culegerea de date, 

informații, prelucrarea și 

interpretarea acestora pentru 

soluționarea unor probleme de 

natură financiară, elaborarea 

de planuri, bugete și întocmirea 

de rapoarte financiare și fiscale 

în entități publice și private 

 Utilizarea adecvată a metodelor, și procedeelor de bază 

pentru determinare particularităților de  examinarea, 

evaluarea și compararea ofertelor în cadrul licitațiilor 

publice;  

CP.3 Executarea operaţiunilor, 

tranzacțiilor și sarcinilor 

specifice domeniului financiar-

bancar în condiţii de autonomie 

restrânsă sau asistenţă 

calificată. 

  Simularea procedurii de: achiziție publică (Licitația 

deschisă), depunerea ofertelor, deschiderea ofertelor, 

examinarea, evaluarea și compararea ofertelor; modelarea 

situații de exludere din procedura de achiziție,  

сomunicarea privind decizia grupului de lucru  

 

CP.4 Determinarea, explicarea 

și analiza indicatorilor 

economico-financiari; evaluarea 

fluxurilor financiare 

 Aplicarea metodologiei de calcul valorii estimate a 

contractului de achiziții publice pe toate tipurile de instituţii 

bugetare; 

 CP. 5 Executarea decizii lor, 

bugetelor și planurilor 

financiare în cadrul entităţilor 

publice şi private 

 Elaborarea: documentației nececsare  și   formarea ofertei 

pentru participare în licitație publică,  contractului de 

achiziții publice și rapoartelor privind rezultatelor procedurii 

de achiziție publică;  

 

Conținutul 

disciplinei 
Disciplina Achiziţii publice urmăreşte scopul de forma şi/sau dezvolta competenţe profesionale de 

organizare procedurii de licitație publică, de creare și de activitate al grupului de lucru, precum și 

elaborarea documentației de atribuire.  Din aceasta perspectiva, cursul are ca obiectiv formarea de 

competențe de cunoaștere, aplicarea instrumentarului de gestiune fondurilor financiare publice în vederea 

fundamentării soluţiilor pentru o gestionare eficientă în domeniului achizițiilor de bunuri și servicii în  

sectorul public.   

1. Dispoziții generale privind achizițiile publice 

2. Grupul de lucru pentru achiziții publice 

3. Planificarea achizițiilor publice 

4. Proceduri de achiziție publică 

5. Documentația de atribuire 

6. Derularea procedurii de achiziție publică în sistemul e-achiziti 
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7. Executarea contractului de achiziție. 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

 2 lucrări de control – probe scrise;  

 elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual,  

 aprecierea în rezultatul participării la seminare  

Evaluarea finală - examen scris, care include 2 subiecte din cadrul cursului studiat. Fiecare subiect al 

testului cuprinde sarcini de: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%;  

 evaluare finală – 40%;  

Studiul 

individual 

Studiul individual: Masteranzii vor soluționa Studiul de caz ( Elaborarea documentației de atribuire), care 

va fi elaborat, prezentat și structurat în modul şi în termenii expuși în Strategia de realizare a lucrului 

individual și curriculum-ul la disciplină (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Dacă este necesar, masterandul are posibilitatea la consultația personală a profesorului. 

Bibliografie 

recomandată 
De bază: 

1. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice http://lex.justice.md/md/360122/ 

MO Nr. 197-205 din 31.07.2015 

8. Hotărîrea Guvernului nr. 665 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

achizițiile publice de valoare mică 

Suplimentară: 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 666 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365129 MO Nr. 150 din 

31.05.2016 

2. Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

activitatea grupului de lucru pentru achiziții 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l ang=1&id=365130 MO Nr. 150 din 

31.05.2016 

 Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 71 din 24.05.2016 cu privire la aprobarea Documentației 

standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365075 MO Nr. 140-149 

din 27.05.2016 

http://www.moodle.usm.md/

