
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA) 
 

 

 
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru 

ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.  

1. Dispoziţii generale 

Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii 

1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii: Ministerul Justitiei al Republicii Moldova 

1.2. Obiectul achiziţiei: Servicii de versionare si populare a actelor juridice din Registrul de Stat a 

Actelor Juridice al Republicii Moldova (în limba rusă) 

1.3. Numărul procedurii: 16/02278 

1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică 

1.5. Codul CPV: 72000000-5 

1.6. Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice: 65 din 26.08.2016 

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Ministerul Finanțelor 

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Ministerul Justiției 

1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de 

dezvoltare: 
Nu se utilizează 

1.10. Denumirea cumpărătorului: Ministerul Justiției 

1.11. Destinatarul: Ministerul Justiției 

1.12. Limba de comunicare: De stat 

1.13. Pentru clarificarea documentelor de atribuire, 

adresa autorităţii contractante este: 

Adresa: mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82  

Tel: 022-20-14-28  

Fax: 022201428  

E-mail: cristian.iustin@justice.gov.md  

Persoana de contact: IUSTIN CRISTIAN 

 

 

2. Listă Servicii şi specificaţii tehnice: 



Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumire Servicii solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

1  Servicii de versionare și 

populare a actelor juridice 

din Registrul de Stat a 

Actelor Juridice al 

Republicii Moldova (în 

limba rusă) 

   

1.1 72000000-

5 

Servicii de versionare și 

populare a actelor juridice din 

Registrul de Stat a Actelor 

Juridice al Republicii 

Moldova (în limba rusă) 

Bucată 68000.00 Cerinte față de participanti: - Pregătirea versiunilor actelor juridice se 

va face în formatul *.docx. Popularea versiunilor actelor juridice va 

avea loc în format html - Versionarea actului juridic trebuie să fie 

completată cu imaginea scanată din Monitorul Oficial a Actului 

Juridic în format pdf - Participantul trebuie să descrie metodologia 

procesului de lucru conform următoarelor criterii: - Asigurarea 

veridicității sursei, în conformitate cu Arhiva Ministerului Justitiei a 

actelor juridice; - Asigurarea prezentei diacritice in Actul juridic; - 

Asigurarea procesului de versionare a Actului Juridic; - Asigurarea 

procesului de populare a Actului Juridic in platforma web 

(www.legis.md), Registrul de Stat a Actelor Juridice al Republicii 

Moldova; - Asigurarea procesului de verificare a versiunilor a Actelor 

Juridice; - Marja de eroare propusa; - Termenul de executare a 

versionării și populării Actelor Juridice; - Modalitatea de predare a 

versinuilor Actelor Juridice; - Descrierea proceselor interne si a 

resurselor implicate pentru fiecare proces cu indicarea priorităților; În 

scopul versionării actelor juridice din Registrul de Stat a Actelor 

Juridice al Republicii Moldova, Ministerul Justiției al Republicii 

Moldova pune la dispoziție următoarele: 1. Platforma web (ca 

exemplu: www.legis.md) pentru popularea noului Registru de Stat a 

Actelor juridice al Republcii Moldova (solicitantului i se va oferi un 

login și parolă pentru familiarizarea cu platforma). 2. Arhiva 

Ministerului Justitiei al Republcii Moldova pentru asigurarea 

veridicității versionării Actelor Juridice. Cerințe față de participanți: 

1. Pregătirea versiunilor actelor juridice se va face în formatul *.docx. 

Popularea versiunilor actelor juridice va avea loc în format html 2. 

Versionarea actului juridic trebuie să fie completată cu imaginea 

scanată din Monitorul Oficial a Actului Juridic. (format pdf) 3. 



Participantul trebuie să descrie metodologia procesului de lucru 

conform următoarelor criterii: a. Asigurarea veridicității sursei, în 

conformitate cu Arhiva Ministerului Justiției a actelor juridice; b. 

Asigurarea prezenței diacritice în Actul juridic; c. Asigurarea 

procesului de versionare a Actului Juridic; d. Asigurarea procesului de 

populare a Actului Juridic în platforma web (www.legis.md), 

Registrul de Stat a Actelor Juridice al Republicii Moldova; e. 

Asigurarea procesului de verificare a versiunilor Actelor Juridice; f. 

Marja de eroare propusa; g. Termenul de executare a versionării și 

populării Actelor Juridice; h. Modalitatea de predare a versinuilor 

Actelor Juridice; i. Descrierea proceselor interne și a resurselor 

implicate pentru fiecare proces cu indicarea priorităților; 

 

 

3. Criterii şi cerinţe de calificare 

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl. 

1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea 

bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Ofertantul va avea minim 3 ani de experienţă specifică în livrarea 

bunurilor/prestarea serviciilor similare, totodată, va fi prezentată lista serviciilor 

similare prestate în ultimii 3 ani. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe 

opertaorul economic completează formularul (F3.3) 

DA 

2 Capacitatea minimă de producere sau 

echipamentele necesare 

Informații referitoare la utilajele, instalațiile echipamentele tehnice de care va 

dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. 

Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. 

DA 

3 Valoarea minimă (suma) a unui contract 

individual îndeplinit pe parcursul perioadei 

indicate (numărul de ani) 

Valoarea unui contract individual îndeplinit, suma căruia va constitui nu mai 

puțin de 50% din valoarea ofertei, cu anexarea actelor doveditoare conţinând 

valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă 

sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, întocmită conform formularului (F 

3.3) din (FDA) 

DA 

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital 

circulant, sau de resurse creditare în sumă de 

minim (suma) 

Nu se cere NU 

5 Neimplicarea în practici frauduloase și de 

corupere. 

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei • Declaraţie pe proprie 

răspundere, completată în conformitate cu formularul (F 3.4) 

DA 

6 Dovada înregistrării persoanei juridice. Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare eliberate de autoritatea 
competentă, în original sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală şi 

obiectul de activitate al societăţii. • Certificat/decizie de înregistrare a 

DA 



întreprinderii sau extras. În cazul unei persoane juridice non-profit, se vor depune 

documente care să ateste că persoana semnatară este autorizată se desfăşoare 

activităţile ce fac obiectul contractului, cum ar fi: • statutul cu modificările la zi. • 

procese - verbale relevante, etc. • Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare 

a activităţii profesionale, operatorul economic străin va prezenta documente din 

ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţă din 

punct de vedere profesional. 

7 Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ 

presta bunuri/servicii. 

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentate următoarele 

documente: Licență de activitate – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 

Participantului. Autorizația de funcționare – copie – confirmată prin semnătura şi 

ştampila Participantului etc. 

DA 

8 Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al 

Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 

03.07.2015. 

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei • Declaraţie pe proprie 

răspundere, completată în conformitate cu formularul (F 3.5) Documente 

edificatoare cum ar fi certificate şi/ sau alte documente echivalente emise de 

autorităţi compentente din ţara de rezidenţă a ofertantului în cazul operatorului 

economic străin; • Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau 

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de 

reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului - conform 

cerinţelor Inspectoratului Fiscal sau al organului competent în țara de reședință a 

operatorului economic străin). 

DA 

9 Informații referitoare la studiile, pregătirea 

profesională și calificare a personalului de 

conducere precum și a persoanelor 

responsabile pentru exec 

Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. DA 

 

 

4. Pregătirea ofertelor 

4.1 Oferte alternative: Nu vor fi 

4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform 

formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei 
sau 

Alte forme ale garanţiei bancare acceptate de autoritatea contractantă: 

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în 

valoare de: 

1.00% din valoarea ofertei fără TVA. 



4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi 

termenii comerciali acceptaţi 

vor fi: 

Nu se aplică, Incoterms 2013 

4.5 Termenul de 

livrare/prestare/executare: 
Termenul de livrare prestare 4 luni 

4.6 Metoda şi condiţiile de plată vor 

fi: 
Plata se va efectua la contul Prestatorului în termen de 30 zile în baza actului de predare – 

primire semnat de către părți la fiecare 1000 acte juridice versionate și populate și a facturii 

fiscale. 

4.7 Perioada valabilităţii ofertei va 

fi de: 
30 zile 

4.8 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă 

 

 

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor 

5.1 Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: Licitaţie publică nr. 16/02278  
Pentru achiziţionarea de: Servicii de versionare si populare a 

actelor juridice din Registrul de Stat a Actelor Juridice al 

Republicii Moldova (în limba rusă)  

Autoritatea contractantă: Ministerul Justitiei al Republicii 

Moldova  

Adresa autorităţii contractante: mun.Chişinău, str. 31 August 

1989, nr. 82  

A nu se deschide înainte de: 15.09.2016 10:00 

5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii 

contractante/organizatorului procedurii este: 

Adresa: mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82  

Tel: 022-20-14-28  

Fax: 022201428  

E-mail: 022201428  

Data-limită pentru depunerea ofertelor este:  

Data, Ora: 15.09.2016 10:00 

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: Adresa: mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82  

Tel: 022-20-14-28  

Data, Ora: 15.09.2016 10:00 

 

 

6. Evaluarea şi compararea ofertelor 



6.1 Preţurile ofertelor depuse în 

diferite valute vor fi 

convertite în: 

Leu MD 

Sursa ratei de schimb în 

scopul convertirii: 
BNM 

Data pentru rata de schimb 

aplicabilă va fi: 
12.09.2016 

6.2 Modalitatea de efectuare a 

evaluării: 
În cadrul evaluării, autoritatea contractantă va aplica următorul algoritm: - Evaluarea după 

documentele prezentate; - Evaluarea după specificațiile tehnice; - Evaluarea după preț; 

6.3 Factorii de evaluarea vor fi 

următorii: 
Nu sunt 

 

7. Adjudecarea contractului 

7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea 

contractului va fi: 
Cel mai mic preţ 

7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte 

procentual din preţul contractului adjudecat)): 
10.00% 

7.3 Garanţia de bună execuţie a contractului: Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă 

comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de 

contract 
sau 

Alte forme ale garanţiei bancare acceptate de autoritatea contractantă: 

7.4 Numărul maxim de zile pentru semnarea şi 

prezentarea contractului către autoritatea 

contractantă: 

12 zile 

 

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat 

“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului 

Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 

Conducătorul grupului de lucru:  

 

SERBENCO EDUARD ________________________________ 



 


