
                                                                                                                                                 
DAREA DE SEAMĂ 

PRIVIND DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE ACHIZIŢIE 

DINTR-O SINGURĂ SURSĂ 
 
Nr.__________ data ___________ 
 
Autoritatea contractantă_______________________________________________  
                                            (instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie) 
IDNO/ IDNP_________________________ 
                                            

 
În conformitate cu prevederile legale în vigoare a fost iniţiată şi desfăşurată 

procedura de achiziţionare a  _____________________________________________ 
                                             (denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor) 

_____________________________________________________________________
cu următoarele caracteristici______________________________________________ 
                                                     (descrierea succintă a bunurilor/lucrărilor/serviciilor) 
 
Cauza alegerii____________________________________________________ 
                                  (poate fi: numai la un agent economic, necesitatea urgentă, ş.a) 
 
Temeiul juridic al achiziţiei:  
- Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007  

art. 53 al._____ lit.______  
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la achiziţiile publice dintr-o singură sursă nr. 1407  din 10.12.2008. 
- _______________________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________________ 
 
 
Denumirea şi datele pentru relaţii ale operatorului economic: 
___________________________________________________________________________________ 

(denumirea, adresa juridică şi telefoanele de contact) 
___________________________________________________________ 
IDNO/IDNP _____________________________________________________ 
 
 

Datele de calificare ale operatorului economic 

Grupul de lucru pentru achiziţii a verificat dacă furnizorul corespunde 

cerinţelor solicitate, a consemnat existenţa documentelor prezentate şi situaţiilor 

constatate, durata de livrare/prestare/execuţie  precum şi alte informaţii 
necesare atribuirii contractului de achiziţii. Drept urmare au fost prezentate şi 
examinate următoarele documente: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 



Comentarii : 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

Baza determinării preţului/costului contractului de achiziţie: 
1) Preţ negociat. 

În urma negocierii preţului contractului între grupul de lucru şi operator economic a fost stabilit 
preţul/costul final în sumă de _________________faţă de preţul/costul iniţial în sumă de 
_______________________. 

2) Preţ/cost stabilit printr-un act normativ____________________________ 

( actul normativ care stabileşte preţul) 
______________________________________________________________ 

 
 
 
În baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr.____ 

din__________ s-a încheiat contractul de achiziţie  nr. _______ din ____________  în 
sumă de  ____________________, TVA ______________ cu o perioadă de 
valabilitate până la______________________. 

 
 
Prin prezenta dare de samă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă 

corectitudinea atribuirii contractului prin procedura achiziţiei dintr-o singură 
sursă, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în 

vigoare. 
 

 
 
 
 

 
 

Conducătorul  grupului de lucru 
________________________ 

 
 
 
 

                                                                                                          L.Ş. 
 
Executor  ________ 
Tel._____________ 

 


