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Proiectul „Monitorizarea achiziţiilor 
publice pentru anul 2022 din raionul 
Cimişlia”, implementat în perioada aprilie 
– decembrie 2022 a avut drept scop 
consolidarea integrităţii achiziţiilor publice 
în raionul Cimişlia prin monitorizarea lor 
de către societatea civilă locală. Ne-am 
concentrat pe domeniul construcţiei şi 
reparaţiei drumurilor locale. Am ales acest 
tip de achiziţii în domeniul infrastructurii 
pentru că este vulnerabil ilegalităţilor şi 
considerat cel mai puţin transparent. 

Impactul monitorizării urmează să-l 
apreciem în următorul an, dar deja putem 

spune că cetăţeniii din raionul Cimişlia sunt mai bine informaţi despre 
achiziţiile publice locale. Sper ca în raionul Cimişlia să nu mai fie 
planificată construcţia trotuarelor prin sat cu pilonii de electricitate 
care nimeresc în centrul trotuarului, iar agenţii economici să respecte 
caietele de sarcini şi să nu modifice din mers lucrările.  
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ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE CONTINUĂ 
SĂ MONITORIZEZE INTEGRITATEA ACHIZIȚIILOR 
PUBLICE DIN MOLDOVA ȘI SĂ RESPONSABILIZEZE 
ACTORII IMPLICAȚI

» Articole, videoclipuri explicative, investigații jurnalistice, emisiuni TV, 
infografice și evenimente publice privind procesul de achiziție publică. 
Sunt o parte din rezultatele organizațiilor societății civile beneficiare 
de granturi în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile 
publice”, care este implementat de Institutul pentru Dezvoltare și 
Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în colaborare cu Fondul de Parteneriat 
pentru Transparență din SUA. În acest sens, reprezentanții societății 
civile și echipa de implementare a proiectului și-au dat întâlnire online pe 
30 noiembrie și 1 decembrie 2022 pentru a face schimb de experiență și 
a împărtăși rezultatele și impactul proiectelor lor în ultimul trimestru.

Asociaţiile obşteşti „Localinvest”, „Prospect”, „Me-
dia-Guard” (în parteneriat cu Ziarul de Gardă),  
„LEX XXI”,  „Centrul Contact Cahul” (în parteneriat 
cu „Cahul 2030”), „AGER”, „Părinţi Solidari” şi pro-
iectul media „CU SENS” sunt organizaţiile societă-
ţii civile din Moldova care beneficiază de granturi 
în valoare totală de peste 185 de mii de dolari 
pentru monitorizarea achiziţiilor publice. Progra-
mul de granturi desfăşurat de IDIS „Viitorul” îşi 

propune să formuleze recomandări în scopul îm-
bunătăţirii nivelului de comunicare cu autorităţile 
relevante, integritatea achiziţiilor publice, eficienţa 
achiziţiilor publice, bugetele publice şi capacitatea 
de bună guvernare. 

„Pentru noi este important ca reprezentanţii socie-
tăţii civile, dar şi jurnaliştii din Republica Moldova 
să monitorizeze procesul de achiziţie şi să ofere 
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Astfel, de la jurnaliştii proiectului media „CU 
SENS” putem afla prin intermediul materialelor vi-
deo Investigaţie: De ce nu aud? de se tergiversea-
ză procedura de achiziţie a implanturilor auditive, 
cine şi cum poate contesta licitaţiile publice şi cum 
poţi accesa licitaţiile publice? „Scopul nostru prin-
cipal este să urmărim banii publici, iar prin munca 

recomandări pentru îmbunătăţirea comunicării cu 
autorităţile şi consolidarea integrităţii achiziţiilor 
publice”, a declarat Carolina Ungureanu, vice-
director IDIS „Viitorul” şi managerul proiectului 
„Consolidarea integrităţii în achiziţiile publice”.

La rândul său, Hady Fink, directorul de proiect din 
cadrul PTF, a specificat „Vrem să vedem impac-
tul, rezultatele proiectelor, recomandările pentru 
autorităţi şi modul în care achiziţiile monitorizate 
contribuie la îmbunătăţirea sistemului de achiziţie 
publică şi a legislaţiei în domeniu”.

Organizaţiile, selectate pe baza unui proces com-
petitiv beneficiază de suport financiar între 17 şi 25 
mii de dolari, asistenţă şi expertiză în procesul de 
monitorizare a achiziţiilor. Beneficiarii granturilor 
implementează proiecte de monitorizare a achi-
ziţiilor desfăşurate de autorităţile publice, cum ar 
fi primăriile şi consiliile raionale, întreprinderile cu 
capital public sau alte entităţi de stat. Rezultatele 
monitorizării sunt reflectate în articole jurnalistice, 
infografice, materiale analitice, discuţii publice şi 
evenimente de instruire.

noastră, să motivăm autorităţile să fie mai res-
ponsabile de modul cum gestionează resursele 
publice. Avem în Moldova baze de date deschise 
şi instrumente care pot fi folosite în acest sens. Ur-
mărim steguleţele roşii şi analizăm achiziţiile care 
implică sume mari de bani, achiziţiile urgente sau 
legate de sănătate pentru că implică sume foarte 
mari”, a subliniat jurnalista Olga Ceaglei.

În acelaşi timp, 15 tineri din regiunile ţării au învăţat 
să promoveze transparenţa în domeniul achiziţiilor 
publice, cum este construit sistemul de achiziţii, 
identifica riscuri de corupţie, verifica datele şi mo-
dul în care pot comunica aceste probleme în cadrul 
taberei de vară „Achiziţiile publice în vizorul tineri-
lor” organizată de către Asociaţia „Media-Guard” 
în perioada 4-6 august şi ulterior să scrie articole 
în domeniu. Asociaţia a publicat două investigaţii, 
a finalizat documentarea celei de-a treia şi publicat 
două explicatoare video şi urmează să mai publice 
încă trei, cum ar fi VIDEO EXPLICATIV: Cum verifi-
căm achiziţiile întreprinderilor cu capital de stat sau 
Firmele unui consilier raional de la Călăraşi, „abo-
nate” la bugetul public. „Întreprinderile publice nu 
publică informaţii legate de achiziţiile aşa că ne-am 
concentrat pe monitorizarea achiziţiilor efectua-
te de întreprinderile publice care au legătură de 
demnitarii de stat ce câştigă contracte cu astfel de 
întreprinderi şi unde se atestă conflicte de interese. 
La mijlocul lunii decembrie vom avea evenimentul 
final, prezentând rezultatele şi concluziile proiectu-
lui nostru”, a spus Mariana Colun.

De asemenea, din cele şase materialele elabo-
rate de Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi 
Responsabilă (AGER) în cadrul acestui semestru 
putem afla mai multe despre achiziţiile publice 
sectoriale, cum ar fi achiziţia de valoare mică a 22 
000 sticle de apă potabilă de 1,5 l de către „Apă 
- Canal Chişinău”, de ce ÎM „Regia Transport Elec-
tric” a încheiat un contract de achiziţie în perioada 
în care la ANSC se afla pe rol o contestaţie sau 
alte cazurile ce ţin de aplicarea Legii nr. 74/2020. 
„Una din problemele identificate constă în lipsa 
documentaţiei standard în achiziţiile sectoriale 
sau a listei de interdicţie, sau lipsa includerii aces-
tor tipuri de achiziţii în sistemul MTender. Totoda-

https://www.facebook.com/watch/?v=410916357910688
https://www.facebook.com/watch/?v=1274589963347830
https://www.facebook.com/watch/?v=456166476461927
https://www.facebook.com/watch/?v=456166476461927
https://mediaguard.ngo/s-a-incheiat-tabara-de-vara-achizitiile-publice-in-vizorul-tinerilor/
https://mediaguard.ngo/s-a-incheiat-tabara-de-vara-achizitiile-publice-in-vizorul-tinerilor/
https://mediaguard.ngo/video-explicativ-cum-verifica%CC%86m-achizit%CC%A6iile-i%CC%82ntreprinderilor-cu-capital-de-stat/
https://mediaguard.ngo/video-explicativ-cum-verifica%CC%86m-achizit%CC%A6iile-i%CC%82ntreprinderilor-cu-capital-de-stat/
https://mediaguard.ngo/firmele-unui-consilier-raional-de-la-calarasi-abonate-la-bugetul-public/
https://mediaguard.ngo/firmele-unui-consilier-raional-de-la-calarasi-abonate-la-bugetul-public/
https://revizia.md/ro/principalul-furnizor-de-apa-potabila-a-mun-chisinau-s-a-apa-canal-chisinau-cumpara-apa-imbuteliata-pentru-necesitatile-angajatilor/?fbclid=IwAR3cP1xbU-oexacNBaBfSckAtz7VHv1uiOqKMNUiaaZlXi3w3APMwWjCikA
https://revizia.md/ro/principalul-furnizor-de-apa-potabila-a-mun-chisinau-s-a-apa-canal-chisinau-cumpara-apa-imbuteliata-pentru-necesitatile-angajatilor/?fbclid=IwAR3cP1xbU-oexacNBaBfSckAtz7VHv1uiOqKMNUiaaZlXi3w3APMwWjCikA
https://revizia.md/ro/principalul-furnizor-de-apa-potabila-a-mun-chisinau-s-a-apa-canal-chisinau-cumpara-apa-imbuteliata-pentru-necesitatile-angajatilor/?fbclid=IwAR3cP1xbU-oexacNBaBfSckAtz7VHv1uiOqKMNUiaaZlXi3w3APMwWjCikA
https://revizia.md/ro/favoritism-si-incalcarea-deciziilor-ansc-la-im-regia-transport-electric/?fbclid=IwAR2iB5d43msWHL-Ls16pxzNKr3-kgUFNP-rwrhZSHM-MamjtPEUPhWN47uA
https://revizia.md/ro/favoritism-si-incalcarea-deciziilor-ansc-la-im-regia-transport-electric/?fbclid=IwAR2iB5d43msWHL-Ls16pxzNKr3-kgUFNP-rwrhZSHM-MamjtPEUPhWN47uA
https://revizia.md/ro/favoritism-si-incalcarea-deciziilor-ansc-la-im-regia-transport-electric/?fbclid=IwAR2iB5d43msWHL-Ls16pxzNKr3-kgUFNP-rwrhZSHM-MamjtPEUPhWN47uA
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tă, am organizat o masă rotundă unde am pus în 
discuţie problemele cu care se confruntă entităţile 
contractante în procesul de desfăşurare a achi-
ziţiilor sectoriale, dar şi am formulat recomandări 
pentru eficientizarea cadrului legal”, a subliniat 
Olga Diaconu, coordonatoare de proiecte AGER.

La rândul său, Asociaţia „Părinţi Solidari” şi-a pro-
pus să fie cu ochii pe achiziţiile publice realizate 
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte nouă 
instituţii din subordinea Ministerului. În acest sens, 
organizaţia a monitorizat în ultimele luni 14 proce-
duri de achiziţii desfăşurate de către şapte institu-
ţii, a monitorizat modul în care informaţiile sunt pu-
blicate pe site-ul Ministerului Educaţiei, de exem-
plu, planurile de achiziţii şi evaluarea acestora, a 
publicat două infografice şi realizat o emisiune 
live pe Facebook despre achiziţii publice realizate 
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. „Ministerul 
Educaţiei continuă să fie una netransparentă de-
oarece nu monitorizează modul în care instituţiile 
din subordinea sa utilizează banii publici”, a spus 
directoarea asociaţiei, Ala Revenco.

La nivel regional, Asociaţia pentru Drepturile Omu-
lui „LEX XXI” din municipiul Bălţi se mândreşte 
cu două analize, cum ar fi Primăria municipiului 
Bălţi vs. SRL „Tehnologica Construct”: ce interese 
ascunde procedura de achiziţie privind „Reparaţia 
capitală a părţii carosabile din str. Independenţei 
mun. Bălţi”?, două infografice, dar şi un dialog 
public despre crizei energetică în planul anual de 
achiziţii publice în municipiul Bălţi” „Unele dintre 
recomandările pe care le-am transmis sunt legate 
de sesizarea contractantului despre încălcări ale 
contractului, impunerea de penalităţi sau solicita-
rea includerii operatorului în lista de interdicţii”, a 
zis Daniela Răileanu, asistentă în cadrul asociaţiei.

Mai multe reportaje şi articole de presă,  emisiuni, 
dar şi seminare publice privind desfăşurarea achi-
ziţiilor publice în raionul Cimişlia au fost elaborate 
de Asociaţia obştească „Prospect”. De menţio-
nat că prin intermediul proiectului în premieră în 
grupul de lucru privind achiziţiile publice au fost 
incluşi reprezentanţi ai societăţii civile şi anume 
Asociaţia obştească „Prospect”.

Întrebat de Sabine Engelhard, ofiţer de proiect 
din partea PTF, cum au convins autorităţile să facă 
parte din grupul de lucru pe achiziţii, directorul AO 
„Prospect”, Andrei Bargan, a argumentat „Cred că 
au fost pur şi simplu surprinşi la început şi au în-
cercat să-şi justifice reticenţa spunând că întruni-
rea grupului de lucru este secretă. Dar am fost de 
acord să semnăm un acord de confidenţialitate şi 
le-am spus că monitorizăm achiziţiile în conformi-
tate cu legea în cadrul unui proiect. Când au înţe-
les intenţia noastră, au acceptat treptat situaţia. 
În general, oamenii nu ştiu care este rolul grupului 
de lucru, ce face acesta şi cum se pot implica”. 

„Asociaţia este un exemplu elocvent al unei or-
ganizaţii deschise, cu soluţii, cooperantă şi con-
structivă în dialog cu autorităţile. Aceste elemente 
reprezintă şi cheia succesului”, a argumentat Sabi-
ne Engelhard. Tot ea a fost interesată să afle dacă 
autorităţile contractante sunt sancţionate pentru 
nerespectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor 
publice sau ce pericole ascund contractele cu 
sume foarte mici sau neargumentat de mari. 

În acelaşi context, Lars Jeurling, membru al echi-
pei de management şi consilier de proiect la Fon-
dul de Parteneriat pentru Transparenţă a vrut să 
cunoască de la organizaţiile participante care sunt 
cele mai potrivite instrumente de monitorizare a 
achiziţiilor publice în Moldova, dar şi cât de efici-
ent este sistemul MTender în acest scop.

Totodată, achiziţiile publice desfăşurate de Con-
siliul raional şi Spitalul raional din Rîşcani, în spe-

https://www.facebook.com/parintisolidari/posts/pfbid0Txx2EKNVoJLzpSh7Y7kAW1MWwV2wQ1F1Z958PErX1gg4pGbJT21zfQRUMPebU4cbl
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=671526767830128
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=671526767830128
https://lex21.md/archives/5546?fbclid=IwAR3gNvI24hatjtRxKhbaFHRBo-DtQD7QuhqmcNhEytYfHvKa2DgBk9DFb1c
https://lex21.md/archives/5546?fbclid=IwAR3gNvI24hatjtRxKhbaFHRBo-DtQD7QuhqmcNhEytYfHvKa2DgBk9DFb1c
https://lex21.md/archives/5546?fbclid=IwAR3gNvI24hatjtRxKhbaFHRBo-DtQD7QuhqmcNhEytYfHvKa2DgBk9DFb1c
https://lex21.md/archives/5546?fbclid=IwAR3gNvI24hatjtRxKhbaFHRBo-DtQD7QuhqmcNhEytYfHvKa2DgBk9DFb1c
https://lex21.md/archives/5546?fbclid=IwAR3gNvI24hatjtRxKhbaFHRBo-DtQD7QuhqmcNhEytYfHvKa2DgBk9DFb1c
https://www.facebook.com/adolexadolex/posts/pfbid02FGSBh4u9btysXKYtZJovyFLtPpFznM9WVBHNgmWeR4jmZLApuaWBNA6uDZt5X3TXl?__cft__%5b0%5d=AZUqRTHnXG60IGPUwmb2AOJchZrC15lbGAkkGps8ZQPmNNLRn9vBVFfdqtUohR_y-hiRuMwZmGaJscwQujXmIKdZiL4-dTJPBRMhMi04NRpU91tqrAEC64LL9TNMPgMg0UWo4IcaR3xNG0lOus5eymBbNf8K1hJMBBa_6NihXQXzxIKKMaYli7tW9snqeat0Ufg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/adolexadolex/posts/pfbid02FGSBh4u9btysXKYtZJovyFLtPpFznM9WVBHNgmWeR4jmZLApuaWBNA6uDZt5X3TXl?__cft__%5b0%5d=AZUqRTHnXG60IGPUwmb2AOJchZrC15lbGAkkGps8ZQPmNNLRn9vBVFfdqtUohR_y-hiRuMwZmGaJscwQujXmIKdZiL4-dTJPBRMhMi04NRpU91tqrAEC64LL9TNMPgMg0UWo4IcaR3xNG0lOus5eymBbNf8K1hJMBBa_6NihXQXzxIKKMaYli7tW9snqeat0Ufg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://parinte.md/monitorizarea-banilor-publici/transparenta-si-achizitiile-mec-vor-fi-monitorizate-de-ao-parinti-solidari.html?fbclid=IwAR2ntSySzcDaSSMmmRnsfkTAPx0yofR9YBjMVV2iriTljf0iYwMB_BXusEM
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cial executarea contractelor, sunt monitorizate în 
cadrul proiectului implementat A.O. „Localinvest”. 
Valoarea totală a achiziţiilor monitorizate de către 
asociaţie în acest trimestru este de aproape 24 
de milioane de lei. Un produs în cadrul proiectului 
este şi reportajul Reparaţie ca la carte, doar că 
fără prize, unde abia după finalizarea lucrărilor de 
reparaţie, Consiliul Raional Rîşcani şi-a dat seama 
că nu a fost instalat sistemul de electricitate. 

În raionul Cahul, de exemplu, achiziţiile publice 
sunt monitorizare de către cetăţeni şi presa locală 
cu suportul A.O. Centrul „Contact-Cahul”. Astfel, 
au fost monitorizate şase proceduri de achiziţie 
publice, creat un grup de lucru pe monitorizarea 
achiziţiilor şi publicate opt articole în presa locală, 
cum ar fi Când va fi reparat drumul de acces spre 
s. Alexanderfeld, raionul Cahul sau Două centre 
de sănătate din raionul Cahul vor fi reparate de 
compania care a construit Stadionul ATLANT. „În 
ultimele luni am realizat o serie de vizite în teren 

împreună cu membrii grupului de lucru şi am 
angajat şi un expert tehnic pentru a ne ajuta să 
înţelegem ce se întâmplă în domeniul achiziţiilor 
lucrărilor de construcţii. Un alt obiectiv al proiec-
tului nostru este să conştientizăm publicul cu pri-
vire la necesitatea de a se implica în procesul de 
monitorizare a achiziţiilor publice”, a zis directorul 
asociaţiei, Mihai Cucereanu.  

Ulterior, investigaţiile, constatările şi recomandă-
rile formulate de reprezentanţii societăţii civile 
după procesul de monitorizare a achiziţiilor vor 
fi transmise decidenţilor pentru a fi examinate şi 
întreprinse acţiuni de îmbunătăţire a situaţiei, res-
ponsabilizând astfel autorităţile implicate. Rezul-
tatul aşteptat ar fi obţinerea eficienţei în utilizarea 
banilor publici, minimizarea riscurilor autorităţilor 
publice, şi în final, bunuri, lucrări şi servicii publice 
de calitate pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Sursa: www.viitorul.org

https://www.facebook.com/1534066310144285/videos/3231324937102536
https://www.facebook.com/tvnmoldova/videos/864023044774473/
https://www.facebook.com/tvnmoldova/videos/864023044774473/
https://ziuadeazi.md/achizitiile-publice-din-raionul-si-municipiul-cahul-vor-fi-monitorizate-de-societatea-civila/?fbclid=IwAR0TrvyoyOjmRhVYf7oTuPOEAhgo_El6Ovbdjj3KeyN49tfHTAWJzpGcL-M
https://ziuadeazi.md/achizitiile-publice-din-raionul-si-municipiul-cahul-vor-fi-monitorizate-de-societatea-civila/?fbclid=IwAR0TrvyoyOjmRhVYf7oTuPOEAhgo_El6Ovbdjj3KeyN49tfHTAWJzpGcL-M
https://ziuadeazi.md/achizitiile-publice-din-raionul-si-municipiul-cahul-vor-fi-monitorizate-de-societatea-civila/?fbclid=IwAR0TrvyoyOjmRhVYf7oTuPOEAhgo_El6Ovbdjj3KeyN49tfHTAWJzpGcL-M
https://ziuadeazi.md/cand-va-fi-reparat-drumul-de-acces-spre-s-alexanderfeld-raionul-cahul/
https://ziuadeazi.md/cand-va-fi-reparat-drumul-de-acces-spre-s-alexanderfeld-raionul-cahul/
https://ziuadeazi.md/doua-centre-de-sanatate-din-raionul-cahul-vor-fi-reparate-de-compania-care-a-construit-stadionul-atlant/
https://ziuadeazi.md/doua-centre-de-sanatate-din-raionul-cahul-vor-fi-reparate-de-compania-care-a-construit-stadionul-atlant/
https://ziuadeazi.md/doua-centre-de-sanatate-din-raionul-cahul-vor-fi-reparate-de-compania-care-a-construit-stadionul-atlant/
http://www.viitorul.org
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» Conform Raportului analitic 
al Comisiei Europene privind 
alinierea Republicii Moldova 
la acquis-ul comunicar, pub-
licat pe data de 2 februarie 
curent, Republica Moldova se 
află la un nivel începător în 12 
domenii, printre care și cel al 
achizițiilor publice. 

Raportul evaluează situaţia şi progresul înre-
gistrat de către ţara noastră pe 33 de domenii, 
printre care şi cel al achiziţiilor publice. Raportul, 
care prezintă opinia Comisiei Europene pe mar-
ginea cererii de aderare a Republicii Moldova la 
Uniunea Europeană, completează prima parte  
a Opiniei Comisiei din 17 iunie 2022 care a eva-
luat criteriul politici şi cel economic. 

Conform Raportului analitic, ţara noastră se află 
la un nivel începător în 12 domenii: achiziţii pu-
blice; controlul financiar; libera circulaţie a mun-
citorilor; dreptul societăţilor comerciale, servicii 
financiare; impozitarea; politica socială şi ocupa-
rea forţei de muncă; mediul şi schimbările clima-
tice; agricultura şi dezvoltarea rurală; pescuitul; 
politica regională şi coordonarea instrumentelor 
structurale; dispoziţii financiare şi bugetare. Ra-
portul reflectă situaţia existentă în iunie 2022, 
iar progresele care au fost înregistrate ulterior 
vor fi reflectate în raportul privind politica de ex-
tindere a Uniunii Europene, care va fi publicat în 
toamna anului 2023.

Constatăm că Guvernul are înregistrate o serie 
de restanţe în privinţa mai multor acţiuni nece-
sare pentru îmbunătăţirea sectorului achiziţiilor 
publice, care au fost planificate în Planul de 
acţiuni al Guvernului pentru anii 2021 – 2022 şi 
anume: 

OPINIA COMISIEI EUROPENE: 
REPUBLICA MOLDOVA „LA NIVEL ÎNCEPĂTOR” 
ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

 Elaborarea şi implementarea mecanis-
mului de certificare a specialiştilor din 
domeniul achiziţiilor publice, în vederea 
instruirii, evaluării şi calificării a cel puţin 
100 de specialişti.

 Elaborarea şi aprobarea Programu-
lui Național de dezvoltare a sistemului 
de achiziţii publice.

 Dezvoltarea integrală a Sistemului 
electronic de achiziţii publice MTender.

 Dezvoltarea cadrului normativ în 
domeniul achiziţiilor publice în scopul 
asigurării implementării Legii nr. 131/2015 
privind achiziţiile publice şi a Legii nr. 
74/2020 privind achiziţiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor şi servi-
ciilor poştale în conformitate cu angaja-
mentele asumate de  Republica Moldova 
în cadrul Acordului de Asociere RM-UE 
şi Acordului Organizaţiei Mondiale a Co-
merţului privind achiziţiile publice (GPA).

Autor: Diana Enachi, coordonatoare 
monitorizare achiziții publice, IDIS „Viitorul”

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/commission-analytical-report-moldovas-alignment-eu-acquis_en
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/commission-analytical-report-moldovas-alignment-eu-acquis_en
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/commission-analytical-report-moldovas-alignment-eu-acquis_en
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/commission-analytical-report-moldovas-alignment-eu-acquis_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_3790
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_3790
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/pag_2021-2022_ro.pdf
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/pag_2021-2022_ro.pdf
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Scopul elaborării Programului național de dezvol-
tare al sistemului de achiziții publice pentru 2023 
– 2026 este de a stabili liniile de acțiune în vede-
rea dezvoltării unui sistem performant de achiziții 
publice capabil să furnizeze „valoare pentru bani” 
în utilizarea fondurilor publice. 

Programul urmează să asigure o abordare sis-
temică bazată pe un cadrul logic de intervenție 
bine definit în dezvoltarea sistemului de achiziții 
publice. În special, documentul se axează pe 
dezvoltarea unor elemente ale sistemului, reco-
mandate și de Consiliul OCDE pentru achizițiile 
publice. Astfel, accentul va fi pus pe maximizarea 
eficienței sistemului de achiziții publice; asigurarea 
transparenței la toate etapele ciclului de achiziții 
publice; dezvoltarea și consolidarea capacităților 
personalului responsabil de achizițiile publice; 
asigurarea performanței la toate etapele ciclului 

» Dezvoltarea unui sistem per-
formant de achiziții publice 
capabil să furnizeze „valoare 
pentru bani” în utilizarea fon-
durilor publice este obiectivul 
general al elaborării Progra-
mului național în domeniu 
pentru anii 2023-2026, con-
ceptul documentului fiind îna-
intat pentru consultări publice 
de către Ministerul Finanțelor.

POLITICI PUBLICE

„VALOARE PENTRU BANI” – OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 
A SISTEMULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE

de achiziții publice. Realizarea acstor obiective va 
asigura  sporirea eficienței sistemului de achiziții 
publice, asigurarea transparenței la toate etapele 
ciclului de achiziții, dezvoltarea și consolidarea ca-
pacităților personalului responsabil în domeniu și 
asigurarea performanței la toate etapele.

Achizițiile publice reprezintă o cotă parte semnifi-
cativă din PIB și din cheltuielile publice a oricărei 
țări, inclusiv a Republicii Moldova. Conform datelor 
Agenției Achizițiilor Publice, în anul 2022, valoarea 
achizițiilor publice a atins o cifră record de 13,6 mi-
liarde lei, având o ponderea în PIB de 4,47% (date 
accesibile pentru primele 9 luni ale anului). Totoda-
tă, aceste date reflectă doar achizițiile guverate de 
Legea nr. 131/2015 care sunt realizate prin sistemul 
MTender. Adițional, autoritățile publice procură bu-
nuri, servicii și lucrări prin contracte de valoare mică 
care nu sunt desfășurate electronic (și nu sunt inclu-
se în statistica oficială privind achizițiile), valoarea 
cărora se estimează la circa 9 miliarde lei, conform 
Curții de Conturi. În baza acestor date și estimări, 
ponderea achizițiilor publice în PIB reprezintă circa 
9-10%, ceea ce este comparabil cu ponderile achizi-
țiilor publice în multe țări din UE. Astfel, prin volumul 
lor, achizițiile publice sunt importante pentru rezol-
varea multor provocări legate de politicile publice 
(e.g. creșterea economică și crearea locurilor de 
muncă, modernizarea administrației publice).

Procesul de cooperare pentru elaborarea și apro-
barea Programului va fi asigurat într-o manieră par-
ticipativă, cu implicarea părților interesate la nivel 
de ministere, alte autorități publice, precum și soci-
etatea civilă. Ministerul Finanțelor va iniția consul-
tarea publică a conceptului Programului în scopul 
informării și recepționării recomandărilor  tuturor 
părților interesate și ulterior va crea grupul de lucru 
responsabil de elaborarea proiectului Programului.

Sursa: www.particip.gov.md

https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiect-hotarare-de-guvern-pentru-aprobarea-programului-national-de-dezvoltare-al-sistemului-de-achizitii-publice-pentru-2023-2026/10042
https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiect-hotarare-de-guvern-pentru-aprobarea-programului-national-de-dezvoltare-al-sistemului-de-achizitii-publice-pentru-2023-2026/10042
https://tender.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_aap_2022.pdf
https://tender.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_aap_2022.pdf
http://www.particip.gov.md


ACHIZIȚIILE PUBLICE ÎN VIZOR
Buletin informativ Nr. 7 (februarie 2023) ● 8

» Pragurile pentru contractele 
de achiziții publice de mică 
valoare au fost majorate cu 
50%. Parlamentul a votat în cea 
de-a doua lectură modificări 
la Legea privind achizițiile 
publice, proiect care nu a fost 
supus consultărilor publice și 
discutat cu actorii din sector, 
inclusiv societatea civilă. 

Astfel, pragurile pentru achiziţiile publice, care 
se vor desfăşura prin proceduri transparente cu 
publicare în sistemul electronic, se majorează 
cu 50%. Potrivit autorilor, condiţiile care au stat 
la baza elaborării şi adoptării proiectului de lege 
constau în ajustarea nivelurilor de praguri pentru 
contractele de achiziţii publice de mică valoare, ca 
efect al impactului de inflaţie din ultima perioadă. 
Un alt argumente invocat de autorii proiectului 

este necesitatea eficientizării activităţii autorităţilor 
contractante, care trebuie să se concentreze pe 
utilizarea eficientă a banilor publici şi satisfacerea 
unor necesităţi reale, decât pe proceduri birocra-
tice şi hârtii, fie şi pentru o achiziţie foarte mică. 
Însă, vulnerabilitatea achiziţiilor la riscurile de frau-
dă şi corupţie nu a fost luată în considerare. 

Potrivit legislaţiei în vigoare, achiziţiile publice de 
valoare mică se realizează de către autoritatea/
entitatea contractantă în baza planului anual de 
desfăşurare a achiziţiilor publice sau din motive de 
urgenţă, ca urmare a apariţiei unor necesităţi ne-
planificate sau evenimente imprevizibile. Motivele 
de urgenţă sunt justificate prin argumente con-
crete şi stabilite de grupul de lucru, printr-un pro-
ces-verbal. Contractele de achiziţie publică a căror 
valoare estimată, fără TVA, nu depăşeşte pragurile 
menţionate, sunt reglementate de Regulamentul 
achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de 

LEGISLAŢIE

SOCIETATEA CIVILĂ ATENȚIONEAZĂ ASUPRA 
RISCURILOR PROIECTULUI PRIVIND CREȘTEREA 
PRAGURILOR DIN LEGEA ACHIZIȚIILOR PUBLICE

https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/6297/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/6297/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/6297/language/ro-RO/Default.aspx
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ziţii de valoare mică. Deşi, în conformitate cu noul 
Regulament privind achiziţiile de valoare mică, 
datele privind contractele atribuite direct urmează 
a fi publicate trimestrial în sistemul electronic, se 
constată totuşi că actualmente, sistemul MTender 
nu dispune de funcţionalităţi tehnice în acest sens.

De asemenea, majorarea pragurilor poate diminua 
din efectele pozitive ale centralizării achiziţiilor pu-
blice, spre exemplu, în domeniul sănătăţii. Instituţii-
le medicale, care au posibilitatea să cheltuie sume 
mai mari de bani prin achiziţii de mică valoare, în 
special directe, ar putea alege să desfăşoare mult 
mai multe achiziţii independent, eventual de la far-
maciile din incinta instituţiilor medicale, diminuân-
du-se ponderea resurselor financiare gestionate 
de Centrul pentru achiziţii publice centralizate în 
sănătate (CAPCS). În acest mod, mai mulţi bani vor 
fi cheltuiţi netransparent, fără asigurarea concu-
renţei, ceea ce va duce şi la majorarea preţurilor 
de achiziţie. Însă Legea nr. 131/2015 anume pentru 
asta şi a fost adoptată – ca să stabilească standar-
de înalte de eficienţă, transparenţă şi corectitudi-
ne în domeniul achiziţiilor publice.

În acest context, AO „AGER”, AO „IDIS Viitorul” 
şi AO „Iniţiativa Pozitivă” au elaborat şi transmis 
către Parlament un Aviz asupra Proiectului de 
lege pentru modificarea articolului 2 din Legea 
nr.131/2015 privind achiziţiile publice Nr. 464 din 
13.12.2022 şi Proiectul de lege pentru modificarea 
Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice (art.83), 
Nr. 202 din 24.08.2021. 

Citeşte Avizul integral aici: Avizul 
AGER, IDIS „Viitorul” şi Inițiativa 
Pozitivă privind proiectele de mo-
dificare a Legii nr. 131/2015

Cu toate acestea, în şedinţa plenară a Parlamentu-
lui din 2 februarie 2023, Parlamentul a votat pro-
iectul în cea de-a doua lectură, fiind şi cea finală. 

Semnatari: 
AO „AGER”, 

AO „IDIS Viitorul” și 
AO „Inițiativa Pozitivă”

Guvern. Creşterea pragurilor de la care se aplică 
Legea nr. 131/2015 va scoate o parte semnificativă 
a achiziţiilor din aria Legii nr. 131/2015. Astfel, pra-
gurile noi vor prevedea că, în cazul contractelor 
de achiziţii de bunuri şi servicii, de până la 300 
000 lei fără TVA şi lucrări, de până la 375 000 lei 
fără TVA, Legea nr. 131/2015 cu toate garanţiile 
sale, în special posibilitatea de contestare a do-
cumentaţiei de atribuire şi rezultatelor achiziţiei la 
ANSC, nu va mai fi aplicabilă. În cazul contractelor 
de achiziţii care au ca obiect servicii sociale şi alte 
servicii specifice enumerate în Anexa nr. 2, pragul 
va fi 600 000 lei fără TVA.

În ceea ce priveşte raţionamentul autorilor proiec-
tului privind rata inflaţiei, acesta nu argumentează 
creşterea cu 50% a pragurilor pentru desfăşurarea 
achiziţiilor conform Legii 131/2015 şi prin sistemul 
electronic. Or, rata anuală a inflaţiei nu a depăşit 
pe parcursul anului 2022 - 34,62% (luna octom-
brie), conform datelor BNM. Începând cu luna 
noiembrie, rata anuală a inflaţiei este în scădere 
şi ritmul anual al inflaţiei în luna decembrie 2022 
a constituit 30,24 %. Mai mult, conform ultimelor 
prognoze ale BNM, rata inflaţiei medii anuale va 
constitui 16% în anul 2023. 

O parte semnificativă de achiziţii publice vor ajun-
ge să nu mai fie reglementate de Legea achiziţiilor 
publice. Marea majoritate a achiziţiilor desfăşurate 
de autorităţile contractante cu bugete mici, cum 
ar fi APL-urile (circa 890), se încadrează în aceste 
limite. Astfel, se creează o portiţă [Rus: лазейка, 
Eng: loophole] pentru ca majoritatea achiziţiilor 
acestora să fie realizate prin contractare directă, 
în afara cadrului legal al Legii nr. 131/2015 şi, deci 
cu minim de transparenţă şi responsabilitate (ac-
countability). Pe de altă parte, aceste modificări 
vor determina creşterea semnificativă a ponderii 
banilor publici cheltuiţi prin proceduri de achiziţie 
de valoare mică şi de către autorităţile publice 
centrale. Din Hotărârile Curţii de Conturi, aflăm 
că şi unele ministere cheltuie în jur de 50% şi mai 
mult din banii alocaţi prin achiziţii de valoare mică, 
prin divizarea contractelor de achiziţii publice. Ma-
jorarea pragurilor înlesneşte divizarea şi va duce 
inevitabil la creşterea sumelor cheltuite prin achi-

http://viitorul.org/ro/content/avizul-ager-idis-%E2%80%9Eviitorul%E2%80%9D-%C5%9Fi-ini%C8%9Biativa-pozitiv%C4%83-privind-proiectele-de-modificare-legii-nr
http://viitorul.org/ro/content/avizul-ager-idis-%E2%80%9Eviitorul%E2%80%9D-%C5%9Fi-ini%C8%9Biativa-pozitiv%C4%83-privind-proiectele-de-modificare-legii-nr
http://viitorul.org/ro/content/avizul-ager-idis-%E2%80%9Eviitorul%E2%80%9D-%C5%9Fi-ini%C8%9Biativa-pozitiv%C4%83-privind-proiectele-de-modificare-legii-nr
http://viitorul.org/ro/content/avizul-ager-idis-%E2%80%9Eviitorul%E2%80%9D-%C5%9Fi-ini%C8%9Biativa-pozitiv%C4%83-privind-proiectele-de-modificare-legii-nr
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/6297/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/6297/language/ro-RO/Default.aspx
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Acesta este implementat de către A.O. „Părinţi 
Solidari” în perioada aprilie 2022 – februarie 
2023 cu suportul financiar al Institutului pentru 
Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” şi 
al Fondului de Parteneriat pentru Transparenţă 
(SUA) în cadrul proiectului „Consolidarea integri-
tăţii în achiziţiile publice”.

„ANALIZĂM CONSTANT MODUL ÎN 
CARE SUNT CHELTUIȚI BANII PUBLICI ÎN 
SISTEMUL EDUCAȚIONAL”

În cadrul unei interviu, reprezentanţii „Părinţi 
Solidari” au oferit detalii despre proiect, scopul 

acestuia, acţiunile întreprinse, dar şi rezultatele 
deja vizibile privind procesul de transparentizare 
a MEC. Demararea proiectului a fost determinată 
de multiplele încălcări care persistă de ani buni la 
capitolul transparenţa bugetară, dar şi în procesul 
de realizare a achiziţiilor publice ale MEC, susţine 
A.O. „Părinţi Solidari”, care se califică drept o or-
ganizaţie care apără interesele copiilor, în special 
dreptul la educaţie de calitate.

„Urmărim şi analizăm constant modul în 
care sunt cheltuiţi banii publici în sistemul 
educaţional. În cadrul monitorizării am 
observat o listă substanţială de încălcări 

» Bugetele instituțiilor publice ar trebui să fie un subiect de interes 
pentru toți cetățenii care plătesc impozite și contribuții la stat. Chiar 
și așa, bugetul unei instituții de stat este încă perceput abstract, asta 
deși este un bun public comun despre care contribuabilii au dreptul să 
cunoască cum este gestionat. Din păcate, nici instituțiile de stat nu sunt 
prea transparente privind achizițiile publice și bugetul acestora. Acest 
lucru a fost semnalat și de către A.O. „Părinți Solidari”, care a luat în 
vizor Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și instituțiile subordonate 
acestuia, în cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței 
achizițiilor publice realizate de MEC”.

Asociaţia „Părinți Solidari” 
A PREZENTAT REZULTATELE EVALUĂRII 
TRANSPARENȚEI FINANCIARE A 
MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI 
CERCETĂRII PENTRU 
ANUL 2022. 

Află concluziile 
raportului

image: Freepik.com
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şi neajunsuri la capitolul transparenţă 
bugetară şi achiziţii publice. Deoarece 
lucrurile nu se schimbau spre bine, am 
decis să ne axăm o perioadă mai în-
delungată pe analiza şi sistematizarea 
problemelor depistate”, a declarat Ala 
Revenco, directoarea executivă a A.O. 
„Părinţi Solidari”.

Întrebaţi de ce tema achiziţiilor publice ar trebui 
să fie importantă pentru societate, A.O. „Părinţi 
Solidari” subliniază faptul că sursele financiare din 
care sunt realizate acestea reprezintă bani publici, 
deci bani ai tuturor oamenilor care achită taxe şi 
contribuţii la stat. Din păcate, în societate se atestă 
un nivel scăzut de interes pentru banii publici. Ast-
fel, se creează un mediu favorabil pentru corupţie 
şi utilizarea ineficientă a banilor publici.

„Bugetul public, care este format din aces-
te contribuţii ale cetăţenilor, este dese-
ori tratat şi văzut ca ceva abstract care 
aparţine doar instituţiei ce îl gestionează, 
nu ca un bun public al întregii societăţi. 
Drept consecinţă, în procesul de gestio-
nare a acestora apare tentaţia ca aceşti 
bani să fie utilizaţi în interese personale. 
Din cauza procesului destul de complex a 
derulării unei achiziţii publice, provenienţa 
şi utilizarea resurselor financiare în cadrul 
acestei proceduri nu este prea bine înţe-
leasă nici de majoritatea cetăţenilor, nici 
de unii funcţionari responsabili de achizi-
ţii”, adăugă Vera Acostandei, coordonatoa-
re de proiect la A.O. „Părinţi Solidari”.

Pentru a-şi atinge obiectivul, asociaţia şi-a propus 
să acţioneze în trei direcţii.

„Monitorizăm achiziţiile şi transparenţa 
financiară a Ministerului, informăm so-
cietatea despre domeniul respectiv, dar 
o şi implicăm în acest proces. Totodată, 
realizăm o campanie de advocacy pen-
tru a îmbunătăţi transparenţa bugetară şi 
procesul de achiziţii publice ale MEC”, a 
menţionat Vera Acostandei.

Mai multe acţiuni au fost deja întreprinse pentru 
a informa societatea privind achiziţiile publice din 
cadrul MEC. Asociaţia menţionează câteva info-
grafice, un ghid video despre accesarea informa-
ţiilor privind achiziţiile realizate de MEC, în proces 
de realizare, precum şi alte câteva articole privind 
monitorizarea acestora. Totodată, Asociaţia a re-
alizat o emisiune live alături de părinţi, experţi şi 
reprezentanţi ai MEC.

„Am abordat mai multe subiecte, printre 
care achiziţionarea manualelor şcolare, 
principalele categorii de cheltuieli ale 
MEC, procedurile de achiziţie transparen-
te şi mai puţin transparente”, susţine A. 
Revenco.

Mai multe detalii despre subiectele 
discutate în cadrul emisiunii pot fi găsite 
în comunicatul publicat pe pagina de 
Facebook a Asociaţiei „Părinţi Solidari”.

Întrebată despre principalele lacune identificate 
în procesul de analiză al transparenţei achiziţiilor 
publice realizate de MEC, A.O. „Părinţi Solidari” 
enumeră lipsa de pe site-ul Ministerulului Educaţi-
ei şi Cercetării a planurilor de achiziţii, anularea a 
trei proceduri de achiziţii de manuale din totalul a 
cinci lansate în ultimii patru ani, dar şi favorizarea 
anumitor agenţi economici în cadrul procedurilor 
de achiziţii. Totodată, se menţionează că şi Curtea 
de Conturi a identificat mai multe încălcări admise 
de MEC la procurarea diverselor bunuri şi servicii.

ÎNCOTRO SUNT ORIENTATE PRINCIPALELE 
CHELTUIELI ALE MINISTERULUI EDUCAȚIEI 
ȘI CERCETĂRII?

Potrivit asociaţiei, principalele cheltuieli ale Minis-
terului Educaţiei şi Cercetării în anul 2022 sunt 
orientate spre achiziţionarea serviciilor educaţio-
nale (realizarea planului de pregătire a cadrelor 
de specialitate), a manualelor şcolare şi realizarea 
lucrărilor de reconstrucţie şi modernizare a cen-
trelor de excelenţă. Pentru părinţi, achiziţiile de 
interes major ar trebui să fie cele de achiziţionare 
de manuale, pentru că abaterile admise în cadrul 

Mai multe ac?ntreprinse pentru a informa societatea privind achizi?ia men? c?iilor privind achizi?n proces de realizare, precum ?teva articole privind monitorizarea acestora. Totodat?ia a realizat o emisiune live al?rin?i ?i ai MEC.?ionarea manualelor ?ie transparente ?in transparente?ine A. Revenco.Mai multe detalii despre subiectele discutate ?site ?iei ?rin”.
Mai multe ac?ntreprinse pentru a informa societatea privind achizi?ia men? c?iilor privind achizi?n proces de realizare, precum ?teva articole privind monitorizarea acestora. Totodat?ia a realizat o emisiune live al?rin?i ?i ai MEC.?ionarea manualelor ?ie transparente ?in transparente?ine A. Revenco.Mai multe detalii despre subiectele discutate ?site ?iei ?rin”.
Mai multe ac?ntreprinse pentru a informa societatea privind achizi?ia men? c?iilor privind achizi?n proces de realizare, precum ?teva articole privind monitorizarea acestora. Totodat?ia a realizat o emisiune live al?rin?i ?i ai MEC.?ionarea manualelor ?ie transparente ?in transparente?ine A. Revenco.Mai multe detalii despre subiectele discutate ?site ?iei ?rin”.
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efectuării acestora duc la procurarea bunurilor 
şi serviciilor neconforme sau de proastă calitate, 
respectiv, afectează în mod direct atât elevii cât şi 
părinţii acestora, susţine A.O. „Părinţi Solidari”.

În contextul acestor realităţi, asociaţia susţine că 
este nevoie de un efort comun al societăţii pentru 
a îmbunătăţi lucrurile.

„Dacă vorbim de implicare, datorită Legii 
privind accesul la informaţie oricine are 
dreptul de a avea acces la informaţiile de 
interes public, iar achiziţiile se încadrea-
ză în această categorie. Respectiv, orice 
persoană interesată poate monitoriza 
cum sunt cheltuiţi banii publici, inclusiv 
poate monitoriza şi analiza achiziţiile pu-
blice ale oricărei autorităţi – fie minister, 
fie instituţie de învăţământ din localita-
te. Termenul maxim în care autoritatea 
este obligată să răspundă la o solicitare 
de informaţie este de 15 zile lucrătoare 
sau trei săptămâni calendaristice”, infor-
mează A.O. „Părinţi Solidari.

NOTA 6 DIN 10

La final, întrebaţi cât de transparent este Ministe-
rul Educaţiei şi Cercetării în privinţa repartizării şi 
transparenţei administrării resurselor financiare, 
dar şi a informării, pe o scară de 1 la 10, A.O. „Pă-
rinţi Solidari” a oferit un calificativ de şase puncte. 
Asociaţia a argumentat şi de ce:

„Suntem exigenţi în privinţa notei? Da! şi avem şi 
argumente:

 În ultimii ani MEC a beneficiat de un suport im-
presionat al partenerilor de dezvoltare, inclusiv 
şi sub aspectul dotării tehnice şi al digitalizării. 
Acest fapt ar trebui să-şi pună amprenta şi asu-
pra calităţii informaţiilor publicate.

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării are suficient 
personal şi chiar direcţii responsabile de asi-
gurarea transparenţei şi a realizării corecte şi 
eficiente al bugetului alocat.  

 În prezent, informaţia publicată pe pagina web 
a Ministerului Educaţiei şi Cercetării nu este 
tocmai prietenoasă pentru cetăţenii care caută 
anumite răspunsuri şi pe care speră să le gă-
sească accesând site-ul MEC. Încă nu sunt dis-
ponibile informaţii importante precum cea des-
pre bugetul planificat al Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării. Unele informaţii sunt incomplete, 
iar altele publicate la compartimente necores-
punzătoare, susţine asociaţia.

CUM ASIGURĂM DURABILITATEA 
PROIECTULUI?

“Acest proiect se vrea a fi un catalizator de schim-
bări pozitive în domeniul procedurilor de achiziţii 
publice. Realizat cu succes şi cu acordul tuturor 
părţilor implicate, el va oferi un şir de avantaje, 
atât beneficiarilor direcţi, cât şi indirecţi: Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării îşi va spori credibilitatea în 
faţa publicului larg prin deschiderea către colabo-
rare cu societatea civilă şi acceptarea sugestiilor 
pozitive. Ulterior, va fi îmbunătăţit accesul la infor-
maţia publică oferită de instituţia sus-menţionată.

Prin sensibilizarea atenţiei publice vis-a-vis de mo-
nitorizarea achiziţiilor pulice (prin implicarea părin-
ţilor în scrierea articolelor), vom avea părinţi infor-
maţi, interesaţi şi activi în domeniul achiziţiilor pu-
blice la nivel de instituţii publice de învăţămînt. Ei 
vor avea capacitatea de a monitoriza procedurile 
de achiziţii publice, respectiv, vor contribui colectiv 
la transparenţa acestora. De aceea invităm cât mai 
multe persoane interesate să ne fie alături şi să se 
implice în acest proces complex, dar şi foarte inte-
resant, menţionează A.O. „Părinţi Solidari.

Sursă: www.diez.md 

http://www.diez.md
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» Achizițiile eficiente sunt un element cheie al bunei guvernanțe. Iar 
societatea civilă are un rol esențial în monitorizarea achizițiilor publice și 
asigurarea transparenței în atribuirea și executarea contractelor de achiziții 
publice, contribuind la consolidarea bunei guvernări și la dezvoltarea 
punților de legătură dintre societate și guvernare la toate nivelurile. 

De acest lucru s-au convins şi reprezentanţii Asociaţiei obşteşti „Prospect” 
din oraşul Cimişlia, care face parte din cele opt organizaţii ale societăţii 
civile din Moldova care au beneficiat de granturi în valoare totală de 200 mii 
de dolari. Organizaţiile au fost selectate pe baza unui proces competitiv în 
cadrul concursului de granturi lansat de proiectul „Consolidarea integrităţii 
în achiziţiile publice”, care este implementat de Institutul pentru Dezvoltare 
şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în colaborare cu cu Fondul de Parteneriat 
pentru Transparenţă din SUA. Care au fost activităţile şi impactul proiectului 
„Monitorizarea achiziţiilor publice pentru anul 2022 din raionul Cimişlia”, ce 
ar trebui să facă autorităţile din raionul Cimişlia pentru a asigura eficienţa 
achiziţiilor publice, dar şi care sunt recomandările pentru organizaţiile 
care monitorizează achiziţiile publice, ne povesteşte directorul Asociației 
obștești „Prospect”, Andrei Bargan.

Andrei Bargan: „Asociaţia noastră este 
unica asociație obștească reprezentată 
la ședințele Grupului de lucru pentru 
achiziţiile publice în raionul Cimișlia”

Ana-Maria Veverița: Povestiți-ne un pic despre 
activitatea Asociației obștești „Prospect” 
și activitățile pe care le realizați în cadrul 
asociației?

Andrei Bargan: Asociaţia obşească „Prospect” a 
fost înfiinţată la 27 februarie 1999 din iniţiativa lu-
crătorilor din mass media locală din oraşul Cimiş-
lia. Asociaţia şi-a început activitatea  în octombrie 
1999, lansând proiectul „Informarea cetăţenilor 
despre executarea bugetelor locale” finanţat 
de Fundaţia Soros Moldova. Ulterior, a activat 
în domeniul producerii informaţiei audiovizuale, 
emisiunilor privind respectarea drepturilor omului, 
obţinând astfel Premiul 3 pentru cea mai reuşită 
acţiune de promovare şi apărare a drepturilor 
omului realizată în anul 2006; a coordonat proiec-
te finanţate de UNDP, USAID, Freedom House, UE 
în diverse domenii: libertatea de exprimare, acţiuni 
anticorupţie, implicarea cetăţenească etc. şi a fost 
partener al ONG-urilor locale în diferite proiecte.

foto: Simion Ciochina/DW
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Misiunea Asociaţiei obşteşti „Prospect” este 
dezvoltarea activismului social şi spiritului de iniţi-
ativă  al cetăţenilor, informarea populaţiei despre 
drepturile sale economice, sociale,  antrenarea 
acesteia în activitatea administraţiei publice poca-
le. Iar obiectivele Asociaţiei se referă la informa-
rea pupulaţiei din sate şi distribuirea informaţiei 
privind participarea cetăţenilor în luarea deciziilor 
la nivel local; suport oferit pentru realizarea pro-
gramelor sociale ale administraţiei publice locale, 
cât şi informarea cetaţenilor despre respectarea 
drepturilor lor sociale şi folosirea banilor publici.

AMV: Ce experiență are asociația în domeniul 
achizițiilor publice? De ce domeniul achizițiilor 
este unul de interes pentru Asociația Dvs.?

Andrei Bargan: În perioada februarie - iunie 
2021, Asociaţia obştească „Prospect” din oraşul 
Cimişlia a fost partener în proiectul implementat 
de către Centrul Român de Politici Europene 
„Creşterea capacităţilor societăţii civile la nivel 
local pentru monitorizarea administraţiilor publice 
locale”. Experienţa acumulată ne-a trezit interesul 
pentru eficienţa folosirii banilor publici. Urmă-
ream în mass-media articole şi reportaje despre 
abateri de la legislaţie în cadrul achiziţiilor publi-
ce. Am văzut, că licitaţiile pentru achiziţiile mai 
mari sunt electronice şi putem astfel de la distan-
ţă să aflăm multă informaţie, apoi să analizăm şi 
să oferim cetăţenilor mai multă informaţie cum se 
cheltuie banii lor- banii publici.

AMV: Care a fost motivația de a aplica la 
concursul de granturi pentru organizațiile 
societății civile în domeniul monitorizării 
achizițiilor publice?

Andrei Bargan: Cunoşteam despre activitatea 
IDIS „Viitorul” anterior, experţii institutului partici-
pând totodată la dezbaterile publice organizate 
de televiziunea locală. În luna martie 2022 când 
a fost lansat apelul de proiecte în domeniul achi-
ziţiilor publice din partea IDIS „Viitorul”, o colegă 
din societatea civilă locală mi-a sugerat ideia de 
a participa la concurs. În raionul Cimişlia nu auzi-
sem să monitorizeze cineva din societatea civilă 

INTERVIU

achiziţiile publice. Şi atunci m-am gândit de ce 
să nu fim noi primii. Aveam deja experienţă de 
activitate în monitorizare anticorupţie la nivel lo-
cal. Astfel, am aplicat şi am fost selectaţi după un 
proces competitiv şi clarificări din partea organi-
zaţiilor implementatoare - IDIS „Viitorul” şi Fondul 
de Parteneriat pentru Transparenţă.

AMV: Povestiți-ne un pic despre proiectul 
„Monitorizarea achizițiilor publice pentru anul 
2022 din raionul Cimișlia” și anume scopul 
acestuia, perioada, beneficiarii și rezultatele 
așteptate.

Andrei Bargan: Proiectul „Monitorizarea achiziţii-
lor publice pentru anul 2022 din raionul Cimişlia”, 
implementat în perioada aprilie – decembrie 
2022 a avut drept scop consolidarea integrităţii 
achiziţiilor publice în raionul Cimişlia prin monito-
rizarea lor de către societatea civilă locală. Ne-am 
concentrat pe domeniul construcţiei şi reparaţiei 
drumurilor locale. Am ales acest tip de achiziţii în 
domeniul infrastructurii pentru că este vulnerabil 
ilegalităţilor şi considerat cel mai puţin transpa-
rent. Ne-am  concentrat  pe contracte de valoare 
înaltă (per total erau achiziţii de peste 10 mln lei). 
Am monitorizat astfel şapte obiecte de reparaţie a 
drumurilor locale (Gradişte-Coştangalia, Batîr-Ciu-
fleşti, Albina-Fetiţa, Hîrtop-Mereni, Mihailovca-Sta-
ţia Cimişlia, Topal, Sagaidac-Suric) şi două obiecte 
de infrastructură din raionul Cimişlia şi anume re-
paraţia capitală a acoperişului Spitalului raional Ci-
mişlia şi amenajarea terenului adiacent a Muzeu-
lui de Istorie, Etnografie şi Artă din oraşul Cimişlia.
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Proiectul şi-a început activitatea în aprilie 
2022 şi deşi unele achiziţii începuseră, am reuşit 
timp de nouă luni de zile să le monitorizăm. Am 
atras experţi locali în achiziţii publice şi am soli-
citat Consiliului raional Cimişlia să ne includă în 
Grupul de lucru raional pentru achiziţiile publice. 
La început erau cam rezervaţi faţă de noi, nu per-
miteau să fotografiem, să filmăm, apoi au devenit 
mai cooperanţi şi am ajuns să participăm la toate 
şedinţele. Astfel, Asociaţia obştească „Prospect” 
este deocamdată unica asociaţie obştească re-
prezentată la şedinţele Grupului de lucru pentru 
achiziţiile publice în raionul Cimişlia.

Am avut întâlniri pe teren cu primarii şi locui-
torii unde s-au reparat drumurile; am desfăşurat 
şi o campanie de informare a cetăţenilor despre 
achiziţiile publice. Menţionez aici şi postările 
publicate pe reţelele sociale, articolele şi mate-
rialele publicate pe website-ul www.mediatv.md, 
posturile TV şi de radio local, cât şi în ziar privind 
desfăşurarea achiziţiilor publice. De asemenea, 
am elaborat şi diseminat pliantul informativ  „Ste-
guleţele roşii în achiziţiile publice din raionul Ci-
mişlia în anul 2022”, reprezentând astfel, o sinte-
ză a monitorizării  de către asociaţia noastră.

AMV: Ce rezultate au fost atinse în cadrul 
proiectului? Care au fost cele mai realizabile și 
tangibile rezultate?

Andrei Bargan: Am observat că unele abateri în 
achiziţiile publice se fac din necunoaşterea legisla-
ţiei. Ne-am propus si am realizat două ateliere de 
instruire în domeniul achiziţiilor publice cu partici-

parea a 51 de reprezentanţi ai administraţiei publi-
ce locale, agenţilor economici, ONG-urilor locale 
şi mass media locală. Unii primari ne-au invitat să 
facem astfel de instruiri şi prin primării pentru viitor. 

Pe baza monitorizărilor efectuate am reali-
zat şi distribuit 200 de pliante despre punctele 
vulnerabile în procesul de achiziţii publice, aşa 
numitele „steguleţe roşii” - semnale de alarmă în 
procesul de achiziţii publice.

S-a constatat planificare defectuoasă şi aba-
teri de la caietul de sarcini. Astfel, în urma moni-
torizărilor efectuate am constat la obiectul L-554 
Albina Fetiţa R-3 (pavarea trotuarului adiacent 
drumului) agentul economic, SRL „Provladina 
Construct” a încălcat prevederile Caietului de 
sarcini. Conform caietului de sarcini, trotuarul tre-
buia să fie de 190 m lungime cu lăţime de 1,5 m. 
Conform verificărilor din teren efectuate de echi-
pa AO „Prospect”, trotuarul executat a fost de 
fapt de 250 m, cu lăţimea-1,2 m. Motivul schimbă-
rilor a fost acela că la lăţimea de 1,5 m, pe trotuar 
nimereau pilonii de electricitate existenţi.

Şi pentru că bugetul nu a prevăzut finanţare 
pentru lucrări de reamplasare a stâlpilor, Asoci-
aţia obştească „Prospect” a propus Consiliului 
raional Cimişlia să ajusteze lucrările la caietul de 
sarcini, ori să opereze oficial modificări în proiect 
şi caietul de sarcini. S-a modificat, până la urmă, 
proiectul şi trotuarul a fost construit mai îngust 
(1,23 m), dar mai lung (250 m), iar acest caz a fost 
reflectat şi în mass-media locală. 

Un alt „steguleţ roşu” a fost, că în Planul anu-
al de achiziţii publice al raionului Cimişlia pentru 
anul 2022 au fost iniţial prevăzute achiziţii pentru 
obiecte ce nu se încadrează în subordinea autori-
tăţii raionale (de exemplu drumuri  sau poduri care 
se află în gestiunea primăriilor). Până la urmă, ele 
au fost excluse din Planul pentru achiziţii publice.

La fel, am constatat prin intermediul proiectu-
lui că rapoartele de monitorizare sunt elaborate 
şi publicate pe pagina web a autorităţii contrac-
tante – www.raioncimislia.md, dar au un caracter 
formal şi nu conţin informaţii cu privire la etapa 
de executare a obligaţiilor contractuale, cauzele 
neexecutării, reclamaţiile înaitate şi sancţiunile 
aplicate, menţiuni cu privire la calitate executării 
contractului etc.

http://www.mediatv.md
https://mediatv.md/steguletele-rosii-in-monitorizarea-achizitiilor-publice-din-raionul-cimislia-in-anul-2022-indicate-de-asociatia-obsteasca-prospect/
https://mediatv.md/steguletele-rosii-in-monitorizarea-achizitiilor-publice-din-raionul-cimislia-in-anul-2022-indicate-de-asociatia-obsteasca-prospect/
https://mediatv.md/steguletele-rosii-in-monitorizarea-achizitiilor-publice-din-raionul-cimislia-in-anul-2022-indicate-de-asociatia-obsteasca-prospect/
http://www.raioncimislia.md
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În prevenirea şi demascarea abaterilor în pro-
cesul de achiziţiipublice la nivellocal au fost im-
plicaţi şi tinerii. Astfel, elevii Liceului Teoretic „Ion 
Creangă” din oraşul Cimişlia au realizat un teatru 
social cu genericul „Achiziţii publice de ochii lumii”, 
improvizând o şedinţă a Consiliului Local unde se 
împărţeau banii din buget pe interese de grup şi 
personale, cu atestarea conflictelor de interese. 
Unele scene au fost inspirate din cazuri reale de 
achiziţii publice la nivel local. Ca rezultat, a crescut  
gradului de conştientizare şi încurajare a cetăţeni-
lor de a fi mai implicaţi în procesul decizional.

Iar personal, proiectul „Monitorizarea achiziţii-
lor publice pentru anul 2022 din raionul Cimişlia” 
m-a ajutat să cunosc mai multe acum despre 
achiziţiile publice. Mi-am făcut şi adepţi, dar şi 
critici. Cred că astfel de monitorizări trebuie rea-
lizate pe o perioadă mai mare de timp, pentru a 
urmări tendinţa schimbărilor şi impactul.   

AMV: Ce impact a avut proiectul asupra situației 
achizițiilor publice din raion și ce s-a schimbat în 
acest sens la nivelul autorităților publice locale 
și a celorlalți actori implicați în procesul de 
achiziție publică?

Andrei Bargan: Impactul monitorizării urmează 
să-l apreciem în următorul an, dar deja putem 
spune  că cetăţeniii din raionul Cimişlia sunt mai 
bine informaţi despre achiziţiile publice locale. 
Sper ca în raionul Cimişlia să nu mai fie planifi-
cată construcţia trotuarelor prin sat cu pilonii de 
electricitate care nimeresc în centrul trotuarului, 
iar agenţii economici să respecte caietele de sar-
cini şi să nu modifice din mers lucrările.  

AMV: Care sunt recomandările față de autorități 
în ce privește desfășurarea achizițiilor publice?

Andrei Bargan: Aş recomanda o planificare mai 
chibzuită a achiziţiilor publice. Şi aici mă refer ca 
procedurile de achiziţii publice să înceapă mai 
devereme, la început de an şi nu prin lunile sep-
tembrie, căci în prag de iarnă calitatea lucrărilor 
de construcţie a drumurilor suferă. Totodată, aş 
recomanda ca reprezentanţii Consiliului raional 
să verifice pe teren schemele şi planul geometric 

al construcţiilor – uneori proiectarea se face din 
birourile de la Chişinău şi nu e ajustată în teren. 
Iar consililierii din raionul Cimişlia să verifice dacă 
obiectele propuse în Planul de achiziţii sunt în 
subordinea Consiliului raional. 

AMV: Ce le-ați recomanda altor organizații 
ale societății civile care intenționează sau 
monitorizează achizițiile publice la nivel local?

Andrei Bargan: Să studieze mai întâi Ghidul de 
monitorizare a achiziţiilor publice: Instrument pen-
tru societatea civilă, elaborat de IDIS „Viitorul”, de-
oarece ajută foarte mult. Să solicite în scris include-
rea reprezentaţilor ONG-ului, cetăţenilor voluntari 
în componenţa Grupului de lucru pentru achiziţii 
publice a localităţii şi ulterior să prezinte rezultatele 
monitorizării achiziţiilor publice la şedinţa Consiliu-
lui local, cu titlu de informaţie, cel puţin.

AMV: Cum vedeți achizițiile publice în raionul 
Cimișlia în următorii doi, trei ani?

Andrei Bargan: Sper ca deja în anul 2023 să 
existe mai multe persoane şi ONG-uri locale, re-
prezentate în grupurile de lucru pentru achiziţii 
publice în instituţiile publice din raionul Cimişlia. În 
următorii doi, trei ani îmi doresc să nu avem aba-
teri de la legislaţie în procesul de achiziţii publice.

-  Vă mulțumim pentru interviu!

Pentru conformitate,
Ana-Maria Veverița

INTERVIU
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Iar principalele constatări şi concluzii observate pe 
parcursul activităţii de monitorizare desfăşurată sunt 
prezentate în Raportul de monitorizare a achiziţiilor 
sectoriale, lansat în ianuarie 2023. În baza conclu-
ziilor, raportul conţine o serie de sugestii şi reco-
mandări, atât de ordin legislativ şi normativ, cât şi de 
ordin funcţional, orientate spre îmbunătăţirea siste-
mului de achiziţii sectoriale din Republica Moldova.

Raportul a fost elaborat în rezultatul analizei a 
aproximativ 100 de proceduri de achiziţie desfă-
şurate conform Legii nr. 74/2020, a datelor des-
pre contractele atribuite şi datelor din Buletinele 

Achiziţiilor Publice disponibile pe pagina web a 
Agenţiei Achiziţii Publice, datelor din SIA RSAP 
MTender, precum şi a deciziilor emise de către 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contesta-
ţiilor (în continuare ANSC). La fel, reprezentanţii 
AGER au solicitat informaţii, au participat în calita-
te de reprezentanţi ai societăţii civile în grupurile 
de lucru ale entităţilor contractante pentru anu-
mite proceduri de licitaţie şi au asistat la şedinţe 
publice de examinare a contestaţiilor la ANSC. 

Nu în ultimul rând, monitorii AGER au organizat o 
masă rotundă la 31 octombrie 2022 cu reprezen-

» În perioada iunie-decembrie 2022, Asociația pentru Guvernare Eficientă 
și Responsabilă (AGER) a monitorizat procedurile de achiziții desfășurate 
în conformitate cu prevederile Legii 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, în cadrul 
proiectului „Monitorizarea achizițiilor sectoriale în Republica Moldova”, 
desfășurat de A.O. AGER, în calitate de beneficiar de sub-grant a proiec-
tului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. 

ACHIZIȚIILE SECTORIALE DIN MOLDOVA, EVALUATE 
DE ASOCIAȚIA PENTRU GUVERNARE EFICIENTĂ ȘI 
RESPONSABILĂ ÎNTR-O SERIE DE PUBLICAȚII

RAPOARTE

https://ager.md/wp-content/uploads/2023/01/raport_ianuarie_web2.pdf
https://ager.md/wp-content/uploads/2023/01/raport_ianuarie_web2.pdf
https://tender.gov.md/ro/bap
https://tender.gov.md/ro/bap
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131709&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131709&lang=ro
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În urma monitorizării 
achizițiilor sectoriale, 

echipa AGER a constatat 
că unele dintre entitățile 

contractante nu au personal 
calificat pentru realizarea 

eficientă a achizițiilor. 

tanţi din partea entităţilor contractante, Ministeru-
lui Finanţelor, Agenţiei Naţionale pentru Soluţio-
narea Contestaţiilor, Curţii de Conturi şi din partea 
societăţii civile, în cadrul căreia au fost discutate 
provocările cu care se confruntă părţile implicate 
în aceste procese şi posibile soluţii. Raportul con-
ţine sinteza problemelor şi erorilor identificate, 
împreună cu recomandări formulate în vederea 
eficientizării procesului de achiziţie publică, atât 
prin prisma modificărilor legislative necesare, pre-
cum şi a măsurilor concrete ce trebuie întreprinse 
de către actorii cheie din domeniu.  

Achiziţiile din sectorul utilităţilor au fost reglemen-
tate pentru prima dată în Republica Moldova prin 
Legea nr. 74, adoptată la 21.05.2020, intrată în 
vigoare un an mai târziu. Această lege transpune 
directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţii-
le efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activi-
tatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi 
serviciilor poştale. Raţiunea reglementării achiziţi-
ilor din sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale este asigurarea transparenţei 
şi concurenţei şi respectarea obligaţiilor aplicabile 
în domeniul mediului, social şi al muncii. Aceste 
principii reies din art. 28 din Legea nr. 74/2020 şi 
sunt înrădăcinate în principiile Tratatului de Func-
ţionare a UE şi, în particular, în prevederile despre 
libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor, dreptul de 
stabilire şi libertatea de prestare a serviciilor. Mij-
loacele financiare utilizate pentru realizarea achizi-
ţiilor în sectoarele menţionate nu sunt întotdeauna 
de la bugetul de stat. Cu toate aceste, asigurarea 
concurenţei şi transparenţei acestor achiziţii este 
relevantă din următoarele considerente: Importan-
ţa strategică a sectoarelor respective; Calitatea de 
entităţi contractante (autorităţi publice, întreprin-
deri publice sau persoane juridice, inclusiv agenţi 
economici, care funcţionează în baza unor drepturi 
speciale sau exclusive, acordate conform legislaţiei 
de o autoritate competentă); Sursa de finanţare 
(chiar şi atunci când resursele financiare nu sunt 
de la bugetul de stat, acestea sunt obţinute din ac-
tivitate de antreprenoriat desfăşurată în baza unor 
drepturi speciale sau exclusive, acordate conform 
legislaţiei de o autoritate competentă); Sursa de 
finanţare (chiar şi atunci când resursele financiare 
nu sunt de la bugetul de stat, acestea sunt obţinu-
te din activitate de antreprenoriat desfăşurată în 
baza unor drepturi speciale sau exclusive, acorda-
te conform legislaţiei de o autoritate competentă). 

La aproape trei ani de la adoptarea legii, regle-
mentarea achiziţiilor în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor şi serviciilor poştale este încă 
rudimentară. Aşadar, în urma monitorizării achizi-
ţiilor sectoriale, echipa AGER a constatat că unele 
dintre entităţile contractante nu au personal califi-
cat pentru realizarea eficientă a achiziţiilor. Acest 

https://ager.md/wp-content/uploads/2023/01/raport_ianuarie_web2.pdf
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lucru se datorează în special faptului că, până la 
intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2020, actualele 
entităţi contractante erau exceptate de la aplica-
rea Legii nr. 131/2015 în baza art. 5, iar o altă Lege 
similară nu a fost aplicabilă. Respectiv, o parte din 
actualele entităţi contractante nu se conduceau 
de nici o reglementare administrativă a achiziţiilor, 
pe când unele entităţi contractante desfăşurau 
achiziţiile în baza unor regulamente specializate 
domeniului lor de activitate, ce diferă substanţial 
de Legea nr. 74/2020. În acelaşi timp, instruirile cu 
privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 74/2020 
desfăşurate de Agenţia Achiziţii Publice au fost 
superficiale şi puţine entităţi contractante au 
participat la ele. Alte pregătiri nu au existat, iar o 
autoritate responsabilă care să explice modul de 
aplicare a Legii nr. 74/2020 nu există. Respectiv, 
fiecare entitate contractantă a ajuns să aplice sau 
să nu aplice Legea nr. 74/2020 după propriile sale 
interese şi viziuni. Acest lucru duce la o incoerenţă 
în achiziţiile sectoriale şi o lipsă de predictibilitate 
şi stabilitate juridică.

De asemenea, lipseşte o mare parte din legislaţia 
secundară necesară pentru desfăşurarea achiziţii-
lor sectoriale. Această problemă adânceşte şi mai 
mult neclarităţile şi inconsecvenţele în aplicarea 
Legii nr. 74/2020. Astfel, în lipsa formularelor stan-
dard, în lipsa unor reglementări clare ce trebuie 
să fie prevăzute în legislaţia secundară, entităţile 
contractante adoptă fiecare propria abordare cu 
privire la aspectele reglementate. Acest lucru 
duce la un haos juridic, unde nici măcar nu este 
clar dacă acţiunile entităţilor contractante sunt le-
gale sau nu.

Pentru a îmbunătăţi sistemul achiziţiilor sectoriale, 
echipa AGER propune următoarele recomandări 
care trebuie realizate în cel mai scurt timp posibil: 
Adoptarea cadrului legal normativ secundar apli-
cabil achiziţiilor sectoriale; Instituirea unei autori-
tăţi responsabile pentru achiziţiile sectoriale; In-
struirea personalului din cadrul entităţilor contrac-
tante în domeniul achiziţiilor sectoriale; Instituirea 
obligaţiei de desfăşurare a achiziţiilor sectoriale 
prin SIA RSAP şi Reducerea termenelor de desfă-
şurare a achiziţiilor sectoriale.

Totodată, Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi 
Responsabilă AGER a editat primul Ghid cu privire 
la aplicarea Legii 74 din 21.05.2020 privind achizi-
ţiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale.

Scopul acestui ghid este familiarizarea cu preve-
derile Legii Nr. 74/2020 privind achiziţiile sectoria-
le, şi anume când şi cum acestea trebuie aplicate. 
Din cauza faptului că Legea nr. 74/2020 a fost 
aprobată şi a intrat în vigoare ulterior Legii nr. 
131/2015 privind achiziţiile publice, multe persoane 
continuă să facă referire la prima în cazul achiziţii-
lor sectoriale. De asemenea, sunt şi cazuri în care 
este aplicată în mod eronat Legea Nr. 74/2020.

Acest ghid este destinat operatorilor economici 
interesaţi să participe la achiziţiile sectoriale şi en-
tităţile contractante. De asemenea, acesta poate 
servi drept reper pentru societatea civilă care mo-
nitorizează achiziţiile sectoriale.
_____________
Activitățile au avut loc loc în cadrul proiectului „Monitori-
zarea achizițiilor sectoriale în Republica Moldova”, imple-
mentat de A.O. „Asociația pentru Guvernare Eficientă și 
Responsabilă AGER”, în calitate de beneficiar de sub-grant 
a proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publi-
ce”. Proiectul este implementat de către IDIS „Viitorul”, în 
parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență 
(SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în dome-
niul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transpa-
rența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea 
cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Sursa: www.ager.md 

https://ager.md/wp-content/uploads/2023/01/ager_ghid_web.pdf
https://ager.md/wp-content/uploads/2023/01/ager_ghid_web.pdf
https://www.facebook.com/IDISViitorul?__cft__%5b0%5d=AZWk8acQXGk0HZzgm3uBA-02_4KzIQtG85TTEEclGIydps2Co5Kq6MUde1hfK8e4vSiCBLEZC1bs2stqxT5x9Cykppq3rnGKH5ejclVmv0YVOuf2BGxBfijNP1fIL556lgNz9d6iEgZrx9iXzPH5HxHR5ZXjJ_38NxDAieuKUEwSHA&__tn__=-%5dK-R
http://www.ager.md
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» Jurnaliștii de investigație au discutat provocările în documentarea 
articolelor despre achizițiile publice, în cadrul unui eveniment organizat 
de Asociația Media-Guard la care au participat și reprezentanții instituțiilor 
responsabile. Lipsa informațiilor despre achizițiile efectuate de către 
întreprinderile de stat, dar și lipsa informației complexe privind finalitatea 
tenderelor au fost printre principalele subiecte discutate. În cadrul 
evenimentului au fost, de asemenea, prezentate rezultatele proiectului 
„Consolidarea capacității de monitorizare a achizițiilor publice pentru 
jurnaliști și activiști”, desfășurat de Asociația Media-Guard.

PROVOCĂRILE JURNALIȘTILOR ȘI ACTIVIȘTILOR 
ÎN DOCUMENTAREA ARTICOLELOR DESPRE 
ACHIZIȚIILE PUBLICE, DISCUTATE CU AUTORITĂȚILE

În cadrul unei conferinţe organizate la 19 ianuarie, la 
care au participat Victor Spînu, deputat, Comisia de 
control al finanţelor publice, Sergiu Căinăreanu, şe-
ful Direcţiei Achiziţii Publice din Ministerul Finanţelor, 
Natalia Postolache de la Agenţia Achiziţii Publice, 
Mihai Furnica de la Agenţia de Guvernare Electroni-
că, precum şi mai mulţi jurnalişti de investigaţie de 
la Ziarul de Gardă, activişti civici şi studenţi, repor-
terii au reclamat lipsa de transparenţă în domeniul 
achiziţiilor desfăşurate de întreprinderile cu capital 
majoritar de stat, dar şi posibilităţile reduse de moni-
torizare a executării contractelor de achiziţie.

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost pre-
zentate rezultatele proiectului „Consolidarea capaci-
tăţii de monitorizare a achiziţiilor publice pentru jur-
nalişti şi activişti”, desfăşurat de Asociaţia Media-Gu-
ard pe parcursul a opt luni, timp în care am publicat 
trei investigaţii jurnalistice, care pot fi citite aici, aici 
şi aici, am organizat două sesiuni de comunicare cu 
participarea autorităţilor competente în domeniul ac-
cesului la informaţia de interes public, am organizat 
o tabără de vară în cadrul căreia, experţi în achiziţii, 
transparenţă, acces la informaţie, dar şi jurnalişti au 
instruit 15 tineri în domeniul achiziţiilor publice.

https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/dependenta-antigrindina-de-rusiia-sau-cum-r-moldova-a-cumparat-ani-la-rand-rachete-antigrindina-direct-de-la-o-companie-care-sustine-razboiul-din-ucraina-iar-in-2022-a-esuat-in-organizarea-primei-lici/
https://www.zdg.md/stiri/video-dosarele-licitatiilor-trucate-sedinte-amanate-zero-condamnari-cu-executare-si-firme-abonate-in-continuare-la-banii-publici/
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/licitatii-netransparente-la-intreprinderile-statului-sau-cum-firma-sefei-corpului-de-control-al-prim-ministrei-a-ajuns-sa-monteze-panouri-fotovoltaice-la-combinatul-de-vinuri-cricova-detinut-de-st/?fbclid=IwAR0ORwAAZcgtEBgjR05qQ6HbU5Vawazt69eDrMqJn-LJql79co7aYZAEss0
https://mediaguard.ngo/video-tabara-de-vara-achizitiile-publice-in-vizorul-tinerilor/
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Tinerii au învăţat cum sunt organizate achiziţiile publi-
ce, ce informaţii pot găsi pe portalurile tender.gov.md, 
mtender.gov.md şi ansc.md şi care este cadrul legal al 
sistemului de achiziţii publice, cum să identifice teme 
în sistemul de achiziţii care i-ar afecta pe cei mai vulne-
rabili, cum să documenteze averile funcţionarilor, care 
sunt baze de date utile pentru a verifica ipoteza unor 
tendere cu probleme, care sunt riscurile de corupţie în 
achiziţiile publice, cum să formuleze solicitările de in-
formaţie ca să obţină dosare privind achiziţiile publice, 
ce este clientelismul politic şi ce efecte are şi cum pot 
monitoriza problemele de interes la nivel local.

Ulterior, jurnaliştii le-au asigurat participanţilor mentorat 
timp de câteva luni, iar tinerii au organizat sesiuni de 
comunicare despre monitorizarea achiziţiilor publice 
în comunităţile lor – la universitate, la liceu sau în Cen-
trele de tineret, sau au documentat şi redactat articole 
jurnalistice despre achiziţiile publice problematice. 
Printre articolele documentate se numără unul despre 
licitaţia cu un singur participant, câştigată de firma la 
care fiul primarului din Hânceşti este asociat. Un alt ar-
ticol se referă la firma fondată de un deputat PAS, care 
a încasat milioane de lei pentru reparaţia unui drum. O 
participantă a analizat lista de interdicţie a operatorilor 
economici şi a descoperit că unele companii introduse 
în acea listă câştigă în continuare concursuri de achizi-
ţie. De asemenea, ea a analizat ce achiziţionează insti-
tuţiile publice pe timp de criză şi a scris despre firmele 
unui consilier raional de la Călăraşi, „abonate” la buge-
tul public. Toate aceste articole pot fi citite aici.

Evenimentul a fost găzduit de Centrul de producţii şi 
tehnologii pentru Film, Media, Gaming şi New Media 
din cadrul USM, Mediacor.
_____________
Acest material este produs în cadrul proiectului „Consolidarea 
capacității de monitorizare a achizițiilor publice pentru jurnaliști și 
activiști”, desfășurat de Asociația Obștească „Media-Guard”, în 
calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului „Consolidarea 
integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de 
către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viito-
rul”, în partenerial cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență 
(SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul 
achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și 
corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a 
responsabiliza instituțiile relevante.

Sursa: www.mediaguard.ngo

https://mediaguard.ngo/category/press-school/
http://www.mediaguard.ngo
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» Reparaţie ca la carte, doar că fără prize, becuri şi întrerupătoare. Acum 
câteva luni Consiliul Raional Rîşcani a alocat peste 800.000 de lei pentru 
reparaţia farmaciei şi a laboratorului din cadrul Spitalului Raional Rîşcani. 
Abia după finalizarea lucrărilor şi-au dat seama de gafa comisă şi au 
încheiat un alt contract pentru a instala sistemul de electricitate. Întrebaţi 
de ce s-a ajuns la una ca asta, preşedintele raionului şi conducerea 
spitalului au pasat responsabilitatea.

800 000 DE LEI PENTRU REPARAȚII LA SPITALUL 
RAIONAL RÎȘCANI. DUPĂ CE AU FINALIZAT 
LUCRĂRILE AU ÎNȚELES CĂ LIPSESC PRIZELE

Din banii alocaţi a fost schimbat sistemul de în-
călzire, cel de apeduct şi canalizare, ferestrele şi 
uşile.

Alexandru Crigan, 
director A.O „Localinvest”: 

„Dacă ne uităm formal, conform caietului de 
sarcini, antreprenorul a îndeplinit tot ce era in-
dicat în caietul de sarcini. Dar în rezultatul mo-
nitorizării noi am constatat lucruri care nouă 
ne par ciudate, de exemplu, într-o încăpere de 
aceasta, de fapt în amândouă, lipseşte abso-

lut în totalitate sistemul electric. După ce se 
va finaliza această reparaţie, se va face un alt 
contract, cu un alt antreprenor sau tot cu ace-
laşi, dar altă procedură, care va prevede şi 
instalarea sistemului electric. Dar atunci cum 
facem, spargem pereţii existenţi, proaspăt re-
paraţi, pentru ca să tragem cablul.”

Potrivit directorului asociaţiei obşteşti care a 
monitorizat cheltuirea banilor publici în cadrul 
unui proiect implementat de Promo Lex, agentul 
economic care a efectuat lucrările de reparaţie, 
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a instalat din banii săi, în una din cele doua spaţii 
reparate, o cabină de duş, care nu figurează în 
caietul de sarcini. Lucru care trezeşte semne de 
întrebare.

Alexandru Crigan, 
director A.O „Localinvest”: 

„Dacă e să vorbim despre blocul sanitar, aco-
lo situaţia este puţin alta. Caietul de sarcini 
prevede reparaţia, instalarea veceului, dar 
când am fost în misiunea de monitorizare am 
constatat că antreprenorul a instalat şi o ca-
meră de duş, care nu era în caietul de sarcini. 
Antreprenorul a zis că nu pretinde bani, a fă-
cut asta ca un fel de cadou.”

Deşi recunoaşte că caietul de sarcini pentru exe-
cutarea acestor lucrări a fost întocmit de subal-
ternii săi, preşedintele Consiliului Raional Rîşcani, 
Vasile Secrieru, spune că responsabilitatea pen-
tru contractarea acestor servicii o poartă adminis-
traţia Spitalului raional.

Vasile Secrieru, 
președintele raionului Rîșcani: 

„Însăşi procedura de licitaţie şi contractul de 
achiziţie a fost semnat de către directorul 
instituţiei. În partea ce ţine de contribuţia con-
siliului raional Rîşcani, a fost suna financiară 
planificată, plus susţinerea metodologică a 
specialistului care lucrează în aparatul pre-
şedintelui raionului, specialist în domeniul 
achiziţii publice. – dar caietul de sarcini? – a 

conlucrat şi a contribuit secţia construcţii. – 
din cadrul consiliului? – exact, da.”

Directorul spitalului, Nicolae Ursu, s-a arătat de-
ranjat de învinuirile care i se aduc, dar spune că 
instituţia medico-sanitară are deja semnat un 
contract cu un agent economic care va efectua 
lucrările de montare a sistemului de electricitate.

Nicolae Ursu, 
director Spitalul Raional Rîșcani: 

„Avem încheiat un contract care se ocupă 
anume cu lucrările ce ţin de electricitate şi ei 
cum finalizează şi este actul de recepţie, este 
contractul de 160 şi ceva de mii de lei şi reno-
văm tot sistemul de electricitate din încăpere. 
Contractul este încheiat. Noi cu dumnealor 
ne-am înţeles că totul va merge deasupra.”

Cât priveşte cabina de duş instalată din banii an-
treprenorului, directorul spitalului spune că iniţia-
tiva îi aparţine agentului economic.

Nicolae Ursu, 
director Spitalul Raional Rîșcani: 

„Pe parcurs a apărut solicitarea din partea la 
lucrători că ar fi bine şi antreprenorul din pro-
pria iniţiativă, a zis că poate paralel să facă 
asta. Banii sunt publici şi bineînţeles nu avem 
de unde şi nu a fost preconizat în buget. Asta 
deja este chestiunea antreprenorului.”

Andrei Cuprinschii, 
antreprenor: 

„Ca o binefacere, un ajutor, am făcut o cabină 
de duş să aibă lucrătorii farmaciei. Este pentru 
lucrătorii farmaciei, ne-am sfătuit cu şeful farma-
ciei, eu i-am propus aşa o idee să facem o cabi-
nă de duş, el a fost de acord. – reiese ca un fel 
de cadou de la agentul economic. – da da, aşa.”

În perioada 2021-2022 agentul economic care 
a efectuat aceste lucrări de reparaţie a încheiat 
contracte cu Consiliul raional Rîşcani în valoare 
de minim 3,3 milioane de lei.

Sursa: www.tvn.md

http://www.tvn.md


ACHIZIȚIILE PUBLICE ÎN VIZOR
Buletin informativ Nr. 7 (februarie 2023) ● 24ANALIZĂ

Termoizolarea fațadei Grădiniței nr. 1 din Cahul. 
O FIRMĂ DIN COMRAT A DEVENIT CÂȘTIGĂTOARE 
A LICITAȚIEI DUPĂ CE A CONTESTAT REZULTATELE 
INIȚIALE

» În luna mai 2022, Primăria 
mun. Cahul anunță o licitație 
deschisă, cu valoarea 
estimativă de circa 3.351 mii 
lei fără TVA pentru achiziția 
a lucrărilor de „Construcția 
acoperișului și termoizolarea 
fațadelor blocurilor la Grădinița 
de copii nr. 1 ”Ghiocel”, str. C. 
Negruzzi nr. 133, mun. Cahul 
(etapa II – termoizolarea 
fațadelor)”.

Centrul Contact – Cahul a analizat procedura de 
achiziţii, caietele de sarcini, dar şi ofertele care 
au fost înaintate către autoritatea locală. Despre 
modul în care a avut loc achiziţia şi cine a obţi-
nut contractele de „Construcţia acoperişului şi 
termoizolarea faţadelor blocurilor la Grădiniţa de 
copii nr. 1 ”Ghiocel”, str. C. Negruzzi nr. 133, mun. 
Cahul (etapa II – termoizolarea faţadelor)”, citiţi în 
continuare.

CE PREVEDE DOCUMENTAȚIA 
DE ATRIBUIRE

Potrivit anunţului de participare publicat de Primă-
ria mun. Cahul, termenul de executare a contrac-
tului ar fi de maxim 6 luni, operatorii economic ar 
urma să prezinte o garanţie bancară pentru ofertă 
de 1% din valoarea ofertei. Cifra minimă de afaceri 
solicitată de autoritatea contractantă (legea permi-
te ca cifra minimă de afaceri ar putea fi stabilită de 
maxim 6.6 milioane lei) este de 3.5 milioane lei.

Totodată, o cerinţă inclusă în caietul de sarcini a 
fost „Confirmare privind vizita obiectului”, confir-
mare care ar urma să fie eliberată de către res-
ponsabilii din cadrul Primăriei Cahul.

Criteriul e evaluare aplicat pentru atribuirea contrac-
tului : cel mai bun raport calitate-preţ, iar pentru sta-
bilirea celui mai bun raport, autoritatea contractantă 
a stabilit 4 factori e evaluare: 1. Valoarea ofertei 
(80%); Experienţă similară, cu prezentarea contrac-
telor similare cu o valoare minimă de 2 milioane lei 
(10%); Deţinerea certificatelor ISO (5%) şi perioada 
de garanţie asupra lucrărilor minim 24 luni (5%).

De menţionat că în criteriile privind eligibilitatea 
nu se regăseşte „Deţinerea certificatelor ISO”, 
iar operatorul economic care le deţine, are din 
start 5 puncte (procente) punctaj suplimentar la 
evaluarea ofertelor. Această abordare a autorităţii 
contractante permite accesul la achiziţie şi pentru 
companiile care nu deţin certificate ISO, iar în ca-
zul oferirii unui preţ mai mic, acestea ar putea să 
obţină contractul de achiziţii. 

CE PRESUPUN LUCRĂRILE

Conform caietului de sarcini, lucrările sunt îm-
părţite pe 3 domenii generale: Faţade, Tâmplarii 
şi Pereu. Lucrările la faţadă presupun desfacere 
tencuieli pe o suprafaţă de 640 m2; Grunduirea 
suprafeţelor şi tencuieli de 2 cm grosime pe su-

https://achizitii.md/ro/public/tender/21056285/lot/11573428/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056285/lot/11573428/
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prafaţa de 400 m2; Termoizolarea exterioară a 
pereţilor clădirii cu plăci de vată minerală de 10 
cm grosime, densitatea de 145kg/m3, pe o supra-
faţă de 2044 m2; Aplicarea manuală a Grindului 
de cuarţ „Gleta” şi tencuieli exterioare de 2-3 mm 
cu amestec TINC pe suprafaţa totală de 2160 m2.

De asemenea au fost incluse lucrări de placare a 
pereţilor din plăci de ceramica-granit pe suprafaţa 
de 94 m2, dar şi repararea şi Placarea cu plăci din 
granit ceramic a treptelor din cadrul instituţiei.
Lucrările de tâmplărie prevăd înlocuirea ferestre-
lor şi uşilor din masă plastică cu suprafaţa de 14,3 
m2 şi respectiv 24 m2 şi confecţionarea şi mon-
tarea unei uşi din metal. Lucrările la pereu presu-
pun turnarea pardoseli din beton cu grosimea de 
10 cm pe suprafaţa totală de 585 m2.

CINE A PARTICIPAT LA LICITAȚIE

La licitaţie au participat două companii: Lifestar 
– Com SRL cu oferta de 2 762 852,20 MDL fără 
TVA şi VIZOL- STUDIO SRL cu oferta de 3 183 
273,86 MDL fără TVA. Potrivit deciziei iniţiale a 
grupului de lucru pe achiziţii a Primăriei mun. Ca-
hul, contractul a fost atribuit Lifestar – Com SRL 
care a propus o ofertă cu circa 421 mii lei mai pu-
ţin decât VIZOL- STUDIO SRL.

Decizia de atribuire nu a convenit VIZOL- STUDIO 
SRL. şi a fost contestată conform procedurii la 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţi-
ilor. Potrivit contestaţiei, VIZOL- STUDIO SRL spe-
cifică aspecte ce tin de neconformitatea ofertei 
depuse de concurent, şi anume:

 Contrar prevederilor art. 64 din Documen-
taţia Standard pentru realizarea achiziţiilor 
publice de lucrări (aprobată prin Ordinul 
Ministerului Finanţelor nr. 69/2021), SRL „Li-
festar-Com” nu a ataşat la ofertă împuterni-
cirea.

 Un alt aspect ce tine de neconformitatea 
ofertei tine de faptul că propunerea tehnică 
nu corespunde cerinţelor din documentaţia 

de atribuire şi anume la prezentarea ofertei 
nu a fost prezentat graficul privind execuţia 
lucrărilor.

	Al treilea aspect, referitor la neconformita-
tea ofertei, are în vedere calculul salariului 
muncitorilor in domeniul construcţiilor, care 
prevede, conform datelor Biroului Natio-
nal de Statistică pentru trimestrul IV 2021, 
unde salariul brut este de 8775,00 lei/169 
ore rezultă 51,92 lei/oră.

Totodată, operatorul economic denunţă anumite 
încălcări referitor la cerinţele de calificare: „Con-
siderăm că şi la acest capitol SRL „Lifestar-Com” 
nu le-a întrunit aşa cum a fost prezentat în anun-
ţul de participare. Primăria municipiului Cahul, 
prin anuntul de participare la licitaţie, în pct. 16.17 
a solicitat documentul – confirmare privind vizita 
obiectului. Confirmarea se va elibera în bir. 315 
pentru operatorii economici care vor efectua 
obiectele expuse la licitaţie”.

VIZOL- STUDIO SRL solicită anularea deciziei au-
torităţii contractante privind atribuirea contractului 
companiei SRL „Lifestar-Com” şi obligarea Pri-
măria municipiului Cahul să reevalueze ofertele, 
depuse în cadrul licitaţiei în cauză.

Drept argumente principala la solicitările expuse 
în contestaţie, primăria mun. Cahul a specificat că 
împuternicirea şi graficul de executare a lucrărilor 
au fost prezentate de Lifestar-Com la data de 1 iu-
lie ca urmare a solicitării din partea autorităţii.

„Referitor la confirmarea privind vizita de lucru, 
secretarul grupului de lucru a precizat în cadrul 
şedinţei privind evaluarea ofertelor, că S.R.L. 
„Lifestar-Com” nu a  vizitat obiectul şi nici nu a 
solicitat documentaţia tehnică spre a fi studiată, 
în perioada  de până la data-limită de depunere 
a ofertelor. Asemenea confirmare nu a fost elibe-
rată companiei  SRL „Lifestar-Com”, dar grupul 
de lucru a considerat aceasta ca fiind o „abatere  
neînsemnată” de la documentaţia de atribuire” 
se spune în răspunsul Primăriei Cahul. 
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SRL „Lifestar-Com” a venit de asemenea cu argu-
mente privind învinuirile aduse, inclusiv cu motiva-
re lipsei certificatului de vizită la obiect: „Referitor 
la confirmarea privind vizita de lucru, secretarul 
grupului de lucru a precizat în cadrul şedinţei pri-
vind evaluarea ofertelor, că SRL „Lifestar-Com” nu 
a vizitat obiectul şi nici nu a solicitat documentaţia 
tehnică spre a fi studiată, în perioada de până la 
data-limită de depunere a ofertelor. Asemenea 
confirmare nu a fost eliberată companiei SRL 
„Lifestar-Com”, dar grupul de lucru a considerat 
aceasta ca fiind o „abatere neînsemnată” de la 
documentaţia de atribuire”.

După analiza solicitărilor şi argumentelor din am-
bele părţi, Agenţia a dispus: 

 Se admite contestaţia nr. 02/620/22 din 
15.08.2022, depusă de către „Vizol – Studio” 
SRL, pe marginea rezultatelor desfăşură-
rii procedurii de achiziţie publică nr. MD-
1652257711346 din 01.06.2022, privind achi-
ziţia „Construcţia acoperişului şi termoizola-
rea faţadelor blocurilor la Grădiniţa de copii 
nr. 1 ,,Ghiocel”, str. C. Negruzzi nr. 133, mun. 
Cahul (etapa II – termoizolarea faţadelor)”, 
iniţiată de către Primăria municipiului Cahul;

 Se anulează decizia nr. 21056285 din 
08.08.2022 de atribuire a contractului apro-
bată în rezultatul desfăşurării procedurii de 
achiziţie publică nr. MD- 1652257711346 din 
01.06.2022, privind achiziţia „Construcţia 
acoperişului şi termoizolarea faţadelor blo-
curilor la Grădiniţa de copii nr. 1 ,,Ghiocel”, 
str. C. Negruzzi nr. 133, mun. Cahul (etapa 
II – termoizolarea faţadelor)”, iniţiată de către 
Primăria municipiului Cahul, inclusiv toate ac-
tele subsecvente acesteia;

 Se obligă Primăria municipiului Cahul, ca 
măsură de remediere, în termen de până la 
10 zile de la recepţionarea prezentei decizii, 
să reevalueze oferta operatorului economic 
„Lifestar Com” SRL primită în cadrul procedu-
rii de achiziţie publică nr. MD- 165225771134. 
Potrivit Tender.gov.md6 din 01.06.2022, cu 
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luarea în considerare a constatărilor din par-
tea motivată a prezentei decizii;

 Se obligă Primăria municipiului Cahul, în 
termen de 3 zile din data adoptării măsurilor 
de remediere dispuse prin prezenta decizie, 
să raporteze Agenţiei Naţionale pentru Solu-
ţionarea Contestaţiilor cu privire la realizarea 
acestora, cu anexarea actelor confirmative 
în acest sens.

Astfel, conform deciziei Nr. 03D-568-22 Data: 
12.09.2022, contractul a fost atribuit VIZOL- STU-
DIO SRL.

PROFILUL COMPANIEI CÂȘTIGĂTOARE

Potrivit datelor IDNO.md, Societatea cu Răspun-
dere Limitată VIZOL- STUDIO SRL este fondata 
de Igor Zaharia şi având adresa juridică în mun. 
Comrat. 

Întreprinderea a fost înregistrată în anul 2001 şi 
are un spectru mai larg de genuri de activitate 
cum ar fi şi servicii publicitate, comerţul cu amă-
nuntul al îmbrăcămintei, a textilelor, a încălţămin-
tei şi articolelor din piele, dar şi activităţi conexe 
construcţiilor.

Potrivit tender.gov.md, compania în anul 2022 a 
înregistrat şapte contracte de achiziţii, la o valoare 
totală de circa 10 milioane lei. Din cele şapte  achi-
ziţii revendicate, cinci sunt implementate în raionul 
Cahul, dintre care trei cu Primăria mun. Cahul.
_____________
Acest material este un produs al proiectului „Achiziții 
publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CON-
TACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al 
proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. 
Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dez-
voltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu 
Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiec-
tul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor 
publice în Moldova, care vor spori transparența și corecti-
tudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a 
responsabiliza instituțiile relevante.

Sursa: www.ziuadeazi.md

https://idno.md/companie?idno=1005611000031/societatea-cu-r%C4%83spundere-limitat%C4%83-vizol-studio
http://viitorul.org/ro/content/achizi%2525252525C8%25252525259Biile-publice-%2525252525C3%2525252525AEn-vizorul-societ%2525252525C4%252525252583%2525252525C8%25252525259Bii-civile
http://www.ziuadeazi.md

