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PPPN – Partidul Politic “Partidul Nostru” 

PSRM – Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 
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SC – Societatea Comercială 
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Introducere 

 

 Republica Moldova este unul din liderii europeni la capitolul coruptie, plasînduse pe locul 123 din 

168 de țări în Indicele de Percepere a Corupției 2016 potrivit Transparency International.1 Combaterea 

corupției ramîne principala recomandare din partea partenerilor de dezvoltare și organizațiilor 

internaționale. În același timp, fenomenul corupției este prezent oriunde în Moldova afectînd întreaga 

societate. Este greu de identificat domeniul cel mai afectat de corupţie, fie cel al justiţiei, medicina sau 

educatia. Însă, una din sferele unde coruptia este cu siguranţă prezentă, avînd un impact semnificativ 

asupra climatului de afaceri și concurenței, sunt achizițiile publice.  

Pe parcursul ultimilor ani sistemul achizițiilor publice in Moldova a suferit o serie de schimbări, 

majoritatea acestora avînd un impact pozitiv. Astfel, Agenția Achizitiilor Publice a fost separată de 

Agentia Resurselor Materiale, Achizitii Publice si Ajutoare Umanitare. In 2010 expertii UE au evaluat 

procesul de achizitii nationale si au formulat o serie de recomandari autoritatilor nationale cu scopul  

atingerii directivelor UE.2 Mai recent, o noua Lege privind achiziţiile publice a fost adoptată şi a intrat în 

vigoare din 01.05.2016. Aceasta prevede, inter alia, crearea unei entităţi separate pentru soluţionarea 

contestaţiilor, astfel eliminînd conflictul de competenţă existent în prezent. Totuşi, o serie de deficienţe 

se menţin în pofida amendamentelor legislative. In 2014 expertii nationali au apreciat funcţioarea 

legislatiei în domeniul achiziţiilor si au identificat domenii cu risc sporit de fraudă.  

Dintre cele mai frecvente fac parte: 

- Planificarea ocazionala a procesului de achiziții și realizarea achizițiilor care nu sunt în 

concordanţă cu strategia de dezvoltare a sectorului sau a localităţii; 

- Selectarea unor proceduri mai puţin transparente de achiziţii, fie prin divizarea achiziţiilor, fie 

prin încheierea ulterioară a contractelor adiţionale pentru mărirea valorii achiziţiei; 

- Probleme la stabilirea termenelor limită de prezentare a ofertelor și la stabilirea criteriilor de 

calificare ; 

- Publicarea informației incomplete cu privire la atribuirea contractului și rezultatele achiziției;  

- Aplicarea discriminatoare a prevederilor legale;  

- Cazuri frecvente de nedeclarare a conflictului de interes;  

- Modificarea clauzelor contractuale, în comparaţie cu condiţiile din caietul de sarcinin sau oferta; 

                                                           
1Transparency International, Corruption Perceptions Index 2016, 
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016  
2http://www.ncu.moldova.md/public/files/publication/armonizare/SLAG_PP_RO.pdf 

http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.ncu.moldova.md/public/files/publication/armonizare/SLAG_PP_RO.pdf
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- Respectarea nesatisfăcătoare a conditiilor contractuale, şi nesancţionarea acestui fenomen.3 

În 2013 au fost adoptate de catre Parlament citeva masuri anticoruptie, inclusiv majorarea 

sancțiunilor, confiscarea extinsă. De asemenea în Codul Contravenţional au fost incluse contravenţii în 

domeniul achizițiilor: divizarea achizițiilor, impiedicarea accesului liber a concurenţilor la procesul de 

achiziții și altele. Sancțiunile stabilite pentru încalcarile noi sunt foarte blînde. Pe de altă parte, pînă în 

prezent nici un functionar public nu a fost condamnat pentru incalcări în domeniul achizițiilor. Recent se 

observă tot mai multe cazuri de executare proastă a contractelor de achizitii şi dezvăluiri ale schemelor 

de fraudare a achiziţiilor apărute în mass-media. 

Responsabilitatea publica a autoritatilor contractante este redusă iar transparenţa procesului de 

achizitii – minimaă. In rezultat, societatea civila are pârghii limitate de a monitoriza cum sunt cheltuiţi 

banii publici.  

Scopul proiectului 

Scopul general a proiectului este cresterea capacitatii societatii civile de a monitoriza utilizarea 

banilor publici, în particular a achizitiilor publice. 

Astfel, proiectul are două componente de bază. Prima se referă la monitorizarea pocedurilor de achiziţii 

în 30 de autorităţi contractante (dintre care 10  în Chişinău şi altele 20 – la nivel local); cea de-a doua – la 

desfăşurarea investigaţiilor jurnalistice pe marginea cazurilor de abuz sau fraudă depistate în procesul 

monitorizării.  În timp ce cele 10 autorităţi contractante din Chişinău sunt monitorizate de experţii AGER, 

pentru celelalte 20 de autorități contractante la nivel local au fost oferite granturi mici pentru 10 

organizaţii neguvernamentale locale, în cadrul unui concurs public. Astfel, cele zece organizaţii 

neguvernamentale şi cele 20 de autorităţi contractante monitorizate sunt: 

1. AO Asociația Femeilor de Afaceri, or. Bălți – Spitalul de Psihiatrie Bălți, Primăria mun. Bălți; 

2. AO Centrul Regional de Dezvoltare Socio-Economică, or.Cahul – Primăria Comunei Pelinei r-ul 

Cahul, Primăria Cahul; 

3. AO Centrul pentru Comunicare Internațională și Drepturile Omului, or. Ialoveni – Consiliul 

Raional Ialoveni, Agenția pentru Dezvoltarea Regională Centru ADR; 

4. Asociația Obștească Socio-Ecologică Civis, s. Brăviceni, r-ul Orhei – Primăria Mitoc, s. Mitoc, r-ul 

Orhei; Consiliul Raional Orhei; Primăria Brăviceni, s. Brăviceni, r-ul Orhei; 

                                                           
3http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/969-achizitii-publice-moldova 

http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/969-achizitii-publice-moldova
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5. AO Concordia, s. Inești, r-ul Telenești – Consiliul Sătesc Inești, s. Inești, r-ul Telenești; Consiliul 

Raional Telenești; 

6. Fundația Culturală Mihai Eminescu în parteneriat cu Gazeta de Sud, or. Cimișlia – Primăria 

Cimișlia, Consiliul Raional Cimișlia; 

7. AO Generația Mea în parteneriat cu Portalul Informativ colonita.eu, com. Grătiești – Primaria 

Colonița, s. Colonița, mun. Chișinău; Primăria Grătiești, com. Grătiești, mun. Chișinău; 

8. AO Agenția pentru Dezvoltarea Regională Habitat, or. Rezina – Primăria Rezina, Consiliul Raional 

Rezina; 

9. AO Hlina Victorion, s. Hlina, r-ul. Briceni – Direcția Învățămînt, Tineret și Sport Briceni, Primaria 

Satului Hlina, s. Hlina, r-ul. Briceni; 

10. Organizația Necomercială Localinvest, or. Rîșcani – Primăria Rîșcani, Spitalul Raional Rîșcani. 

 

La nivel central sunt monitorizate procedurile de achiziţii în următoarele 10 autorități contractante: 

1. Ministerul Sănătății; 

2. Ministerul Afacerilor Interne; 

3. Cancelaria de Stat; 

4. Agenția Relații Funciare și Cadastru; 

5. Primăria Chișinău; 

6. Direcția Construcții Capitale; 

7. Direcția Generală Locativ Comunală; 

8. Banca Națională a Moldovei; 

9. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; 

10. Compania Națională de Asigurări în Medicină. 

 

Adiţional, partenerii proiectului monitorizează, selectiv, anumite contracte în cadrul altor autorităţi 

contractante, care nu sunt menţionate în lista de mai sus, în funcţie de importanţa social-economică a 

domeniului sau contractului nemijlocit.  
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Sumar executiv 

 

În perioada octombrie 2016  – februarie 2017, organizaţiile partenere ale proiectului au monitorizat 

în total 128 de proceduri de achiziţii publice, dintre care: Licitaţii deschise 38, Cereri ale ofertelor de preţuri 

71, Cereri ale ofertelor de preţuri fără publicare 17, achiziţii dintr-o singură sursă - 24. Acest număr este mai 

mic decît cel planificat. Motivul de bază este austeritatea bugetară cu care s-a confruntat Republica 

Moldova pe parcursul ultimului an, fapt care a limitat semnificativ posibilităţile autorităţilor contractante 

de a efectua achiziţii. O altă cauză, însă, rezidă şi în îngrădirea accesului la informaţia referitoare la 

achiziţiile publice de către anumite autorităţi publice. În aceste cazuri au fost înaintate cereri de chemare în 

judecată. În unul dintre cazuri s-a reuşit încheierea unei tranzacţii de împăcare cu autoritatea contractantă, 

cu oferirea accesului la dosarele solicitate. Însă acest lucru s-a întîmplat la aproape un an de la iniţierea 

procedurii. În celelalte cazuri din păcate constatăm o tărăgănare care pare a fi intenţionată a desfăşurării 

procesului.  

În pofida dificultăților întîmpinate, organizațiile implicate în proiect, au reușit să analizeze un număr 

suficient de dosare care le permite constatarea anumitor fapte referitoare la problematica achizițiilor în 

Moldova.  

Astfel, principalele carențe ale procedurilor de achiziții pot fi clasificate în două mari categorii. Prima 

se referă la cele de ordin legislativ, iar a doua – de ordin funcţional. Astfel, chiar in cazurile in care legislatia 

este imperfectă, procedurile de achizitii pot fi desfăşurate intr-o manieră eficientă, dacă există bună voința 

autorității contractante. Din păcate, constatăm însă, că autoritățile contractante, în mare parte, utilizează 

aceste carențe în interesul propriu și nu spre binele public.  

Din categoria carențelor legislative putem menționa următoarele: 

1. Reglementări ambigui cu privire la accesul la informație privind achizițiile publice. 

Această carență a fost descrisă detaliat în raportul precedent de monitorizare. Este una esențială, care 

împiedică buna desfășurarea a proiectuli, însă, mai cu seamă, pune sub pericol dreptul cetățeanului de a 

acces informații cu caracter public.  

                                                           
4 Legea noua privind achiziţiile publice, Nr. 131, nu mai prevede procedura de achiziţie dintr-o singura sursa ca atare, ci o 
include printre procedurile negociate. În contextual exerciţiului de monitorizare vom utiliza denumirea de achiziţie dintr-o 
singura sursă.  
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Trebuie să menționăm că Ministerul Finanțelor a inițiat revizuirea Legii noi a achizițiilor publice, în 

vederea ajustării acesteia la cerințele Acordului de Asociere. În afară de modificarea prevederilor de țin 

de Agenția de Soluționare a Contestațiilor, proiectul de lege s-a referit și la oferirea accesului public la 

dările de seamă privind achizițiile. Proiectul a fost aprobat de Guvern la 27 aprilie 2016, și a fost adoptat 

de Parlament în lectură finală la 23 septembrie 20165, iar prevederile acestuia au intrat în vigoare la 1 

ianuarie 2017. Accesul doar la darea de seamă, însă, nu este suficient pentru a evalua corectitudinea 

desfășurării procedurii de achiziție.  

 

2. Posibilitatea încheierii contractelor pe întregul volum de lucrări/servicii, fără garanția unei 

acoperiri financiare 

Astfel, am constatat că sunt multe cazuri de contracte încheiate pentru întregul volum de lucrări în timp 

ce acoperirea financiară este suficientă pentru 10-15% din acestea. Astfel antrepenorul execută partea 

de lucrări pentru care este plătit, iar cealaltă urmează a fi continuată în momentul apariției resurselor 

financiare. Între timp însă, lucrările efectuate pierd din calitate/actualitate sau chiar relevanță, iar banii 

sunt irosiți. În acest context, art. 72 (1) al Legii 131 stipulează următoarele ”Pentru achiziţiile de bunuri, 

lucrări şi servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, contractul poate fi încheiat 

pentru întreaga achiziţie, însă realizarea lui urmează a fi asigurată în limitele alocaţiilor anuale prevăzute 

în aceste scopuri şi precizate anual în contract”. Deși, din punct de vedere formal, această prevedere 

este potrivită, și contribuie și la asigurarea limitării divizării achizițiilor, din punct de vedere practic, 

implementarea acesteia ridică probleme și necesită o reglementare mai detaliată.  

3. Noile prevederi legale necesită a fi detaliate corespunzător în actele subordonate legii 

Ne referim aici în mod special la prevederea pe care am salutat-o drept una foarte bună, care se referă 

la posibilitatea participării reprezentanţilor societăţii civile în cadrul grupului de lucru pentru achiziţii. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 13 a Legii nr. 131, din 03.07.2016 și punctul 5 al 

Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, autoritatea contractantă va 

include obligatoriu în componenţa grupului de lucru reprezentanţi ai societăţii civile, în cazul în care a 

fost depusă o cerere scrisă în acest sens cu două zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.  

Totodată, Regulamentul prevede următoarele: ”Cererea prevăzută la pct. 5 va cuprinde cel puţin: 

denumirea organizaţiei, numele şi prenumele reprezentantului acesteia, copia de pe documentul ce 

confirmă împuternicirile sau numele şi prenumele persoanei fizice; adresa juridică şi poştală sau adresa 

                                                           
5 http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3238/language/ro-RO/Default.aspx  

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3238/language/ro-RO/Default.aspx
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de domiciliu; datele de contact, inclusiv adresa electronică; procedura de achiziţie la care solicită să fie 

inclus în componenţa grupului de lucru.” Deşi la prima vedere, această prevedere nu ridică semne de 

întrebare, noi ne-am confruntat cu un caz în practica de monitorizare, care ne-a sugerat că sintagma “cel 

puţin” nu este cea mai potrivita, autoritatea contractantă poate să utilizeze această sintagmă pentru a 

solicita documente adiţionale, astfel întîrziind încluderea reprezentantului în grupul de lucru, uneori 

fiind prea tirziu pentru a o mai face.  

4. Neclarități referitoare la anumite prevederi ce țin de conflictul de interese 

Legea 131 privind achizițiile publice conține un articol privind evitarea conflictului de interese, care de 

altfel este foarte binevenit. Însă alineatul (2) al acestui articol prevede următoarele: Persoana fizică sau 

juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator 

economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa 

în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. Această 

prevedere este una foarte periculoasă, iar sintagma ”numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea 

documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa”, poate fi interpretată 

discreționar, și de către cine? Cine stabilește dacă această ”implicare” distorsioneaza sau nu 

concurența? Suntem de părerea că persoana sau compania care a elaborat documentația de atribuire 

nu poate să participle la achiziția respectivă.  

 

La categoria deficiențelor funcționale se referă: 

1. Atitudinea iresponsabilă a grupului de lucru vizavi de documentația de achiziții 

În perioada de referință au fost constatate multiple cazuri de completare și/sau păstrare neglijentă a 

dosarelor de achiziție. Aici ne referim la semnarea ”în alb” a procesului verbal de deschidere a licitațiilor 

sau completarea necorespunzătoate a acestuia; semnarea procesului verbal de deschidere a licitiaţiei de 

către membrii GL care de fapt nu au fost prezenţi la şedinţă; neglijență în anexarea declarațiilor de 

imparțialitate la dosar; lipsa unor documente obligatorii din dosare, și prezentarea lor ulterioară, după 

semnalarea de către monitori; amînarea vizitelor observatorilor din motivul ca dosarul nu este ”cusut”; 

mai nou – membrilor grupului de lucru din partea societăţii civile uneori li se cere, alteori nu, să 

semneze declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate. În catul contractelor de mică valoare am 

întîmpinat carenţe mult mai frecvente şi grosolane, decît în celelalte: unele contracte nu sunt semnate 
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de beneficiar; nu este specificat scopul; nu este indicat numele sau denumirea prestatorului; nu sunt 

descrise deloc serviciile (de ex: servicii transport, dar ce fel de transport? Pentru cine?).   

2. Lipsa personalului calificat 

Adesea lipsa personalului calificat pentru elaborarea caietului de sarcini/specificațiilor tehnice duce la 

repetarea procedurilor de mai multe ori, din cauza elaborării necalitative a cerințelor. De multe ori, 

această carență este cauza amendării frecvente a contractelor, sau chiar anulării acestora de către 

agentul economic, care descoperă, venind la fața locului, că cele descrise în caietul de sarcini nu 

corespund realității.   

3. Supravegherea slabă asupra respectării legislației 

Cazurile de neplanificare sau planificare inadecvată a achizițiilor ramîn neobservate și nesancționate, 

chiar dacă Codul Contravențional prevede sancțiuni în acest sens. Prin insistența conjugată a 

partenerilor proiectului, cîteva autorități contractante au elaborat planurile de achiziții, însă acestea 

sunt doar cîteva din miile de autorități contractante din țară.  

Noile obligații ale grupului de lucru privind elaborarea și publicarea rapoartelor de monitorizare a 

îndeplinirii contractelor de achiziție nu sunt respectate, în mare parte din motivul lipsei mecanismelor 

de asigurare/verificare a respectării dar și a capacităților și disciplinei slabe a autorităților contractante.  

La fel și cazurile de divizare a achizițiilor care persistă, în pofida sancțiunilor stabilite de Codul 

Contravențional. Iar mai nou, Agenţia Achiziţii Publice nu mai efectuează controlul ex-ante, deci riscul 

unor asemenea fraude creşte.  

Una dintre cele mai importante se referă la implementarea propriu-zisă a contractelor de achiziție. Aici 

se pare că în afara interesului propriu a autorității contractante și a bunei-credințe a agentului 

economic, nu există pîrghii eficiente de supraveghere a realizării prevederilor contractuale.6 Astfel, 

asistăm la cazuri cînd contractele se implementază diferit în practică de ceea ce a e prevăzut în contract, 

nu se finalizează lucrările sau nu se implementează deloc.  

4. Alte încălcări în cadrul procedurilor de achiziții 

Aici menționăm acele încălcări care apar în pofida existenței prevederilor legale suficiente.   

                                                           
6 Cu excepția auditului Curții de Conturi, care însă nu reușește să acopere toate autoritățile contractante din țară.  
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Una dintre acestea este elaborarea unor specificații tehnice fie prea vagi, fie prea specifice, fapt care 

poate limita concurența, sau induce participanții la licitație în eroare. În multe cazuri oferta cîştigătoare 

este atît practic identică ca conţinut cu caietul de sarcini, încît lasă impresia că utlimul a fost elaborat de 

antrepenorul cîştigător. 

Aplicarea tendențioasă a anumitor prevederi legale la evaluarea ofertelor. Astfel, aceeași prevedere 

legală este aplicată diferit față de diferiți participanți la procedura de achiziție, sau, aceeași prevedere 

este aplicată diferit față de același agent economic în cadrul a două proceduri distincte.  
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Capitolul 1. Confuzii de ordin legal 

 

Perioada de referință a fost caracterizată de o activitate intensă de imlementare a noului cadrul 

normativ recent adooptat.   

Deși, în mare parte cadrul legislativ și normativ adoptat este unul bun, pe parcursul monitorizării am 

constatat anumite carențe, pe care le relatăm în continuare.  

Astfel, Legea noua, Nr. 131 privind achizițiile publice conține un articol privind evitarea conflictului de 

interese, care de altfel este foarte binevenit. Însă alineatul (2) al acestui articol prevede următoarele: 

Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în 

calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul 

în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze 

concurenţa. Această prevedere este una foarte periculoasă, iar sintagma ”numai în cazul în care 

implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa”, 

poate fi interpretată discreționar, și de către cine? Cine stabilește dacă această ”implicare” 

distorsioneaza sau nu concurența? Suntem de părerea că persoana sau compania care a elaborat 

documentația de atribuire nu poate să participle la achiziția respectivă.   

Pe parcursul perioadei de raportare au fost observate cîteva cazuri (la Teleneşti, Bălţi şi Briceni) în care 

era evident că caietul de sarcini/specificaţiile tehnice au fost elaborate de către unul dintre ofertanţi (de 

regulă şi cel cîştigător). Iar în contextul prevederii legale menţionate mai sus, această situaţie nu 

constituie o problemă, se pare.  

Legea nouă permite reprezentanților societății civile să participe în cadrul grupului de lucru pentru 

achiziții, o modificare salutată de noi de la bun început. Însă, pe parursul cîtorva luni de monitorizare de 

la intrarea în vigoare a noului cadrul legal, am observat anumite neajunsuri, sau mai bine spus, prevederi 

cu risc sporit. Una dintre acestea re se referă la Regulamentul privind activitatea grupului de lucru 

pentru achiziții, adoptat prin HG 667 din 27 Mai 2016, care prevede (pct.6): ”Cererea prevăzută la pct. 5 

va cuprinde cel puţin: denumirea organizaţiei, numele şi prenumele reprezentantului acesteia, copia de 

pe documentul ce confirmă împuternicirile sau numele şi prenumele persoanei fizice; adresa juridică şi 

poştală sau adresa de domiciliu; datele de contact, inclusiv adresa electronică; procedura de achiziţie la 

care solicită să fie inclus în componenţa grupului de lucru. Or, acest ”cel puțin” s-a demonstrat a fi un 
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instrument periculos în mâinile responsabililor din cadrul autorităților pentru includerea sau 

neincluderea în grupul de lucru.   

În înţelegerea noastră, dar şi literatura de specialitate, temenul de ”societate civilă” include şi cetăţenii 

care nu sunt membri ai vreunei organizaţii neguvernamentale. Regulamentul sus-menţionat pare să 

limiteze, oarecum, posibilitatea participării la activităţile grupului de lucru doar pentru reprezentanţii 

organizaţiilor necomerciale. Am decis să testăm această prevedere şi am formulat solicitări de 

participare în grupul de lucru pentru achiziţii către cinci autorităţi contractante, însă din partea unui 

cetăţean simplu. Spre surpinderea noastră, toate autoritățile contractante au dat curs solicitării și au 

inclus persoana respectivă în grupul de lucru, doar în baza cereri și a copiei buletinului de identitate. 

Or, acest fapt este îmbucurător, deoarece semnifică că orice cetățean al țării poate participa la 

procesele de achiziție publică.   

Totodată, deși nici legea, nici Regulamentul, nu interzic participarea a doi reprezentanți ale unei și 

aceeași asociații în cadrul grupului de lucru, unele autorități refuză, neîntemeiat o asemenea cerere.  

O altă modificare a Legii 131, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017,  prevede, la art. 73  că „(2) Darea 

de seamă privind procedura de achiziţie publică este un document public. Accesul persoanelor la aceste 

informaţii poate fi limitat numai în măsura în care aceste informaţii includ, în special, secrete tehnice 

sau comerciale şi aspecte confidenţiale ale ofertelor, conform prevederilor Legii nr. 171 din 06.07.1994 

cu privire la secretul comercial sau a Legii nr. 245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat”. Această 

prevedere este un pas semnificativ pentru asigurarea transparenței procesului de achiziții publice. 

Totodată, trebuie să menționăm că  de cele mai multe ori, pentru cercetarea multiaspectuală şi eficientă 

a procedurii, este necesară vizualizarea altor documente din dosarul de achiziții (de exemplu prezenta 

documentelor care sunt invocate lipsa sau neadecvate pentru descalificarea unor ofertanți, compararea 

condițiilor propuse in ofertă cu cele incluse in contractul final, etc.). In asemenea cazuri nu este clar cum 

va fi posibil de accesat informația. Ar fi bine ca legea să prevadă accesul extins la anumite informații, în 

caz de solicitare argumentată din partea persoanelor interesate. Mai mult decât atât, o bună parte 

dintre autoritățile contractante refuză în continuare să ofere informația, cel puțin cea cuprinsă în 

darea de seamă, deși legea le obligă.   

O posibilă soluţie în acest sens ar putea fi oferită de noul sistem de achiziţii electronice, care, printre 

altele, promite să ofere acces nelimitat la informaţia privin procedurile de achiziţie tuturor persoanelor 

interesate. 
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Capitolul 2. Transperenţa şi planificarea achiziţiilor publice 

 

Organizaţiile implicate in realizarea proiectului au continuat evaluarea gradului de transparenţă a 

autorităţilor contractante monitorizate în aspecte ce ţin de planificarea achitiţiilor publice. Unul din 

elementele transparenţei achiziţiilor publice este planificarea acestora şi publicarea informaţiei cu 

privire la planificare. Trebuie să menţionăm că legea nouă nu a schimbat prea multe în sensul clarificării 

aspectelor ce țin de planificarea achizițiilor. Astfel, legea 131 reglementează suficient de detaliat anunțul 

de intenție, la articolul 27. Despre planul de achiziție se menționează doar ocazional în articolul referitor 

la încheierea contractului de achiziție (Articolul 70 ”Contractul de achiziţii publice se încheie conform 

procedurilor de achiziţie publică prevăzute de prezenta lege, pentru întreaga sumă atribuită unei achiziţii 

pe an, în temeiul planului de achiziţie și în limita alocațiilor aprobate”), și printre atribuțiile grupului de 

lucru (Articolul 14 ”Grupul de lucru (...) elaborează planuri anuale şi trimestriale de efectuare a 

achiziţiilor publice). Astfel, deși legea prevede că contractul se încheie în temeiul planului de achizitie, în 

practică acest fapt nu este verificat, și cum vom arăta mai jos, un număr extrem de mic de AC elaboreaza 

planuri de achiziție.  

Ținînd cont de faptul că pentru achizițiile mai mici de 400,000 lei la bunuri și servicii și 1,500,000 la 

lucrări, nu se publică anunțul de intenție, iar pînă la limita de 150,000 lei pentru bunuri și servicii și 

200,000 lei pentru lucrări se aplică proceduri de transparență redusă cum sunt achizițiile de valoare 

mică sau COPF, o bună parte din achizițiile efectuate de autoritățile contractante mai mici pot fi cu greu 

urmărite, doar post-factum, la publicarea listei contractelor atribuite.  

În urma evaluării am constatat că doar 13 autoritati la nivel local (din 20) au elaborat planul de achiziții 

publice pentru 20177. Doar 6 dintre acestea l-au şi publicat pe pagina web.  

Dintre autorităţile monitorizate la nivel central, 4 autoritati din 10 au pubicat planul pentru  2017 

(comparativ cu 5 în 2016) au publicat planul de achiziții publice, și 5 dispun in total (comparativ cu 6 în 

2016) de un asemenea plan.   

Echipa proiectului a continuat să monitorizeze paginile web ale autorităților contractante, pentru a 

vedea în ce măsure acestea dispun de o rubrică dedicată achizițiilor și dacă aceasta conține informație la 

zi. Drept rezultat al activităţi proiectului mai multe autorităţi contractante au creat pagini web şi/sau au 

creat în cadrul acestora sub-pagini dedicate achiziţiilor, unde au început să publice informaţii cu privire 

                                                           
7 Vezi Anexa 1 pentru detalii 
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la planul de achiziţii, contractele încheiare etc. (CR Orhei, CR Telenești, Primăria Bălți, CR Rezina, CR 

Cahul) au creat pe paginile sale web rubrici dedicate achizitiilor publice, si au inceput sa plaseze 

informații. Acest lucru s-a întîmplat la insistența organizațiilor care desfăsoară monitorizarea în teritoriu.  

Un alt aspect al monitorizării a vizat analiza prezenţei achiziţiei anunţate în Planul de achiziţii al 

autorităţii respective. Astfel, am constatat că, în mare parte, achiziţiile efectuate erau incluse în Planul 

de achiziţii al autorităţii, evident, în cazul în care autoritatea dispunea de un Plan de achiziţii. Totuși, o 

bună parte din autorități nu au elaborat planul de achiziții pe motiv că bani nu sunt și respectiv nu au 

necesitatea de a planifica achizițiile. Totuși, achiziții au avut loc, deși mult mai puține decît în perioadele 

precedente, astfel acestea fiind în afara oricărui vizor.  

Oportunitatea achiziţiilor este un alt moment important care a fost monitorizat de echipa de 

observatori. Astfel, chiar daca achiziţia nu este inclusă în planul de achiziţii (sau daca autoritatea nu l-a 

elaborat), observatorii au apreciat relevanța și/sau necesitatea achiziției. Din pacate nu întotdeauna 

achizițiile au fost necesare. De exemplu, Primaria Hlina a procurat angajaților săi telefoane mobile de 

ultima generație, cu abonament inclus și pachet internet. La întrebarea observatorului cum vor 

diferenția apelurile făcute în interes personal și cel de serviciu, i-au răspuns că toate laolaltă vor fi 

achitate de primarie.  

Un alt caz de achizițe inoportună a fost relatată la CR Telenești, care a achiziționat lucrări de reparație 

a drumurilor în noiembrie, iar lucrările s-au desfășurat în plină iarnă.  

Un alt aspect urmărit de către echipa de monitorizare este conformarea AC noilor prevederi stipulate în  

noul Regulament cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, care prevede obligația 

grupului de lucru de a asigura monitorizarea executării contractelor de achiziție publică, întocmind 

rapoarte în acest sens, trimestrial/semestrial și anual. Rapoartele respective, care vor include în mod 

obligatoriu informații cu privire la etapa de executare a obligațiunilor contractuale, cauzele neexecutării, 

reclamațiile înaintate și sancțiunile aplicate, mențiuni cu privire la calitatea executării contractului etc., 

vor fi plasate pe pagina web a autorității contractante, iar în lipsa acesteia pe pagina oficială a autorității 

centrale căreia i se subordonează sau a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea. La 

momentul de față niciuna din autoritățile monitorizate nu au publicat pe pagina web asemenea 

rapoarte, deși regulamentul a fost aprobat încă în luna mai 2016. Mai mult decât atât, am telefonat la 

majoritatea autorităților monitorizate și nici membrii grupului de lucru nu cunosc despre această 

obligație. 
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Un alt aspect ce ține de transparență este oferirea accesului la informații din dosarele de achiziție. 

Astfel, organizațiile care au desfășurat monitorizarea au solicitat accesul la dosarele de achiziții (sau 

anumite parți ale acestora) de la autoritățile contractante. La nivel local, în mare parte, organizațiile nu 

au întîmpinat dificultăți în obținerea informației. În unele cazuri AC a tărăgănat procesul de oferire a 

informației, însă în final aceasta a fost oferită.  

Mai reticenți în a oferi informația au fost CR Orhei, după publicarea investigației referitoare la reparația 

drumurilor locale. 

Totodată trebuie să menționăm faptul că informația cu privire la contractele atribuite de pe pagina 

tender.gov.md nu conține toate contractele care au fost încheiate de către autoritățile contractante. 

Inconsistențe a fost depistate în repetate cazuri în acest sens. 

La nivel central, însă, situația este și mai dificilă. Doar 3 din 10 autorități contractante selectate au 

oferit acces la dosarele de achiziție, acestea sunt: Primaria mun. Chișinău, Direcția Generală Locativ-

Comunală și Agenția Relații Funciare și Cadastru (doar parțial). Totodată, un aspect care merită 

menționat este faptul că niciuna dintre aceste AC nu permit efectuarea de poze la conținutul dosarelor 

(cel puțin selectiv), fapt ce îngreuneaza analiza dosarelor, deoarece consumă foarte mult timp notarea 

de mînă a tuturor aspectelor importante, și nu poate fi făcută decît la sediul AC.  

Celelalte 7 AC la nivel central au refuzat oferirea accesului a informație deși Legea Nr. 982 din 

11.05.2000, cu privire la accesul la informație, prevede că instituțiile publice (furnizorii de informații) 

pun la dispoziția solicitantului de informații orice informație oficială, cu excepția celor cu accesibilitate 

limitată. Articolul 7 al acestei legi stabilește exhaustiv care sunt informațiile oficiale cu accesibilitate 

limitată, iar dosarele de achiziții nu cad sub incidența acestui articol. Alineatul (4) al acestui articol 

prevede următoarele: ”Nu se vor impune restricţii ale libertăţii de informare decît dacă furnizorul de 

informaţii poate demonstra că restricţia este reglementată prin lege organică şi necesară într-o societate 

democratică pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei sau protecţiei securităţii 

naţionale şi că prejudiciul adus acestor drepturi şi interese ar fi mai mare decît interesul public în 

cunoaşterea informaţiei”.  

Legislația în domeniul achizițiilor nu interzice oferirea informației din dosarele de achiziții, însă, nici nu 

prevede expres obligativitatea oferirii acestei informații, sau, nu stabiliește care informație poate fi sau 

nu poate fi oferită.  

Astfel, Hotărîrea Nr. 9 din 17.01.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea  
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şi păstrarea dosarului achiziţiei publice, prevede următoarele: 

”Cu excepţia cazurilor în care instanţa de judecată o cere, autoritatea contractantă nu divulgă informaţia 

privind datele de calificare ale ofertanţilor, preţul ofertei sau temeiul determinării lui, expunerea succintă 

a altor condiţii esenţiale ale fiecărei oferte şi ale contractului de achiziţie, rezumatul evaluării şi 

comparării ofertelor (ţinîndu-se cont de aplicarea marjei preferenţiale), rezumatul demersurilor în care s-

au solicitat explicaţii referitoare la documentele de preselecţie sau la documentele de licitaţie, rezumatul 

răspunsurilor la ele, precum şi expunerea rezumativă a oricăror modificări operate în aceste documente, 

dacă divulgarea acestora contravine legislaţiei şi intereselor statului, prejudiciază interesele comerciale 

legitime ale părţilor sau împiedică concurenţa loială (pct. 12).” 

Această prevedere și este utilizată mai des de către autoritățile contractante pentru a motiva refuzul 

accesului la informație. Totuși, alte acte normative din sfera achizițiilor, conțin prevederi diferite, cum 

de exemplu HG Nr. 763, care menționează în pct. 26.1 din Anexa 1, următoarele: 

”Informaţiile ce ţin de examinarea, evaluarea, compararea şi postcalificarea ofertelor nu vor fi dezvăluite 

ofertanţilor sau altor persoane ce nu sînt oficial implicate în acest proces, pînă la momentul înregistrării 

contractului în modul stabilit.” 

Din prevederea de mai sus rezulă că acest tip de informație poate fi oferit personalor neimplicate în 

procesul de achiziție după înregistrarea contractului.  

Astfel, în cazul celor șapte AC care au refuzat accesul la informație, AGER a înaintat cereri de chemare în 

judecată pentru a apăra dreptul la informație și a scoate din ”secretizare” sectorul de achiziții publice. 

Din păcate însă, procesele sunt tărăgănate în mod intenționat de către autortitățile vizate, invocînd de 

fiecare dată noi motive pentru amînarea ședinței de judecată. Totuși, în cazul Agenției Medicamentului, 

am reușit să încheiem o tranzacție de împăcare și să obținem astfel acces la dosarele solicitate.  

Deoarece legea noua prevede posibilitatea accesării dărilor de seamă neîngrădit de către persoanele 

interesate, am solicitat, inclusiv de la autoritățile cu care suntem în litigiu, acces la dările de seamă 

pentru proceduri selectate. Cîteva autorități au respectat prevederea legală și ne-au oferit o copie a 

dării de seamă. Altele însă au refuzat. Un exemplu interesant este refuzul MAI, prezentat în Anexa 2, 

iar altul – de către Î.M. Direcția Construcții Capitale, în Anexa 3.   

Însă ținînd cont de faptul că majoritatea autorităților contractante s-au conformat cerințelor legale, 

susținem în continuare ideea lărgirii spectrului de informații accesibile publicului pentru a putea evalua 

eficient procedurile de achiziție, or, darea de seamă nu este nici pe departe suficientă pentru aceasta. 
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Capitolul 3. Desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice 

 

Planificarea şi desfăşurarea şedinţelor de deschidere a ofertelor 

Organizaţiile ce au desfăşurat monitorizarea procedurilor de achiziţii publice au participat şi la sedinţele 

de deschidere a ofertelor, în cazul licitaţiilor publice. Acest lucru le-a permis să evalueze măsura în care 

aceste şedinţe se desfăşoară în conformitate cu cadrul legal. Am constatat, în acest sens, că şedinţele de 

deschidere a ofertelor se desfăşoară, în mare măsură, conform prevederilor legale.  

Însă, sunt destul de frecvente cazurile cînd lipsesc declarațiile de confidențialitate și imparțialitate, or 

acestea trebuie semnate înainte de deschiderea ofertelor. 

Desfășurarea ședințelor de evaluare a ofertelor 

Observatorii proiectului au participat în calitate de membru al grupului de lucru pentru achiziții în cadrul 

diverselor autorități contractante. Ședințele de evaluare s-au desfășurat, în mare parte, fără încălcări.  

Completarea şi păstrarea documentelor de licitaţie 

Atitudinea membrilor grupului de lucru față de completarea și păstrarea dosarelor de achiziții lasă mult 

de dorit. Astfel, încălcările pe care le-am observat în perioada precedentă au fost mai frecvente în 

perioada de referință, totodată a fost observate altele noi.  

Astfel, sunt multiple cazurile cînd procesele verbale sunt semnate ”în alb”, sau nu conțin minimum de 

informație solicitată de lege. Au fost constatate cazuri de necorespundere a numărului de semnături a 

membrilor grupului de lucru de pe oferte cu cele de pe Procesul Verbal de deschidere a ofertelor. 

Totodată am constatat cazuri cînd membrul grupului de lucru care a lipsit de fapt de la ședință, a 

semnat procesul verbal.  

Contractele de achiziţii conţin informaţii incomplete. Sunt luate modele tipizate, completate foarte vag, 

deseori nu conţin nici numele administratorului întreprinderii cu care se încheie contractul. Informaţiile 

referitoare la termenul de execuţie a lucrărilor, prestării serviciilor sau achiziţionare de bunuri lipsesc cu 

desăvîrşire din toate contractele. Totodată nici date referitoare la garanţie nu există.8  

În cazul contractelor de mică valoare am întîmpinat carenţe mult mai frecvente şi grosolane, decît în 

celelalte: unele contracte nu sunt semnate de beneficiar; nu este specificat scopul; nu este indicat 
                                                           
8 Din raportul de monitorizare al Asociației Obștești Hlina Victorion 



20 
 

numele sau denumirea prestatorului; nu sunt descrise deloc serviciile (de ex: servicii transport, dar ce 

fel de transport? Pentru cine?).   

O astfel de atitudine față de documentele de licitație este îngrijorătoare deoarece denotă lipsa de 

responsabilitate față de procesul de achiziție în sine.  

Pe o notă pozitivă, însă, drept rezultat al activității observatorilor, unele autorități contractante 

îndeplinesc mai atent documentele de achiziție, și au început a include penalități în contracte, pentru a 

se proteja de antreprenorii neperformanți. Deși este devreme să vorbim deocamdată de aplicarea 

acestor penalități, introducerea acestora în contract este un pas important.  

Conţinutul documentelor de participare 

În ceea ce ţine de conţinutul invitaţiei de participare, nu au fost semnalate abateri frecvente de la 

cerinţele legale, acestea conţinînd toate elementele necesare. Termenul de prezentare a ofertelor în 

cadrul procedurilor monitorizate s-a încadrat în limitele legale, fiind, totodată apreciat de monitori drept 

suficient pentru achiziţiile respective ţinînd cont de specificul acestora. Totuşi, ţinem să menţionăm că 

au fost foarte rare cazurile în care termenul de prezentare a ofertelor să depăşească minimul stabilit de 

lege.  Şi chiar în cazul achiziţiilor destul de complexe termenul a fost fixat cel minim prescris de lege. 

Conținutul invitației de participare și a documentelor adiacente la capitolul descrierea bunurilor sau a 

lucrărilor suferă deficiențe. Au fost întîlnite mai multe cazuri cînd unul dintre operatorii economici 

interesați a depus contestație referitoare la descrierea bunurilor/lucrărilor și în rezultat au fost operate 

modificări în anunțul din BAP. De multe ori, din cauza lipsei de cunoștințe tehnice specifice a membrilor 

grupului de lucru în caietul de sarcini nu se specifică toate lucrările care necesită a fi efectuate, sau, se 

menționează incomplet, sau de o altă calitate, astfel rezultînd în modificarea ulterioară a contractului, 

sau îndeplinirea necalitativă/nefinalizarea lucrărilor.  

De exemplu, colegii noștri de la Centrul pentru Comunicare Internațională şi Drepturile Omului au 

raportat cazuri de ”aranjare” a specificațiilor tehnice. Unul dintre cazuri la CR Ialoveni a fost confirmat 

și de instanța de judecată.  

Un exemplu de incompetență în elaborarea specificațiilor tehnice a fost relatat de colegii de la Bălți. 
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Pe de o altă parte, din dosarul de achiziție nu este clar, de multe ori, dacă devizele estimative a lucrărilor 

au fost  verificate/expertizate în modul corespunzător. 

Mai mulți dintre colegii noștri din teritoriu au constatat că suma estimativă a contractelor de cele mai 

multe ori nu se stabileşte după studierea minuțioasă a pieţei dar se stabileşte sau „din pod” sau  în 

dependenţă de suma disponibilă aflată la dispoziţia autorităţii contractante.  

Alteori, este prezentă expertiza, însă valoarea estimatvă este net superioară tuturor ofertelor 

prezentate, și poate duce la dificultăți în aprecierea ofertelor. 

Evaluarea ofertelor 

Deși în cele mai multe cazuri, la anliza post-factum a dosarelor nu au fost constatate erori grave în 

evaluarea ofertelor, totuși în cîteva dosare s-a observat un tratament preferențial aplicat unor operatori 

economici. De exemplu, la Orhei, la achiziția de lucrari de reparatie a drumurilor locale (despre care am 

relatat în raportul precedent): ”a fost o Licitatie Publica repartizata in 6 loturi, 2 loturi unde sumele mai 

mari au fost cistigate de catre GENESIS INTERNATIONAL S.R.L., si cel mai interesant fapt e ca amplasarea 

geografica nu ar permite in asa termini restrinsi sa activeze in paralele in toate 4 directii a raionului 

Nord, Sud, Vest si Est si distante diferite plus numarul major a localitatilor deservite. De asemenea este 

”Unii agenții economici s-au plâns pe faptul ca cerințele de calificare pentru a pretinde la banii publici 

sunt inechitabile. Astfel , reprezentantul Starnet a declarat ca cerințele nu sunt actuale si învechite. 

Documentele de licitație au fost pur si simplu scoase, preluate din anii precedenți si nu corespund 

cerințelor moderne. Domnul s-a adresat  autoritarilor responsabile doar in forma verbala dar ei au 

declarat ca pur si simplu au preluat documentele pe care l-au folosit de mai mulți ani si ca nu au 

specialiști care sa se priceapă la chestiunile tehnice legate de livrarea de internet. Dar așa cum au 

fost ele descrise in documentația tehnica doar Moldtelecom poate livra asemenea servicii . De 

asemenea, printre cerințele tehnice era o condiție de a conecta la internet 50 de scoli in 5 zile ,ceea 

ce după cum a declarat reprezentantul companie este imposibil de realizat in așa un termen scurt, 

având in vedere ca multe dintre scoli se afla in suburbiile municipiului Bălti așa cum este Satul 

Elizaveta si Sadovoe. 

 Am încercat sa il încurajez sa scrie o contestație la Agenția Achiziții Publice si la Consiliul 

Concurentei daca considera ca cerințele sunt discriminatorii si limitează concurenta. Am prezentat 

telefoanele de contact si site-urile instituțiilor responsabile. Cu toate acestea compania a refuzat sa 

sa adreseze către instituțiile statului responsabile de supravegherea proceselor de achiziție publica 

si asigurare a concurentei loiale. Reprezentantul companiei a declarat ca au încheiate mai multe 

contrate de valoare mica cu primăria si daca vor face scandal in acest caz sunt siguri ca nu vor 

obține dreptate si echitate ci dimpotrivă ar putea sa piardă si cele câteva contracte de valoare mica 

prin care asigura cu internet secția cultura si alte subdiviziuni ale primăriei mun. Bălti.” (extras din 

raportul nr. IV al Asociației Femeilor de Afaceri din Bălți). 
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foarte interesant că in cadrul achizitiei date s-a permis accessul la licitatia data, si a cistigat si lotul 4, de 

catre BEŞETE NICOLAE Î.I., adica o intreprindere individuala care conform Camerei de Licentiere ar avea 

licenta in constructii de cladiri dar nici de cum drumuri, pentru drumuri se necesita o licenta aparte”9. 

Deși am relatat acest caz în raportul precedent, reiterăm informația, deoarece unele dintre companiile 

vizate continuă să primească contracte la CR Orhei.  

 

Cazuri de conflict de interese 

În afara cazului de la Bălți relatat mai devreme în raport, care constituie, după părerea nostră, un 

conflict de interese, însă din pacate nu și din perspectiva legislației în vigoare, am fost observate și alte 

cazuri, cvasi-legale, care conform legislației în vigoare nu constituie un conflict de interese, însă ar trebui 

să fie.  

Divizarea achizițiilor 

Aceasta continua să fie o problemă, în special în contextual în care pragurile pentru achizițiile de 

valoaremică a fost mărite considerabil. Au fost observate mai multe cazuri de divizare a achizițiilor, atît 

la Bălți, cît și la Telenești. Totodată, observatorii noști consideră că în cazul în care planuri de achiziții nu 

există, iar achizițiile de mica valoare nu pot fi urmărite în niciun fel, acestea prezintă la momentul actual 

risc sporit de frauda.   

Lipsa personalului calificat 

Lipsa personalului calificat este o problemă acută în cadrul multor autorități contractante. Caietele de 

sarcini sunt alcatuite necalitativ, aceasta rezultînd ulterior fie în refuzarea contractului de către 

                                                           
9 Din raportul narativ al Asociației Obștești ”CIVIS”, pentru perioada mai-septembrie 2016. 

Pot mentiona ca (a se vedea documentul atasat) colaborarea  CR Orhei cu 

Cooperativa de Producţie TURVIEN, S.R.L. RENIUR – CONS, Întreprinzător Individual 

BEŞETE NICOLAE, si Societatea cu Răspundere Limitată CREDO INDUSTRY ramine la fel 

de fructuoasa, chiar si dacă s-au facut publice lucrurile murdare la acest capitol. Sunt 

alocate resurse financiare in noiembrie pentru repararea drumurilor, aceeasi firma se 

ocupa de majoritatea reparatiilor edificiilor in raion, ba mai mult ca atit, au loc 

divizarea achizitiilor, si la fel aceeasi firma este beneficiarul. 
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compania selectată, fie în necesitatea amendării contractului sau chiar anunțarea unui nou concurs 

pentru ”acoperirea” neajunsurilor din prima procedură.   

Capitolul 4. Implementarea contractelor de achiziţie publică 

Una dintre etapele procedurilor de achiziţie care este verificată/evaluată cel mai puţin este 

implementarea propriu-zisă a contractului. Astfel, campania de monitorizarea şi-a propus să evalueze 

contractele şi din perspectiva finalităţii acestora.  

Un prim mijloc de asigurare a executării contractului este stabilirea și reținerea garanției de bună 

execuție, cel puțin în contractele pentru care legea obligă acest lucru. Din păcate, însă, o bună parte a 

contractelor analizate, nu conțineau garanția de bună execuție nici la nivel de prevedere în contract.  

În cazul contractelor de lucrări se atestă cele mai frecvente întîrzieri în executarea obligațiilor 

contractuale. Din datele furnizate de organizațiile ce monitorizeaza achizițiile la nivel local, evidențiem 

următoarele exemple: 

- Lucrările de reparație a drumurilor din Telenești, care s-au derulat pe perioada de iarna, și a 

fost dificil de a aprecia corect gradul de realizare a lucrărilor. 

- Reparația drumurilor locale în raionul Orhei, unde lucrările executate nu corespund celor 

stipulate în caietul de sarcini și contract.  

Din totalul de proceduri monitorizate nu am observat niciun caz de aplicare a penalităților de 

întîrziere față de operatorul economic în cazul în care întârzierea nu se face din vina AC.  

Tototdată, trebuie să menționăm că Regulamentul nou-aprobat cu privire la lista de interdicție a 

operatorilor economici prevede că odată ce compania introdusă în lista de interdicție, toate companiile 

care au același fondator, sunt automat introduse în lista de interdicție.10  Totodată, recent, pe pagina 

AAP a apărut un comunicat cu privire la modalitatea de întocmire a listei de interdicție, care, printre 

altele, menționează că: ” Reieșind din cele expuse, că în cazul omiterii de către autoritatea 

contractantă a obligațiunii privind inițierea procedurii de includere a unui operator economic în lista 

de interdicție, Agenția Achiziții Publice, conform competențelor, v-a solicita atragerea la răspundere a 

persoanelor responsabile”.  Considerăm acest îndemn unul oportun, însă nu este clar pe ce se 

fundamentează acesta. Or,  Codul contravențional nu prevede sancțiuni pentru asemenea fapte. Pe de 

altă parte, acesta prevede foarte clar sancțiuni pentru neplanificarea sau planificarea defectuasă a 

                                                           
10 HG 1418 din 26.12.2016, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368202  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368202
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achizițiilor, iar majoritatea covîrșitoare a autorităților contractante nu dispun de planuri de achiziții, și nu 

au fost sancționate în niciun mod. 
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Capitolul 5. Investigaţii jurnalistice  

În perioada octombrie 2016 – ianuarie 2017 în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei” au fost 

publicate 13 investigații jurnalistice. Subiectele pentru investigații au fost selectate ținându-se cont de 

aspectele de interes major pentru societate – fraudarea unor licitații, irosirea banilor publici, încălcarea 

procedurilor de achiziție etc. Fiecare investigație jurnalistică a fost publicată pe portalurile Centrului de 

Investigații Jurnalistice - www.anticoruptie.md și www.investigatii.md, care au peste 100 de mii de 

vizitatori unici pe lună. Materialele au fost preluate de un număr de 10-15 ziare naţionale şi regionale şi 

de cel puțin 15-20 portaluri web, dar și posturi de radio și TV. 

1.Bani publici pentru veselă de cristal, cremă de încălțăminte și tractor de tuns... troscot 

Autori: Natalia Porubin și Elena Moldoveanu  

Investigația arată că milioane de lei se risipesc în fiecare an pentru achiziții care nu își au rostul, mai ales 

într-o perioadă de criză. Contracte pentru sădirea florilor în perioada de iarnă, procurarea veselei de 

cristal sau utilaje noi care zac la depozit pentru că nu pot fi folosite - sunt doar câteva exemple că unele 

autorități cheltuie aiurea și puținii bani de care dispun. Materialul demonstrează că achizițiile inutile se 

ascund, de cele mai multe ori, în contractele de mică valoare, care sunt cel mai greu de monitorizat. 

Detalii aici : http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/bani-publici-pentru-vesela-de-

cristal-crema-de-incaltaminte-si-tractor-de-tuns-troscot 

 

2. Parcurile din Bălți, ciopârțite de patronii de localuri, pe bani de nimic 

Autori: Natalia Porubin, Elena Moldoveanu  

Materialul demonstrează că o parte din terenurile din parcurile municipiului Bălți au ajuns, fără licitații 

publice, în proprietatea unor patroni de cafenele, baruri și restaurante. Micile gherete, unde cândva se 

vindea apă și înghețată, s-au transformat în săli unde se joacă nunți și cumetrii, se consumă alcool și se 

fumează. Din toată „afacerea” primăria se alege cu doar câteva mii de lei pe lună, pentru arendă. 

Materialul a avut o rezonanță largă, în special în presa din Bplți de care a fost preluat. După publicarea 

inevstigației, mai multe cazuri similare au fost semnalate pe harta corupției.  

Detalii aici : http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/doc-parcurile-din-balti-ciopartite-

de-patronii-de-localuri-pe-bani-de-nimic 

 

3. Buletine de vot, tipărite în afara unui concurs de achiziții publice. Cine profită de pe urma acestei 

excepții? 

Autor: Victoria Dodon 

Autoarea investigației demonstrează că peste 3,1 milioane de buletine de vot vor fi pregătite pentru 

alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016. Tipărirea acestora a costat bugetul public peste 700.000 

http://www.investigatii.md/
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/bani-publici-pentru-vesela-de-cristal-crema-de-incaltaminte-si-tractor-de-tuns-troscot
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/bani-publici-pentru-vesela-de-cristal-crema-de-incaltaminte-si-tractor-de-tuns-troscot
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/doc-parcurile-din-balti-ciopartite-de-patronii-de-localuri-pe-bani-de-nimic
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/doc-parcurile-din-balti-ciopartite-de-patronii-de-localuri-pe-bani-de-nimic
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de lei și, de rând cu alte materiale electorale, se s-a făcut  în afara unei proceduri de achiziții publice. 

Mai mulți experți susțin că în lipsa unui concurs public pot apărea  abuzuri și ilegalități. La rândul său, 

Comisia Electorală Centrală (CEC) dă asigurări că tipărirea materialelor electorale se desfășoară în mod 

transparent și strict conform legii.  

Detalii aici : http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/buletine-de-vot-tiparite-in-afara-

unui-concurs-de-achizitii-publice-cine-profita-de-pe-urma-acestei-exceptii 

 

4. Achiziții secrete la SIS: restaurante și vinării selecte pentru delegațiile din străinătate 

Autori: Victoria Dodon, Anastasia Nani  

Materialul arată că în ultimii doi ani, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a cheltuit câteva 

milioane de lei pentru diferite servicii și bunuri. Aproape jumătate dintre contracte au fost negociate 

direct cu întreprinderile, fără să fie organizate proceduri de achiziții publice. O bună parte au vizat 

deservirea delegațiilor oficiale din străinătate. De exemplu, în 2015 și 2016 SIS a cheltuit pentru 14 

localuri - restaurante și cele mai mari vinării din țară - circa 600.000 de lei. Reprezentanții instituției 

susțin că nu au desfășurat licitații publice pentru a nu divulga informațiile „privind intențiile şi 

mecanismul de cooperare al SIS cu partenerii externi”. Din acelaşi motiv, conducerea SIS a refuzat să 

spună cine au fost membrii delegaţiilor. De cealaltă parte, unii experți atenționează că contractele 

semnate de către SIS nu se regăsesc în lista de excepții a Legii privind achizițiile publice și că instituţia ar 

trebui să se conformeze prevederilor pentru a asigura transparența.  

Detalii aici: http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/achizitii-secrete-la-sis-

restaurante-si-vinarii-selecte-pentru-delegatiile-din-strainatate 

 

5. Cum se usucă bugetul public de la „înverzirea plaiului” 

Autori: Natalia Porubin, Elena Moldoveanu  

Articolul arată că numeroși arbori cumpărați cu bani grei care se usucă sau sunt furați înainte să ajungă 

să dea umbră. Este situația mai multor proiecte de înverzire finanțate din bani publici, pentru care 

autoritățile cheltuie milioane de lei anual. Pentru că unii agenți economici furnizează material săditor de 

calitate îndoielnică sau pentru că nimeni nu se preocupă să îngrijească arborii plantați, în unele cazuri 

doar unul din zece copaci ajunge să se prindă. 

Detalii aici : http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/cum-se-usuca-bugetul-public-de-

la-inverzirea-plaiului 

 

6. Reparația drumurilor din Orhei și interesele de partid 

Autori: Natalia Porubin, Mariana Colun 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/buletine-de-vot-tiparite-in-afara-unui-concurs-de-achizitii-publice-cine-profita-de-pe-urma-acestei-exceptii
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/buletine-de-vot-tiparite-in-afara-unui-concurs-de-achizitii-publice-cine-profita-de-pe-urma-acestei-exceptii
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/achizitii-secrete-la-sis-restaurante-si-vinarii-selecte-pentru-delegatiile-din-strainatate
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/achizitii-secrete-la-sis-restaurante-si-vinarii-selecte-pentru-delegatiile-din-strainatate
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/cum-se-usuca-bugetul-public-de-la-inverzirea-plaiului
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/cum-se-usuca-bugetul-public-de-la-inverzirea-plaiului
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Investigația demonstrează că peste 80 la sută din banii repartizați în 2016 pentru reparația drumurilor 

din raionul Orhei au ajuns în primăriile conduse de edili democrați. Totodată, unel firmele care au făcut 

lucrările au tangențe cu exponenți ai Partidului Democrat. Deși autoritățile locale au cheltuit milioane de 

lei pentru reparația drumurilor, oamenii se plâng că multe dintre renovări au fost făcute de mântuială și 

că gropile nu au dispărut. Unii experți susțin că la mijloc este o schemă clasică de spălare de bani, fiind 

vorba despre un amestec de clientelism politic, fraudare a achizițiilor și, probabil, finanțarea campaniei 

electorale. 

Detalii aici: 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/reparatia-drumurilor-din-orhei-si-interesele-

de-partid 

 

7. Lipsă de transparență și clientelism. Cum autoritățile locale își lustruiesc imaginea în presă pe banii 

noștri 

Materialul arată că după intrarea în vigoare a Legii privind deetatizarea presei, mai multe consilii 

raionale au renunțat la publicațiile pe care le-au fondat anterior. Majoritatea au continuat, însă, să 

sprijine alte ziare, create în locul celor închise, totul pentru a-și promova imaginea în fața cetățenilor. 

Banii ajung în conturile ziarelor și posturilor locale de televiziune, în unele cazuri fără a fi organizate 

licitații deschise, la care să poată participa toate instituțiile de presă din regiune. În același timp, unele 

raioane „au uitat” să facă reforma cerută de lege și continuă să își păstreze statutul de fondator de 

ziare.  

Autori: Victoria Dodon și Natalia Porubin  

http://anticoruptie.md/preview?view=investigatii&id=289&lang=ro 

 

8. Auto-motocros de milioane început la Orhei, dar pentru care nu sunt bani 

 Autori: Natalia Porubin, Elena Moldoveanu 

Investigația relatează un caz de utilizare defectuoasă a banilor publici, când autoritățile din Orhei au 

alocat 2 milioane de lei pentru proiectarea unui motocros pentru construcția căruia nu aveau bani. 

Curtea de Conturi a constatat că proiectarea s-a făcut în lipsa unui studiu de fezabilitate, iar grupul pe 

achiziții a respins firma care a propus cel mai mic preț, fiind încălcat criteriul de selectare. Drept urmare, 

Centrul Național Anticorupție a deschis dosar penal pe numele ex-primarului Vitalie Colun, pentru că 

acesta și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu. Fostul edil respinge însă acuzațiile. 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/auto-motocros-de-milioane-inceput-la-orhei-

dar-pentru-care-nu-sunt-bani 

 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/reparatia-drumurilor-din-orhei-si-interesele-de-partid
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/reparatia-drumurilor-din-orhei-si-interesele-de-partid
http://anticoruptie.md/preview?view=investigatii&id=289&lang=ro
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/auto-motocros-de-milioane-inceput-la-orhei-dar-pentru-care-nu-sunt-bani
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/auto-motocros-de-milioane-inceput-la-orhei-dar-pentru-care-nu-sunt-bani
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9. Produse alimentare alterate, cu eticheta „bio”, la grădinițele din Chișinău: firme, scheme și licitații 

cu interese 

Investigația edsconspiră firmele implicate în scandalul produselor alterate livrate în grădinițe. Câteva 

fragmente din niște discuții telefonice purtate de angajați ai unor grădinițe, funcționari ai direcțiilor de 

Educație, Tineret și Sport din Chișinău și câțiva oameni de afaceri arată că micuților de la grădiniță le 

erau livrate produse alimentare alterate sau de calitate îndoielnică. Pe mesele copiilor ajungea pește 

infectat și carne alterată. Centrul de Investigații Jurnalistice a reușit însă să îi identifice pe câțiva dintre 

businessmanii care apar în interceptări și a analizat, de asemenea, care sunt firmele care au câștigat în 

2016 licitații pentru asigurarea cu produse alimentare a grădinițelor din Capitală. 

Autor: Mariana Rață 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice//produse-alimentare-alterate-cu-eticheta-bio-

la-gradinitele-din-chisinau-firme-scheme-si-licitatii-cu-interese 

 

10. Reparate ca să fie închise - milioane de lei au fost cheltuite pentru clădirile unor judecătorii care 

vor dispărea în următorii ani  

Autori: Natalia Porubin și Mariana Colun  

Investigația arată că zeci de milioane de lei au fost investiți în ultimii ani în sediile unor judecătorii care 

vor fi închise în următorii ani în baza procesului de reformă inițiat de autorități. În unele cazuri, firmele 

implicate în reparații au făcut și apartamente pentru copiii judecătorilor, iar în altele lucrările s-au făcut 

de agenți economici care au tangențe cu judecătorii. Datele de pe site-ul Agenției de Achiziții Publice 

arată că suma contractelor încheiate pentru renovări se ridică la peste 100 de milioane de lei, numai în 

ultimii ani. La rândul său, Ministerul Justiției afirmă că în realitate suma ar fi mai mică, deoarece nu 

toate renovările au fost finalizate. 

Detalii aici: http://anticoruptie.md/preview?view=investigatii&id=304&lang=ro 

 

11. Gospodar cu pădure pe banii statului  

Autori: Natalia Porubin și Elena Moldoveanu  

Materialul se referă la cazul unei gospodării țărănești care a obținut un grant de la Fondul Ecologic, dar 

în loc să sădească salcâmi ca să oprească degradarea solului a plantat floarea-soarelui. Banii au ajuns în 

contul proprietarului contrar unei prevederi legale potrivit căreia gospodăriile țărănești nu sunt eligibile 

pentru finanțarea din Fondul Ecologic. În final, la solicitarea Ministerului Mediului, procuratura a deschis 

dosar penal pentru fals în declarații și dobândirea prin înșelăciune a bunurilor altei persoane în proporții 

deosebit de mari. Detalii aici: http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice//gospodar-cu-

padure-pe-banii-statului 

 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/produse-alimentare-alterate-cu-eticheta-bio-la-gradinitele-din-chisinau-firme-scheme-si-licitatii-cu-interese
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/produse-alimentare-alterate-cu-eticheta-bio-la-gradinitele-din-chisinau-firme-scheme-si-licitatii-cu-interese
http://anticoruptie.md/preview?view=investigatii&id=304&lang=ro
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/gospodar-cu-padure-pe-banii-statului
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/gospodar-cu-padure-pe-banii-statului


29 
 

12. Reparația drumurilor la Orhei: proceduri netransparente și lucrări rămase „în aer” 

Autori: Victoria Dodon și Mariana Matei  

Materialul se refeă la mai multe fraude și nereguli legate de erabilitarea drmurilor din orașul Orhei. 

După ce Ilan Șor a ajuns în fotoliul de primar al orașului Orhei, la 1 iulie 2015, câteva zeci de porțiuni de 

drum au fost reabilitate în localitate. Lucrările au fost executate de un singur agent economic, plătit de 

asociația obștească „Pentru Orhei”, afiliată omului de afaceri, care a cheltuit peste 14 milioane de lei în 

acest scop. Pe lângă contractele de milioane pentru străzi, partenerul de încredere al administrației 

Șor s-a ales și cu un teren de aproape trei hectare, după un concurs cu mai multe semne de întrebare, 

pe care promite să amenajeze o uzină de asfalt. Pe de altă parte, autoritățile nu au mișcat din loc un 

contract de 18 milioane de lei pentru reparația drumurilor, moștenit de la vechea administrație a 

orașului.   

Detalii aici: https://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/reparatia-drumurilor-la-orhei-

proceduri-netransparente-si-lucrari-ramase-in-aer 

13.Gestionarea deșeurilor în municipiul Chișinău: dosare penale și proiecte compromise de interese 

Autori: Victoria Dodon și Natalia Porubin  

Mai multe proiecte de salubrizare și gestionare a deșeurilor în municipiul Chișinău, finanțate din Fondul 

Ecologic Național, au fost compromise din cauza iresponsabilității unor funcționari sau a unor interese 

ascunse. Chiar dacă au beneficiat de finanțări de milioane, unele localități continuă să depoziteze 

gunoiul la nimereală, iar utilajele procurate pe bani grei se prăfuiesc la depozite. În altele, gestionarea 

proastă a fondurilor a ajuns în vizorul oamenilor legii.  

https://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/gestionarea-deseurilor-in-municipiul-chisinau-

dosare-penale-si-proiecte-compromise-de-interese 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                           

https://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/reparatia-drumurilor-la-orhei-proceduri-netransparente-si-lucrari-ramase-in-aer
https://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/reparatia-drumurilor-la-orhei-proceduri-netransparente-si-lucrari-ramase-in-aer
https://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/gestionarea-deseurilor-in-municipiul-chisinau-dosare-penale-si-proiecte-compromise-de-interese
https://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/gestionarea-deseurilor-in-municipiul-chisinau-dosare-penale-si-proiecte-compromise-de-interese
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Concluzii și recomandări 

În afara constatărilor făcute în primele trei perioade de monitorizare, a patra etapă ne-a permis, in 

primul rînd să evaluăm calitatea implementării noilor prevederi legislative. Am susținut majoritatea 

modificărilor la legislației, contribuind la ”cizelarea” acestora, însă nu întotdeauna am putut anticipa 

cum acestea vor fi înțelese sau interpretate de către autoritățile contractante, și, în consecință, cum vor 

fi aplicate.   

Astfel, activitatea de monitorizare ne permite să formulăm următoarele concluzii:  

1. Cadrul legal recent adoptat conține carențe care pot împedica paticiparea societății civile la 

evaluarea în procedurile de achizție și altele ce pot distorsiona concurența admițînd conflictul de 

interese 

Ne referim aici în mod special la prevederea pe care am salutat-o drept una foarte bună, care se referă 

la posibilitatea participării reprezentanţilor societăţii civile în cadrul grupului de lucru pentru achiziţii. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 13 a Legii nr. 131, din 03.07.2016 și punctul 5 al 

Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, autoritatea contractantă va 

include obligatoriu în componenţa grupului de lucru reprezentanţi ai societăţii civile, în cazul în care a 

fost depusă o cerere scrisă în acest sens cu două zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.  

Totodată, Regulamentul prevede următoarele: ”Cererea prevăzută la pct. 5 va cuprinde cel puţin: 

denumirea organizaţiei, numele şi prenumele reprezentantului acesteia, copia de pe documentul ce 

confirmă împuternicirile sau numele şi prenumele persoanei fizice; adresa juridică şi poştală sau adresa 

de domiciliu; datele de contact, inclusiv adresa electronică; procedura de achiziţie la care solicită să fie 

inclus în componenţa grupului de lucru.” Deşi la prima vedere, această prevedere nu ridică semne de 

întrebare, noi ne-am confruntat cu un caz în practica de monitorizare, care ne-a sugerat că sintagma “cel 

puţin” nu este cea mai potrivita, autoritatea contractantă poate să utilizeze această sintagmă pentru a 

solicita documente adiţionale, astfel întîrziind încluderea reprezentantului în grupul de lucru, uneori 

fiind prea tirziu pentru a o mai face.  

Totodată formularea din Regulament, care prevede lista documentelor ce urmează a fi prezentate, 

sugerează o intrepretare stricto senso a termenului de societate civilă. Respectiv, accesul cetățenilor 

neafiliați unei organizații neguvernamentale, ar putea fi îngrădit cu ușurință, desi asemenea cazuri 

deocamdată nu am atestat, cu excepția celui de la Colonița, relatat în raportul precedent.  
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Neclarități referitoare la anumite prevederi ce țin de conflictul de interese 

Legea 131 privind achizițiile publice conține un articol (art. 74) privind evitarea conflictului de interese, 

care de altfel este foarte binevenit. Însă alineatul (2) al acestui articol prevede următoarele: Persoana 

fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de 

operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care 

implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. 

Această prevedere este una foarte periculoasă, iar sintagma ”numai în cazul în care implicarea sa în 

elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa”, poate fi 

interpretată discreționar, și de către cine? Cine stabilește dacă această ”implicare” distorsioneaza sau nu 

concurența? Suntem de părerea că persoana sau compania care a elaborat documentația de atribuire 

nu poate să participle la achiziția respectivă.  

Pe parcursul monitorizării am observant mai multe cazuri cînd caietul de sarcini păreau a fi elaborate de 

ofertant (de regulă cel câștigător). Însă chiar dacă am fi reușit să demonstrăm acest lucru, n-ar fi 

schimbat nimic, deoarece în sensul prezentei legi acest fapt nu constituie o problemă. 

 

2. Legislația în domeniul achizițiilor publice este în continuă perfecționare, însă lipsesc 

mecanismele de control al implementării acesteia 

 

Deși noile modificări ale legii prevăd că darea de seamă este un document public, nu toate autoritățile 

se conformează noilor cerințe legale și refuză, în contnuare să ofere acces la informația referitoare la 

achiziții.  Nemaivorbind de faptul că doar darea de seamă este insuficientă pentru a putea evalua 

calitativ și comprehensiv o procedură de achiziții. 

Deși legea obligă autoritățile contractante să elaboreze și să publice planurile de achiziții, fiind prevăzute 

chiar si sancțiuni pentru neonorarea obligației, un procent extrem de mic din autoritățile contractante 

îndeplinesc cerința. Aceeași riscă să se întimple și cu prevederea din noul Regulament cu privire la 

activitatea grupului de lucru pentru achiziții, care prevede obligația grupului de lucru de a asigura 

monitorizarea executării contractelor de achiziție publică, întocmind rapoarte în acest sens, 

trimestrial/semestrial și anual. Rapoartele respective, care vor include în mod obligatoriu informații cu 

privire la etapa de executare a obligațiunilor contractuale, cauzele neexecutării, reclamațiile înaintate și 

sancțiunile aplicate, mențiuni cu privire la calitatea executării contractului etc., vor fi plasate pe pagina 

web a autorității contractante, iar în lipsa acesteia pe pagina oficială a autorității centrale căreia i se 
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subordonează sau a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea. La momentul de față 

niciuna din autoritățile monitorizate nu au publicat pe pagina web asemenea rapoarte, deși 

regulamentul a fost aprobat încă în luna mai 2016. Considerăm că acest lucru se întâmplă, în mare parte 

din motivul lipsei mecanismelor de asigurare/verificare a respectării dar și a capacităților și disciplinei 

slabe a autorităților contractante.  

  

3. Supravegherea respectării legislației în domeniul achizițiilor publice aproape lipsește.  

Eliminarea funcţiei de control ex-ante a dosarelor de achiziții de către AAP fost prematură. Deși AAP și-a 

păstrat dreptul de a efectua verificări ex-post, acestea nu vor fi foarte frecvente, ținînd cont de 

capacitățile Agenției, și tototdată, anumite încălcări nu vor mai putea fi soluționate la etapa post-

contract. Astfel, actualmente autorităţile contractante sunt practic în afara oricărui control (cu excepţia 

celui civic, care însă nu are acces la informația necesară și este însă foarte sporadic, reuşind să acopere 

un segment mic de contracte). 

Astfel, cazurile de divizare a achizițiilor, de exemplu, vor rămîne în afara oricărui control. Iar în contextul 

majorării pragurilor pentru achiziții, în special cele de valoare mică, riscul unor asemenea fraude a 

crescut considerabil.  

4. Capacitatea dar și responsabilitatea redusă sau interesul ascuns al autorităților contractante 

influențează negativ utilizarea banilor publici 

În acest sens menționăm completarea și păstrarea dosarului de achiziție drept un alt aspect care a fost 

observat în timpul monitorizării fiind unul problematic. Semnarea procesului verbal de deschidere a 

licitației ”în alb”, lipsa unor documente importante din dosarul de achiziție sunt printre problemele 

întîlnite frecvent în cadrul monitorizării. Contractele de mică valoare sunt cu atît mai defectuoase, ne 

întrebăm cum înregistreaza trezoreriile teritoriale contracte unde nu este specificat serviciul livrat, sau 

datele exacte ale antreprenorului. 

Cazuri cînd contractul de achiziție conține prevederi mult prea diferite de cele stipulate în oferta 

cîștigătoare pur și simplu nu ar trebui admise.  

Una dintre cele mai importante probleme se referă la implementarea propriu-zisă a contractelor de 

achiziție. Aici se pare că în afara interesului propriu a autorității contractante și a bunei-credințe a 

agentului economic, nu există pîrghii eficiente de supraveghere a realizării prevederilor contractuale. 
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Astfel, asistăm la cazuri cînd contractele se implementază diferit în practică de ceea ce a e prevăzut în 

contract, nu se finalizează lucrările sau nu se implementează deloc.  

Aplicarea tendențioasă și/sau selectivă a criteriilor de calificare a fost prezentă în cîteva dintre cazurile 

monitorizate, precum și mărturii despre influențarea grupului de lucru pentru achiziții de către persoane 

cu funcții importante în stat sunt îngrijorătoare.  

Recomandări 

Reieșind din cele expuse în raport, autorii propun, la această etapă, următoarele recomandări: 

De ordin legislativ sau normativ: 

Parlamentul Republicii Moldova: 

- să  modifice Legea 131, anume art. 74, eliminînd alineatul (2) care prevede că persoana fizică sau 

juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator 

economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa 

în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa; 

- să modifice Legea 131, anume art. 73, care prevede că (2) Darea de seamă privind procedura de achiziţie 

publică este un document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii poate fi limitat, conform prevederilor 

Legii nr. 171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial sau ale Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu 

privire la secretul de stat, numai în măsura în care aceste informaţii includ, în special, secrete tehnice sau 

comerciale ori conțin aspecte confidenţiale ale ofertelor. Întregul dosar de achiziții trebuie să devină document 

public, cu excepția prevederilor care pot fi restricționate conform legilor menționate mai sus; 

- să modifice art. 327/1 alin (3), astfel încît să prevadă umrătoarele: ”Neplanificarea achiziţiilor publice sau 

planificarea acestora cu încălcarea prevederilor actelor normative, nepublicarea invitaţiei de participare şi a 

anunţului de intenţie, nerespectarea obligației de monitorizare a executării contractelor și publicării rapoartelor 

în acest sens, divizarea achiziţiei publice prin încheierea unor contracte separate în scopul aplicării altei proceduri 

de achiziţie decît cea care ar fi fost utilizată conform actelor normative  

Guvernul Republicii Moldova: 

-să modifice HG nr. 188, din 03.04.2012 cu privire la paginile oficiale ale administrației publice în rețeaua 

internet, instituind obligativitatea introducerii rubricii cu privire la achizițiile publice pe paginile web ale 

autorităților publice; totodată însă, scopul acestei hotărîri ar trebui de extins la nivel de lege pentru a 

acoperi și autoritățile administrației publice locale, care în prezent nu cad sub incidența acestui 

document.    
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Ministerul Finanțelor: 

- să inițieze modificarea HG 667 din 27 mai 2016, care prevede (pct.6): ”Cererea prevăzută la pct. 5 va 

cuprinde cel puţin: denumirea organizaţiei, numele şi prenumele reprezentantului acesteia, copia de pe 

documentul ce confirmă împuternicirile sau numele şi prenumele persoanei fizice; adresa juridică şi 

poştală sau adresa de domiciliu; datele de contact, inclusiv adresa electronică; procedura de achiziţie la 

care solicită să fie inclus în componenţa grupului de lucru. Lista documentelor care necesită a fi 

prezentate trebuie să fie enumerată exhaustiv, și să conțină minimul necesar de documente, pentru a 

nu îngreuna participarea societății civile la procedurile de achiziții;  

- să asigure accesibilitatea informației complete referitoare la procedurile de achiziții în noul sistem de 

achiziții electronice; 

- să completeze pct. 6 cu următoarea sintagmă: ”în cazul altor persoane interesate, care nu sunt afiliate 

unei asociații, acestea urmează să prezinte copia buletinului de identitate”. 

Agenția de Achiziții Publice, împreună cu Ministerul Finanțelor: 

-  să elaboreze mecanisme de supraveghere a implementării prevederilor referitoare la elaborarea și 

publicarea planului de achiziții de către AC precum și a rapoartelor privind monitorizarea executării 

contractelor; 

 

De ordin funcțional: 

- Agenția Achiziții Publice să întocmească un registru al riscurilor și să elaboreze un plan de 

verificare ex-post al contractelor de achiziție;  

- Agenția Achiziții Publice să sancționeze AC pentru neplanificarea achizițiilor precum și să verifice 

elaborarea și publicarea rapoartelor de monitorizare a executării contractelor;  

- Oficile teritoriale ale Trezoreriei de stat să nu admită înregistrarea contractelor de valoare mică 

care depășesc plafonul stabilit pentru acestea prin lege, precum și cele care conțin încălcări 

vădite ale legslației; 

- Instruirea și fortificarea capacităților membrilor grupurilor de lucru pentru achiziții trebuie să 

constituie o prioritate pentru AAP, însă ținînd cont de capacitățile insuficiente ale AAP de a 

asigura integral această necesitate, se recomandă identificarea altor soluții în acest sens (de 

exemplu prin instruirea la distanță, în colaborarea cu Academia de Administrare Publică).  

 



 

 
  

Anexa 1  

  Pagina web Rubrica achizitii PA elaborat PA publicat Oferirea accesului la 

dosare 

Autoritati monitorizate I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Centrale                      

Banca Naţională a Moldovei Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu 

Cancelaria de Stat Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu 

Agentia Relatii Funciare si Cadastru Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Da Da Da 

Ministerul Afacerilor Interne Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

Direcția Construcții Capitale Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu 

Direcția Generală Locativ Comunală Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da 

Ministerul Sănătății Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da 

Primăria Chișinău Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 

Medicale  

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Nu 

 

Da 

 

Da 

 

Nu 

 

Nu 

 

Nu 

 

Nu 

 

Nu 

 

Nu 

 

Da 

 

Da 

Centrul Național de Asigurări în Medicină  

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Nu 

 

Nu 

 

Nu 

 

Nu 

Locale                      



1 
 

 

 

  

Agenția de Dezvoltare Regională Centru Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Nu Da Da Da Da 

Consiliul Raiona Ialoveni Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Da Nu Nu Nu Da Da Da Da Da Da 

Primaria Cahul Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Da Nu Da Da Da Da 

Primaria Pelinei Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da 

Primaria Cimișlia Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 

Consiliul Raional Cimișlia Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 

Primăria Colonița Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da 

Primăria Grătiești Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da 

Direcția de Învățămînt și Sport Briceni Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da 

Primăria Hlina Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da 

Consiliul Raional Rezina Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da 

Primăria Rezina Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da 

Spitalul Raional Rîșcani Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da 

Primăria Rîșcani Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da 

Primăria Inești Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 

Consiliul Raional Telenești Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da 

Consiliul Raional Orhei Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 

Primaria Braviceni Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 

Primaria Bălți Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 

Spitalul de Psihiatrie Bălți Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 
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