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LISTA ACRONIME                                                                                

AAP - Agenția Achiziții Publice 

APL - autoritate publică locală 

ANSC - Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor  

CNA – Centrul Național Anticorupție 

COP – Cererea ofertelor de prețuri 

CR - Consiliul Raional 

DUAE - Document Unic de Achiziţii European  

IMM - Întreprinderi mici și mijlocii 

MF - Ministerul Finanțelor 

MTENDER - SIA „RSAP” Sistem Informațional Automatizat “Registrul de Stat al 

Achizițiilor Publice” 

SFS - Serviciul Fiscal de Stat 

SRL – societate cu răspundere limitată 

TVA - Taxa pe valoarea adăugată 
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INTRODUCERE 

 

 

AO  Asociația Băștinașilor ”Zubrea” este beneficiara Programului de granturi locale al 

Uniunii Europene și implementează proiectul „Îmi pasă, mă implic DECID!” în satul Zubrești 

raionul Strășeni. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a 

UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de 

Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” 

(2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru regiunea Centru este Asociația 

pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă - AGER în parteneriat cu Asociația Obștească 

Agenția pentru Dezvoltare Regională „Habitat” (AO ADR "Habitat"). 

 

Scopul proiectului este de a creștere nivelul de implicare a locuitorilor în procesul de 

guvernare locală participativă. În acest sens, au fost realizate mai multe activități precum 

campanii de informare, instruiri, activități de monitorizare a achizițiilor publice realizate de 

APL Zubrești. 

Autoritățile publice locale sunt deseori monitorizate în cadrul proceselor de achiziții, însă 

concluziile acestor activități deseori nu se aduc la cunoștința locuitorilor. În acest context, 

Asociația Băștinașilor ”Zubrea” și-a propus implicarea cetățenilor în monitorizarea achizițiilor 

publice, iar concluziile activităților de monitorizare se vor regăsi într-un raport.  

Astfel, prezentul Raport are drept scop monitorizarea transparenței și eficienței procedurilor 

de achiziții publice realizate de APL Zubrești. Informațiile prezentate în acest raport sunt 

analizate din prisma asigurării accesibilității oricărui cetățean, care dorește să se informeze cu 

achizițiile realizate în perioada anilor 2020-2021 de către AC (APL Zubrești). 

Grupul de inițiativă a monitorizat achizițiile publice realizate de Primăria satului Zubrești, r-

nul Strășeni în perioada ianuarie 2020 – iulie 2021. 

Societatea civilă are puterea de a influența și monitoriza deciziile de interes public la nivel 

local. Atât organizațiile cît și cetățenii, au rolul de a preveni orice tip de abuz care ar 

contravine intereselor cetățenilor, în acest context ar trebui să li se ofere acces nerestricționat 

la informațiile privind desfășurarea procedurilor de achiziție, dar și să fie  incluși în grupul de 

lucru pentru achiziții din cadrul autorității contractante.  

 

Principiul transparenței în procesul de achiziții publice este prevăzut la art. 7 al Legii 

achizițiilor publice nr. 131/2015. Or, conform legislației, autoritatea contractantă este obligată 

să asigure eficiența achizițiilor publice, obiectivitatea și imparțialitatea în cadrul procedurilor 

de achiziții publice, precum și transparența și publicitatea acestora. 

 

Pentru analiza procedurile de achiziții publice, grupul de inițiativă a raportat acțiunile AC la 

legislația în vigoare cu referire la asigurarea transparenței decizionale în procesul de achiziții 

publice: Legea nr.131 privind achizițiile și Regulamentul privind activitatea grupului de lucru 

pentru achiziții (Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016), inclusiv participarea 

reprezentanților societății civile în calitate de membri ai grupului de lucru. 

În procesul de monitorizare, grupul de inițiativă a utilizat instrumentul „Stegulețelor roșii”. 

Este un instrument de monitorizare utilizat pe larg la scară internațională și se bazează pe 
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identificarea ”stegulețelor roșii” la fiecare etapă a procesului de achiziție. Astfel, structura 

raportului reflectă etapele procesului de achiziție și conține indicatori de risc identificați la 

fiecare dintre etapele: 

▪ planificare și elaborare a documentației de atribuire; 

▪ lansarea achiziției și depunerea ofertelor; 

▪ evaluarea ofertelor și atribuirea contractului; 

Raportul a fost elaborat în baza informațiilor prezentate de către instituțiile participante în 

procesul de monitorizare, precum și informațiile extrase de pe paginile web ale: 

▪ Primăriei Zubrești http://primzubresti.md/ro/ ; 

▪ Agenției Achiziții Publice  

▪ Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor - https://www.ansc.md/; 

▪ Portalului electronic de achiziții publice „MTender” https://mtender.gov.md/; 

▪ Portalului OpenMoney https://openmoney.md/. 

▪ Sistemului achiziţiilor electronice publice şi private https://achizitii.md/ro/ 

În procesul monitorizării și analizei achizițiilor publice realizate de autoritatea contractantă au 

fost solicitate și analizate planurile de achiziții publice; dările de seamă privind contractele de 

achiziție publică de valoare mică, rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice 

atribuite în perioada 2020 -2021. 

Analizând pe pagina web a AAP contractele atribuite de către AC monitorizată în perioada 

2020-2021, s-a constatat că APL Zubrești a atribuit în total 2 contracte de achiziții publice și 

un contract adițional de majorare. 

 

Sursa: pagina web a AAP - https://tender.gov.md/ro 

Ținînd cont de informația prezentată mai sus, grupul de lucru și-a propus monitorizarea 

procedurii de achiziție – Construcția rețelelor de canalizare exterioare a grădiniței de copii din 

satul Zubrești, r-nul Strășeni cu valoarea estimate 428 701,58 lei. 

https://openmoney.md/
https://tender.gov.md/ro
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Planificarea și elaborarea documentației de atribuire 

Conform prevederilor HG nr. 1419/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul 

de planificare a contractelor de achiziții publice, pct. 18: „autoritatea contractantă este obligată 

să publice pe pagina sa web planul provizoriu/anual de achiziţii, în termen de 15 zile de la 

aprobarea acestuia sau în 5 zile de la modificarea acestuia.”  

Astfel, la etapa de planificare și elaborare a documentației de atribuire, AC este obligată să 

asigure publicarea Planului anual de achiziții și toate modificările operate pe parcursul anului 

pe pagina sa web oficială.  

Plan de achiziţii reprezintă ansamblul necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii pentru întreg 

anul bugetar, necesităţi care urmează a fi realizate prin încheierea unui sau mai multor 

contracte de achiziţii publice, în funcţie de modul de planificare a acestor contracte. În planul 

respectiv urmează a fi incluse toate achizițiile preconizate pentru întreg anul bugetar, inclusiv 

cele de valoare mică.  

În rezultatul analizei paginii web a AC, constatăm că Planul de achiziții pentru anul 2020 și 

Planul de achiziții pentru anul 2021, nu sunt publicate pe pagina web a Primăriei Zubrești. 

 

Sursa: pagina web a APL Zubrești, http://primzubresti.md/ro/  

Însă, ca urmare a solicitării grupului de monitorizare, am fost informați de APL că pentru anul 

2020 nu a fost elaborat un plan de achiziții, iar planul de achiziție pentru anul 2021 a fost 

oferit pe suport de hârtie. Deoarece APL Zubrești nu a elaborat un plan de achiziții pentru 

anul 2020, constatăm că procedura de achiziție a lucrărilor de construcție a retelelor de 

canalizare exterioare a gradinitei de copii din satul Zubresti, r-nul Straseni supuse 

monitorizării nu a fost incluse în Planul de achiziții pentru anul 2020.  

Concluzionând, cu referire la transparența informațiilor privind achizițiile planificate, 

constatăm cu regret, că accesul la informațiile privind achizițiile publice nu sunt publicate la 

pe pagina web a Primăriei Zubrești, încălcând astfel prevederile legislative ( art.18 din HG 

Nr.1419 din 28.12.2016) . 

 

http://primzubresti.md/ro/
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ETAPA DE DESFĂȘURARE A PROCEDURII DE ACHIZIȚIE        

Pregătirea documentelor achiziției și publicarea anunțului de participare  

Procedura de achiziție a lucrărilor de Constructia retelelor de canalizare exterioare a 

grădinitei de copii din satul Zubresti, r-nul Straseni cu valoarea estimativă de 428 701.56 lei, 

a fost desfășurată prin procedura de COP, așa cum prevede alineatul (1), art. 57, al legii 

131/2015, conform căreia, autoritatea contractantă poate atribui prin aplicarea COP contracte 

de achiziţii publice de lucrări, cu condiţia ca valoarea estimată a achiziției nu depășește  

2.000.000 de lei (fără TVA).  

Autoritatea publică locală a desfășurat procedura de COP electronic prin sistemul MTender. 

Însă a optat pentru o procedură fără „licitație electronică”, ceea ce nu contravine legislației în 

acest caz. Criteriul de atribuire pentru care a optat Primăria Zubrești a fost prețul cel scăzut, 

frecvent aplicat în majoritatea achizițiilor publice.    

Analizând datele de pe portalul www.mtender.gov.md, constatăm că pentru achiziția lucrărilor 

de Constructia retelelor de canalizare exterioare a grădinitei de copii din satul Zubresti, r-nul 

Straseni au fost lansate două proceduri de achiziții publice. Prima procedură de achiziție a fost 

lansată la data de 07.11.2020. la data de 24.11.2020 achiziția a fost anulată din motiv că nu au 

fost primite 3 oferte de participare. 

  

Sursa: https://mtender.gov.md/ 

Cea dea doua procedură de achiziții a fost lansată pe data de 27 noiembrie 2020, termenul 

stabilit pentru deschiderea ofertelor fiind data de 14 decembrie. Autoritatea locală a respectat 

cerințele legale, oferind un termen rezonabil pentru depunerea ofertelor de către operatorii 

economici interesați. Or, conform legii 131/2015, art. 57, alineatul (6),  în cazul procedurii de 

COP, termenul de depunere a ofertelor va fi de cel puţin 12 zile pentru lucrări de la data 

publicării anunțului de participare.   

 

Sursa: https://mtender.gov.md/ 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/
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Conform art. 34, alin (1) al legii 131/2015, autoritatea contractantă oferă acces liber, direct, 

total și gratuit, prin mijloace electronice, la documentația de atribuire. Astfel, toată 

documentația aferentă procedurii de achiziție este disponibilă public în sistemul MTender, 

după cum urmează: 

1. DUAE 

2. Documentația standard (lucrări) 

3. Anunț de participare 

Documentele achiziției au fost semnate electronic de către autoritatea contractantă.  

Însă, pe pagina web a Autorității Contractante nu a fost publicat anunțul de participare, 

documentația de atribuire, caietul de sarcini și alte informații privind lansarea procedurii de 

achiziție respectivă. 

Analizând documentație standard, AC menționează că sursa de finanțare a achiziției este 

bugetul local. Astfel, achitarea va fi efectuată conform prevederilor Legii finanțelor publice și  

responsabilități bugetar – fiscale nr.181 din 25.07.2014, și corespunzător acesteia, plățile 

urmează a fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, după prezentarea procesului 

verbal de recepție a lucrărilor executate și prezentarea facturii fiscale. 

Cu referire la criteriile și cerințele de calificare a ofertanților, AC a solicitat depunerea 

obligatoriu a următoarelor documente: 

▪ Formularul ofertei Formularul F3.1  

▪ Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare Formularul F3.2  

▪ Graficul de execuție Formularul F3.3  

▪ Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de 

atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 Formularul F3.5 

▪  Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere 

Formularul F3.6  

▪ Formularul informativ despre ofertant Formularul F3.7  

▪ Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari Formularul F3.8  

▪ Declarație privind experiența similară Formularul F3.9  

▪ Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului Formularul F3.11 Sau F3.10 după caz  

▪ Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru 

implementarea contractului Formularul F3.12  

▪ Avizul valabil al Inspecției de Stat în Construcții Formularul F3.15  

▪ Manualul calității - Copie.  

▪ Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registru de Stat al 

persoanelor juridice - Copie.  

▪ Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de 

Inspectoratul Fiscal - Copie.  

▪ Perioada de garanție a lucrărilor Lucrări de garanție a lucrărilor 5-10 ani. Formular la 

libera alegere.  

▪ Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici 

solicitati in caietul de sarcini - Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii 

Participantului  

▪ DUAE Formularul standard prevăzut în Legea nr. 131/2015  

▪ Raportul financiar – copie соnfirmаtă рrin sеmnătura și ștampila ofertantului sau semnat 

electronic  

▪ Garanție de bună execuție Pentru agentul economic cîștigător (la etapa semnării 

contractului) 
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Conform legii 131/2015, art. 68, alineatul (5), la achiziția de lucrări cu o valoare estimată mai 

mică de 2.000.000 de lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară operatorului 

economic garanție pentru ofertă. Similar și în cazul garanției de bună execuție a contractului 

care, conform art. 68, alineatul (11), nu este obligatorie la achiziția de lucrări cu o valoare 

estimată mai mică de 2.000.000 de lei. În cazul achiziției monitorizate, autoritatea locală a 

solicitat garanție pentru ofertă și garanția de bună execuție a contractului, deși dar nu era 

obligată să le solicite garanția. 

Legislația permite oricărui operator economic interesat de a solicita clarificări privind 

documentaţia de atribuire, fapt prevăzut de art. 35, alineatul (1) al legii 131/2015. Analizând 

datele din MTender, evidențiem faptul că în perioada de clarificări, nu au fost depuse întrebări 

din partea operatorilor economici potențiali ofertanți, fapt ce denotă elaborarea calitativă și 

clară a documentației de atribuire, a caietului de sarcini, DUAE.  

Dat fiind faptul că existența contestațiilor în cadrul unei proceduri de achiziție publică 

reprezintă un indicator de risc, am analizat datele din MTender și de pe site-ul ANSC cu 

referire la existența contestaților împotriva documentației de atribuire, însă nu au fost 

identificate careva contestatii depuse.  

Concluzii: 

▪ Anunț de participare / DUAE elaborate clar și complet; 

▪ Termen de depunere a ofertelor a fost respectat (COP - minim 12 zile lucrări); 

▪ Întrebări de clarificare nu au fost, ceea ce denotă că documentația a fost elaborată clar 

și calitativ; 

▪ Nu au fost cereri din partea societății civile de a face parte din grupul de lucru pentru 

procedura de achiziție respectivă 

▪ Înțelegeri anticoncurențiale dintre ofertanți nu sunt identificate; 

Depunerea, deschiderea și evaluarea ofertelor 

În cadrul procedurii de achiziție până la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, 14 

decembrie 2020, în cadrul procedurii de achiziție au fost depuse 3 oferte. Conform datelor de 

pe platforma www.mtender.gov.md, cele 3 oferte depuse în cadrul procedurii de COP sunt 

următoarele (prezentate în ordine crescătoare): 

Tabelul nr. 1. Operatorii economici și ofertele depuse în cadrul procedurii 

Nr.  Operatorul economic Valoarea ofertei financiare, lei (fără TVA) 

1 Silans-I.S. 367 766,82  

2 ATAR INTER 377 832,33  

3 Genial-A 431 751,34 

În procesul de evaluare a ofertelor, nu au fost identificat descalificări nefondate a unor oferte 

Procedura de evaluare a durat circa 2 săptămâni din data deschiderii ofertelor, autoritatea 

publică a desemnat câștigător operatorul economic Silans I.S.  

Ofertantul a avut cel mai mic preț, fiind primul clasat de sistemul electronic care clasează 

automat în ordine crescătoare toate ofertele depuse. 

https://ansc.md/
http://www.mtender.gov.md,/
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Sursa: https://mtender.gov.md/ 

Datele disponibile pe portalului de date deschise, www.openmoney.md, informează că 

compania Silans-I.S. a fost înregistrată în anul 2020, cu sediul în mun. Chișinău. Fondatorul 

(100%) și administratorul companiei este Muntean Igor.  

 

Sursa: www.openmoney.md  

Compania desemnată câștigătoare de către autoritatea contractantă – Silans IS SA – este o 

companie care are o experiență în implementarea contractelor de achiziții publice, în valoare 

totală de circa 4 260 864.91 lei. Conform paginii www.tender.gov.md, compania nu figureaza 

în Lista de interdicție Cifră medie de afaceri în perioada anilor 2016 – 2018 a companiei a 

constituit circa 3,1 milioane lei.  

 

Sursa: Sistemul electronic de achiziții Mtender. www.mtender.gov.md  

https://mtender.gov.md/
http://www.openmoney.md/
http://www.openmoney.md/
http://www.mtender.gov.md/
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Analizând prețurile ofertate, constatăm că prețul ofertat de Silans-I.S. (367 766,82  lei, fără 

TVA) reprezintă circa 86% din valoarea estimată de autoritatea contractantă.  Astfel, se 

constată supraestimarea valorii achiziției și o diferență absolută de circa 60.000 lei sau de 

14,2% (valoarea estimată de către AC - 428.701 lei (fără TVA), iar valoarea ofertei desmenate 

câștigătoare - 367.766 lei (Fără TVA).  

Toate documentele ofertei depuse de către compania declarată câștigătoare sunt disponibile 

public în sistemul electronic Mtender. Experiența similară, care cuprinde 3 contracte de 

antrepriză executate anterior în perioada anilor precedenți 2014 – 2018.Oferta, în valoare de 

367 766,82 lei la care se adaugă TVA, 73553,37 lei,  prin care ofertantul se angajează să 

demareze lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să finiseze 

lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă la 31.08.2021.  

ETAPA DE ATRIBUIRE ȘI EXECUTARE A CONTRACTULUI       

AC finalizează procesul de atribuire a contractului de achiziție publică prin adoptarea Deciziei 

de atribuire a contractului de achiziție publică și transmiterea acesteia (atât în format word, cât 

și pdf) către AAP (bap@tender.gov.md) pentru procesarea datelor cu privire la achiziție în 

termen de 3 zile de la adoptare.  

Astfel, în cazul procedurii monitorizate, constatăm că Decizia de atribuire nu a fost publicată 

în sistemul electronic, deși aceasta dispune de funcționalități în acest sens (temeiul: cel mai 

mic preț).  

 

Sursa: www.mtender.gov.md 

Totodată, constatăm faptul că Anunțul de atribuire a contractului de achiziții atribuit nu este 

disponibil public, nici pe pagina web a autorității, nici în sistemul electronic.  

Însă, conform datelor din Mtender, Primăria Zubrești a informat pe data de 15 decembrie 

operatorul economic cîștigător că în procesul examinării și evaluării ofertelor, grupul de lucru 

din cadrul autorității a declarat câștigătoare oferta care satisface toate cerințele conform 

criteriului de atribuire prevăzut în anunțul de participare  „prețul cel mai scăzut”, în valoare de 

441320,19 lei, inclusiv TVA.  

Scrisoarea de informare este publicată pe Mtender.  
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Sursa: www.mtender.gov.md 

Prevederilor legale stipulează că operatorii economici au dreptul să conteste documentația de 

atribuire respectând termenele prevăzute la art. 83, Legea 131/2015 în termen de 5 zile. 

Contestația va fi depusă nu mai târziu de data-limită de depunere a ofertelor stabilită de AC.   

În procesul de monitorizare, constatăm că rezultatele procedurii de atribuire nu au fost 

contestate de către ceilalți 2 ofertanți în cadrul procedurii. Iar, conform datelor din MTender și 

de pe site-ul ANSC, contestații împotriva rezultatului procedurii de atribuire nu au fost 

depuse. Or, existența contestațiilor în cadrul unei proceduri de achiziție publică reprezintă un 

indicator de risc. 

Contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a legii 131/2015 pot fi încheiate 

după împlinirea termenelor de așteptare (6 zile) în cazul în care cazul în care valoarea estimată 

este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2, alin. (3). Ofertantul declarat cîștigător și 

contractul de achiziții publice semnat de către APL Zubrești a fost înregistrat la AAP, 

conform prevederilor legale.  

 

Sursa: pagina web a AAP www.tender.gov.md (contracte atribuite) 

Valoarea contractului de achiziție constituie 441.320,19 lei, inclusiv TVA iar termenul de 

valabilitate este 31 august 2021. Conform anunțului de participare, termenul de executare a 

lucrărilor este de 31 august 2021. Contractul a fost înregistrat la AAP pe data de 22 decembrie 

http://www.mtender.gov.md/
https://ansc.md/
http://www.tender.gov.md/
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2020, respectiv, putem spune că operatorul desemnat câștigător a avut suficient timp la 

dispoziție pentru realizarea lucrărilor în anul 2021. 

Executarea și monitorizarea contractului de achiziții 

Ultima etapă a procesului de achiziție ține de implementarea contractului de achiziție, 

modificarea contractelor prin acordurile adiționale, precum și monitorizarea performanței 

contractului. Din cauza carențelor legislative, dar și a capacităților slabe de monitorizare ale 

autorităților contractante, anume aceasta etapa de implementare este și cea mai puțin 

transparentă.  

Conform prevederilor legale,  pct. 34 a HG nr. 667/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții (în vigoare până la 20 ianuarie 2021) 

„grupul de lucru va asigura monitorizarea executării contractelor de achiziţie publică, 

întocmind rapoarte în acest sens, trimestrial/semestrial şi anual.”   

Prevederile legale stipulează obligativitatea plasării rapoartelor de monitorizare pe pagina web 

a autorităţii contractante, iar în lipsa acesteia pe pagina oficială a autorităţii centrale căreia i se 

subordonează sau a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea. Analizând 

pagina web a AC, constatăm că nu sunt disponibile date privind executarea contractului de 

achiziții a lucrărilor de construcție a rețelelor de canalizare exterioare a grădiniței de copii din 

satul Zubrești, r-nul Strășeni, totodată constatăm lipsa oricăror rapoarte de monitorizare a 

contractelor de achiziții, deși aceasta reprezintă o obligație legală pentru autoritatea 

contractantă.   

Datele disponibile pe pagina AAP, relevă că pe parcursul perioadei de implementare a 

contractului respectiv (decembrie 2020-august 2021) nu au fost înregistrate Acorduri 

adiționale de majorare sau micșorare a valorii/de prelungire a termenului.   

Rezultatele activității de monitorizare au fost aduse la cunoștință AC -Primăriei Zubrești în 

cadrul unei ședințe a grupului de inițiativă cu reprezentanții APL. Grupul de monitorizare a 

venit cu recomandări de îmbunătățirea procesului de asigurarea transparenței achizițiilor 

publice. 

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI                                          

În concluzie, ca urmare a monitorizării procedurii de achiziție a lucrărilor de construcție a 

retelelor de canalizare exterioare a grădinitei de copii din satul Zubresti, constatăm asigurarea 

defectuoasă a transparenței în procesul de achiziții publice, fiind identificați următorii 

indicatori de risc:  

▪ planificare defectuoasă prin desfășurarea unei procedurii de achiziție care nu a fost 

inclusă în Planul anual de achiziții publice anul 2020 al APL Zubrești;  

▪  lipsa informațiilor privind achizițiile planificare publicate pe pagina web a autorității 

contractante; 

▪ lipsă informațiilor privind executarea  contractului; 

▪ lipsa rapoartelor de monitorizare a contractelor de achiziții; 
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Pentru creșterea gradului de asigurare a transparenței procesului de achiziții publice din 

cadrul APL Zubrești, Grupul de monitorizare recomandă: 

▪ Îmbunătățirea procesului de planificare a achizițiilor publice prin respectarea cadrului 

legale privind transparența la această etapă, și anume prin includerea tuturor 

procedurilor de achiziție planificate în Planurile anuale de achiziții . În caz de modificare 

a Planului anual de achiziții, publicarea acestuia pe pagina web conform prevederilor 

HG nr. 1419/2016, care obligă AC de a publica pe pagina sa web planul anual de 

achiziţii, în termen de 15 zile de la aprobarea acestuia sau în 5 zile de la modificarea 

acestuia. 

▪ Totodată, se recomandă publicarea anunțurilor de participare și documentației de 

atribuire pe pagina web a primăriei sau a link-ului procedurii desfășurate prin sistemul 

electronic MTender,  

▪ La etapa de executare a contractelor de achiziții publice, se recomandă publicarea 

deciziei de atribuire în sistemul electronic de achiziții. 

▪ Pnetru sporirea eficienței în procesul de monitorizare a modului de executare a 

contractelor de achiziții publice, se recomandă elaborarea și publicarea Rapoartelor 

semestriale și anuale de monitorizare a executării contractelor de achiziții publice pe 

pagina web a APL Zubrești; 

▪ Includerea în grupul de lucru pe achiziții publice a reprezentanților societății civile 

precum asociații obștești, cetățeni activi care ar dori să se implice în proceduri de 

achiziție și implicarea acestora în procesul de monitorizare a executării contractelor de 

achiziții publice; 

▪ Pe pagina web a Primăriei Zubrești se recomanda crearea bibliotecii „achiziții publice” 

și publicarea planurilor de achiziții, anunțurilor, rapoartelor privind monitorizarea 

contractelor de achiziții publice, dărilor de seamă anuale privind achizițiile de valoare 

mică, deciziilor activitatea grupului de lucru pentru achiziții și alte acte cu referire 

procesul de achiziții publice.  


