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A C R O N I M E 
 

AAP - Agenția Achiziții Publice 

AC - Autoritate Contractantă 

BAP - Buletinul Achizițiilor publice 

CM Bălți / CMB - Colegiul de Medicină din mun. Bălți 

COP - Cerere de Oferte de Prețuri 

HG  - Hotărîre de Guvern 

IM CMF Bălți - I.M.S.P. Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți 

OE – Operator economic 

RSAP - Registrul de Stat al Achizițiilor Publice 
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INTRODUCERE 

 

Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI monitorizează utilizarea banilor publici, în 

special prin procedurile de achiziții publice ale autorităților locale din municipiul Bălți. În 

calitate de autorități contractante au fost selectate Instituţia Medico-Sanitară Publică „Centrul 

Medicilor de Familie Municipal Bălţi” și Colegiul de Medicină din Bălți.  

Instituțiile medicale sunt constant monitorizate privind modul în care își respectă 

obligațiile asumate, cheltuie banii, inclusiv prin diverse vizite și misiuni internaționale. 

Rezultatele acestor monitorizări desseori nu sunt prezzentate cetățenilor, celor care în mod direct 

sunt benefiiarii acestor instituții. Astfel, prin intermediul acestui raport Asociația pentru 

Drepturile Omului Lex XXI va prezenta rezultatele monitorizării ahizițiilor publice din 

perspectiva societății civile. 

Informațiile prezentate în acest raport sunt analizate pe înțelesul și din perspective 

accesibilității oricărui cetățean, care dorește să se informeze cu achizițiile realizate în perioada 

anilor 2017-2019 de către AC (Instituţia Medico-Sanitară Publică „Centrul Medicilor de Familie 

Municipal Bălţi” și Colegiul de Medicină din Bălți).  

Scopul elaborării acestui raport constă în monitorizarea respectării principiului 

transparenței achizițiilor publice de către autoritățile contractante. 

Acțiunile AC în procesul de achiziții publice au fost raportate la prevederile Legii nr. 131 

din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, HG 665 din 

27.05.2016 regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, precum și alte Hotărîri 

de Guvern, Acte ministeriale și departmentale ce vor fi menționate în contextual raportului.  

Au fost monitorizate paginile web a AC pentru constatarea respectării prevederilor legale, 

iar la finalul raportului de monitorizare au fost formulate unele concluzii și recomandări pentru 

instituțiile monitorizate. 

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: 

- Agenției Achiziții Publice - https://tender.gov.md/; 

- Primăriei mun. Bălți – http://balti.md/;  

- Colegiului de Medicină din mun. Bălți - http://cmdb.md/, 

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

https://tender.gov.md/
http://balti.md/
http://cmdb.md/
https://www.ansc.md/
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- Sistemul electronic de achiziții MTender și platformele electronice - www.e-

licitație.md, www.achizitii.md, http://www.yptender.md. 

În cadrul monitorizării și analizei achizițiilor publice realizate de autoritățile contractante 

s-au colectat și prelucrat sub aspect cantitativ și calitativ date ce țin de transparența în procesul 

decisional realizate prin următoarele acte: planurile de achiziții publice; anunțurile de intenție; 

anunțurile de participare; anunțurile de atribuire și raportul de monitorizare a contractelor de 

achiziții publice. În acest context au fost analizate și anunțurile publicate în Buletinele 

Achizițiilor Publice, contractele atribuite de către AC, extrase de pe pagina web a AAP, dările de 

seamă privind contractele de achiziție publică de valoare mică, datele statistice privind numărul 

agenților economici participanți la procedurile de achiziții publice, și altele. 

 

http://www.e-licitație.md/
http://www.e-licitație.md/
http://www.achizitii.md/
http://www.yptender.md/
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DESCRIEREA INSTITUȚIILOR MONITORIZATE 

 

Instituţia Medico-Sanitară Publică „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi” 

Instituţia  Medico-Sanitară Publică „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi” 

(IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi”) 

Domeniul de 

activitatea 

Acordarea serviciilor medicale primare. Asistenţa medical primară din 

mun.Bălţi este reprezentată prin subdiviziunile I.M.S.P. „Cenrul Medicilor de 

Familie Municipal Bălţi”, care acorda servicii medicale populaţiei în număr de 

128021 locuitori la 80 sectoare mixte. În mun. Bălți își desfășoară activitatea 6 

Centre de sănătate, 2 Oficii a medicului de familie din s. Sadovoe și s. Elizaveta 

și Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „ATIS”1. 

 

IM CMF Bălți în calitate de autoritate contractantă aprobă regulat grupurile de lucru 

pentru achiziții în conformitate cu prevederile Legii nr.131 in 3 iulie 2015 privind achiziţiile 

publice și prevederile Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii 

aprobat prinHotărîrea Guvernului Nr.667 din 27.05.2016. 

Analizând pe pagina web a AAP2contractele atribuite de către AC monitorizate în 

perioada anilor 2017-2019, s-a constatat că IM CMF Bălți a atribuit în total 98 contracte de 

achiziții publice. 

De asemenea, în perioada de gestiune AC a semnat contracte de achiziție publică de 

valoare mica conform tabelului.3 

Contracte de achiziție publică de valoare mica 

2017 2018 2019 

74 84 94 

De asemenea, autoritatea contractantă este obligată să întocmească anual o Dare de seamă 

privind contractele de achiziții de valoare mică seamnate și înregistrate în peroada de referință. 

Autoritatea va prezenta această Dare de seamă, inclusiv în varianta electronică, pînă la data de 1 

februarie a anului următor,  Agenţiei Achiziţii Publice.  Pe pagina web a AC nu este 

publicatPlanul anual pentru achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru anii 2017, 

2018 și 2019. 
                                                
1http://balti.md/institutia-medico-sanitara-publica-centrul-medicilor-de-familie-municipal-balti/, 
http://cmdb.md/ 
2 https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite 
3Dările de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mica pentru anii 2017-2019 
prezentate de IM CMF Bălți. 

http://balti.md/institutia-medico-sanitara-publica-centrul-medicilor-de-familie-municipal-balti/
http://cmdb.md/
https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite
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 Colegiul de Medicină Bălţi 

Instituția  Colegiul de Medicină Bălţi (CMB) 

Domeniul de 

activitate 

CMB realizează procesul de instruire din contul mijloacelor financiare 

prevăzute în acest scop în Bugetul de Stat şi celor parvenite de la studiile 

prin contract. Este o componentă a sistemului national de învăţămînt, care 

oferă studii profesional tehnice post secundare și post secundare nonterțiare 

în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile la profilul Medicină. 

 

În urma proceselor de renovare ale învăţămîntului din republică, Şcolii de Medicină i se 

atribuie statutul de Colegiu de Medicină prin decizia Guvernului Republicii Moldova nr.440 din 

25 iunie 1992, ceea ce presupune o pregătire mai amplă şi mai calitativă a viitorilor lucrători 

medicali cu studii medii de specialitate. 

Colegiul de Medicină Bălți dispune de un bloc de studii cu săli bine amenajate; de bazele 

clinice (secții specializate), în care elevii au posibilitate de a obține abilități practice de 

specialitate pentru a activa în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice; de o bibliotecă cu 

multe exemplare de manuale şi cărţi de specialitate; o sală de lectură cu 30 de locuri 

confortabile; o sală sportivă cu suprafața de 148,7 m2 ; terenuri la aer liber pentru volei, baschet 

și atletica ușoară; de 2 cămine, care corespund standardelor actuale, dotate cu utilaje de uzcasnic 

(boilere, cabine de duș, mașine de spălat); de o sală de computere; sală festivă, sală 

demonstrativă; de un bufet; serviciu medical; de un program divers de activităţi extracurriculare 

condus de educatori cu experienţă. 

Analizând pe pagina web a AAP4contractele atribuite de către AC monitorizate în 

perioada anilor 2017-2019, s-a constatat că CM Bălți a atribuit 16 contracte de achiziții publice.  

 

 

 

 

 

                                                
4 https://tender.gov.md/ 

https://tender.gov.md/
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CONSTATĂRI PRIVIND TRANSPARENȚA ACHIZIȚIILOR 
PUBLICE 

Constatările privind transparența achizițiilor publice relatate în prezentul raport sunt axate 

pe următoarele acte: planurile de achiziții publice; anunțurile de intenție; anunțurile de 

participare; rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice și alte aspecte. 

Conform Legii nr. 131 privind achizițiile publice, grupul de lucru reprezintă un grup de 

specialişti în cadrul autorităţii contractante care iniţiază şi desfăşoară proceduri de achiziţie 

publică pentru satisfacerea necesităţilor autorităţii contractante sau asociaţiei de autorităţi 

contractante.  

Conform articolul 15 din legea 131 / 2015 punctul (1)5 Grupul de lucru sau, după caz, 

specialistul certificat are următoarele atribuţii în domeniul achiziţiilor publice: 

    a) elaborează planuri anuale şi trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice; 

    b) întocmeşte anunțuri și/sau invitaţii în cadrul procedurilor de achiziţie publică; 

    c) elaborează documentația de atribuire şi alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de 

achiziţie publică; 

    d) iniţiază şi desfăşoară proceduri de achiziţie publică; 

    e) asigură participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică; 

    f) examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici prezentate în cadrul 

procedurilor de achiziţie publică; 

    g) atribuie contracte de achiziţii publice care sînt încheiate de autoritatea contractantă cu 

operatorii economici; 

    h) întocmeşte dări de seamă privind rezultatul procedurilor de achiziţie publică şi le prezintă 

Agenţiei Achiziții Publice; 

    i) monitorizează contractele de achiziţii publice;  

    j) păstrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite şi aplicate în cadrul procedurilor 

de achiziţie publică. 

Activitatea Grupului de lucru pentru achiziții publice se efectuează în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, aprobat prin HG nr. 667 

din 27 mai 2016. Regulamentul respectiv prevede la pct. 4: La realizarea achiziţiilor publice de 

valoare mică, autoritatea contractantă asigură utilizarea eficientă a resurselor financiare, 

                                                
5 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113104&lang=ro  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113104&lang=ro
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transparenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de achiziţie şi încrederea publică faţă 

de acesta. 

Iar, potrivit pct.1 din HG Nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice Pentru satisfacerea 

necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii, autoritatea contractantă este obligată să planifice 

contracte de achiziţii publice, care urmează a fi încheiate ca rezultat al desfăşurării 

procedurilor de achiziţie publică, cu respectarea principiilor asigurării concurenţei, eficienţei, 

transparenţei, tratamentului egal, nediscriminării şi nedivizării acestora.  

Transparență – mod de lucru, principiu al unor conducători sau organe conducătoare de 

a face cunoscută public, în permanență, întreaga lor activitate.  

 Principiul transparenței reprezintă stă la fundamentul sistemului de achiziții publice și 

se referă la informarea și/sau crearea condițiilor pentru o informare corectă și adecvată a 

tuturor celor interesați, cu privire la orice informații privind inițierea și desfășurarea unei 

proceduri de achiziție publică. 

Deși, avem implementat un sistem electronic de achiziții prin intermediul căruia 

autoritățile contractante au obligația să desfășoare achizițiile de valoare mare (cele reglemnetate 

de legea 131/2015, totuși, agențiieconomici, care doresc să participe la procedurilede achiziții 

publice urmăresc și Planurile pe achiziții publicate pe paginile web a AC, în special pentru 

achizițiile de valoare mică. Cu toate acestea, încă multe AC consideră că nu este necesar 

publicarea planurilor de achiziții, rapoartelor pe paginile web, încălcând astfel prevederile 

legislative. Or, art. 18 din HG Nr.1419 din 28.12.2016 prevede: Autoritatea contractată 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. 

 

1. Respectarea principiului transparenței achizițiilor publice de către IM CMF 

Bălți 

 

IM CMF Bălți a informat că pagina web a autorității nu este funcțională din 01.10.2018. 

Totodată, la data de 03.09.2018 Ministerul sănătății, muncii și protecției sociale al Republicii 

Moldova recomandă soluționarea problemei funcționării paginilor web oficiale a instituțiilor 

medico-sanitare prin contractarea serviciilor de către operatorii ce activează în domeniul vizat.  
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Pînă în prezent IM CMF Bălți nu a creat o pagină web, ceea ce denotă faptul că instituția 

medicală nu a întreprins măsurile necesare pentru soluționarea problemei. Ori intenționat nu se 

dorește transparență în activitatea instituției, fiind încălcat principiul transparenței. 

Astfel, în perioada elaborării prezentului raport, IM CMF Bălți a încălcat prevederile art. 

18 din HG Nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

planificare a contractelor de achiziţii publice. 

 

2. Respectarea principiului transparenței achizițiilor publice de către CM Bălți 

 

Comparativ cu IM CMF Bălți, CM Bălți administrează o pagină în internet 

http://cmdb.md/ 

 

 

Pe pagină web a CM Bălți nu pot fi găsite Planurile anuale de achiziții publice aprobate 

de către AC, însă, la rubrica „Avize” se regăsește compartimentul „Achizii publice”, unde sunt 

plasate doar 5 publicații Documentația standard pentru achiziționarea Tehnicii de calcul, 2017, 

doar că acestea nu pot fi descărcate. Alte publicații la acestă rubrică nu sunt. 

http://cmdb.md/
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Astfel, IM CMFBălți, în calitate de autoritate contractantă, la fel ca și CM Bălți au 

încălcat prevederile art. 18 din HG Nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice, care prevede că Autoritatea 

contractată este obligată să publice pe pagina sa web planul provizoriu/anual de achiziţii, 

întermen de 15 zile de la aprobarea acestuia sau în 5 zile de la modificarea acestuia. 

 

Potrivit art. 29 alin. (5) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice În 

scopul asigurării unei transparenţe maxime, autoritatea contractantă are dreptul de a publica 

anunțul de participare şi în alte mijloace de informare în masă, naţionale sau internaţionale, dar 

numai după publicarea anunțului respectiv în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a 

Agenţiei Achiziții Publice. Anunțul publicat şi în alte mijloace de informare locale, naţionale 

sau internaţionale va face trimitere la Buletinul achiziţiilor publice în care a fost publicat inițial 

anunțul şi nu va conţine alte informaţii decît cele publicate în buletinul respectiv. 

Analizînd publicațiile din BAP plasate pe pagina AAP6 s-a constatat că IM CMF Bălți 

transmite selectiv spre publicare anunțurile, ori sistemul de căutare electronică a publicațiilor din 

BAP nu este perfect. Teoretic, cel puțin informația extrasăde pe pagina web a AAP trebuie să se 

regăsească în anunțurile publicate în BAP, însă multe din acestea nu au fost găsite. 

Potrivit art. 28, 29 și 30 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice 

publicitatea și transparența achizițiilor este asigurată prin următoarele tipuri de anunțuri în 

procesul  de achiziție publică: 

                                                
6 https://tender.gov.md/ro/ 

https://tender.gov.md/ro/bap?page=1
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1. Anunțul de intenție- autoritatea contractantă este obligată să publice în BAP un 

anunţ de intenţie privind achiziţiile publice preconizate, având obligaţia de a include 

în anunţ cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3 şi, dacă este necesar, alte 

informaţii considerate utile de către aceasta. 

2. Anunțul de participare - autoritatea contractantă este obligată să publice în BAP şi 

pe pagina web a AAP un anunțul de participare conform procedurii de achiziție 

prevăzute în legea 131/2015. 

3. Anunțul de atribuire - Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre 

publicare în Monitorul Oficial, un anunț de atribuire a contractului de achiziție 

publică, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului de achiziție 

publică. 

 

De subliniat că, începând cu 1 ianuarie 2019, conform legii 131/2015, în cazul achiziţiilor 

publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit este  ≥  2,3 mln lei în cazul 

bunurilor/ serviciilor și ≥ 90 mln lei în cazul lucrărilor, anunţul de intenție și anunțul de 

participare vor fi transmise în formă electronică spre publicare şi în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (JOUE). 
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IM CMF BĂLȚI 

Potrivit informației extrase de pe pagina AAP7, IM CMF Bălți a atribuit următoarele 

contracte de achiziți publice: 

- în anul 2019 -, 18 contracte și 1 acord adițional de majorare a valorii contractului;  

- în anul 2018 –31 contracte; 

- în anul 2017 – 47 contracte și 1 acord aditional de majorare a valorii contractului. 

Informația este reprezentată în Tabelul de mai jos. 

Contracte atribuite / 

Acorduri adiționale de majorare 
Anunțuri publicate în BAP 

20178 20189 201910 2017 2018 2019 

47  / 1 31 18  / 1 11 5 5 

În total,  în perioada 2017-2019, IMSP CMF Bălți a înregistrat 96 de contracte de 

achiziții publice si 2 acorduri adiționale de majorare. 

Analizînd informațiile publicate în BAP pentru anul 2019  s-a constatat că IM CMF Bălți 

a transmis pentru publicare 5 anunțuri, după cum urmează: 

Anunțuri de intenție: 

1. Pentru reactivi de laborator – BAP nr.47 din 10.12.2019 

Anunțuri de atribuire: 

2. Pentru automobile conform necesităților IMSP CMF Bălți – BAP 48 din 

                                                
7 https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite 
8 https://tender.gov.md/ro/contracte-
atribuite?field_num_rul_procedurii_value=&field_operator_economic_value=&field_autoritatea_
contractant__value=IM+CMF+B%C4%83l%C8%9Bi+&field_obiectul_achizi_iei_value=&field_cp
v3_ca_tid=&field_data_documentului_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=01.2017&field_data_do
cumentului_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=12.2017&field_raion_tid=All&field_idno_ca_value
= 
9 https://tender.gov.md/ro/contracte-
atribuite?field_num_rul_procedurii_value=&field_operator_economic_value=&field_autoritatea_
contractant__value=IM+CMF+B%C4%83l%C8%9Bi+&field_obiectul_achizi_iei_value=&field_cp
v3_ca_tid=&field_data_documentului_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=01.2018&field_data_do
cumentului_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=12.2018&field_raion_tid=All&field_idno_ca_value
=  
10 https://tender.gov.md/ro/contracte-
atribuite?field_num_rul_procedurii_value=&field_operator_economic_value=&field_autoritatea_
contractant__value=IM+CMF+B%C4%83l%C8%9Bi+&field_obiectul_achizi_iei_value=&field_cp
v3_ca_tid=&field_data_documentului_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=01.2019&field_data_do
cumentului_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=12.2019&field_raion_tid=All&field_idno_ca_value
= 

https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite
https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite?field_num_rul_procedurii_value=&field_operator_economic_value=&field_autoritatea_contractant__value=IM+CMF+B%C4%83l%C8%9Bi+&field_obiectul_achizi_iei_value=&field_cpv3_ca_tid=&field_data_documentului_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=01.2017&field_data_documentului_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=12.2017&field_raion_tid=All&field_idno_ca_value=
https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite?field_num_rul_procedurii_value=&field_operator_economic_value=&field_autoritatea_contractant__value=IM+CMF+B%C4%83l%C8%9Bi+&field_obiectul_achizi_iei_value=&field_cpv3_ca_tid=&field_data_documentului_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=01.2017&field_data_documentului_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=12.2017&field_raion_tid=All&field_idno_ca_value=
https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite?field_num_rul_procedurii_value=&field_operator_economic_value=&field_autoritatea_contractant__value=IM+CMF+B%C4%83l%C8%9Bi+&field_obiectul_achizi_iei_value=&field_cpv3_ca_tid=&field_data_documentului_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=01.2017&field_data_documentului_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=12.2017&field_raion_tid=All&field_idno_ca_value=
https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite?field_num_rul_procedurii_value=&field_operator_economic_value=&field_autoritatea_contractant__value=IM+CMF+B%C4%83l%C8%9Bi+&field_obiectul_achizi_iei_value=&field_cpv3_ca_tid=&field_data_documentului_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=01.2017&field_data_documentului_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=12.2017&field_raion_tid=All&field_idno_ca_value=
https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite?field_num_rul_procedurii_value=&field_operator_economic_value=&field_autoritatea_contractant__value=IM+CMF+B%C4%83l%C8%9Bi+&field_obiectul_achizi_iei_value=&field_cpv3_ca_tid=&field_data_documentului_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=01.2017&field_data_documentului_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=12.2017&field_raion_tid=All&field_idno_ca_value=
https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite?field_num_rul_procedurii_value=&field_operator_economic_value=&field_autoritatea_contractant__value=IM+CMF+B%C4%83l%C8%9Bi+&field_obiectul_achizi_iei_value=&field_cpv3_ca_tid=&field_data_documentului_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=01.2017&field_data_documentului_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=12.2017&field_raion_tid=All&field_idno_ca_value=
https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite?field_num_rul_procedurii_value=&field_operator_economic_value=&field_autoritatea_contractant__value=IM+CMF+B%C4%83l%C8%9Bi+&field_obiectul_achizi_iei_value=&field_cpv3_ca_tid=&field_data_documentului_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=01.2018&field_data_documentului_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=12.2018&field_raion_tid=All&field_idno_ca_value=
https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite?field_num_rul_procedurii_value=&field_operator_economic_value=&field_autoritatea_contractant__value=IM+CMF+B%C4%83l%C8%9Bi+&field_obiectul_achizi_iei_value=&field_cpv3_ca_tid=&field_data_documentului_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=01.2018&field_data_documentului_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=12.2018&field_raion_tid=All&field_idno_ca_value=
https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite?field_num_rul_procedurii_value=&field_operator_economic_value=&field_autoritatea_contractant__value=IM+CMF+B%C4%83l%C8%9Bi+&field_obiectul_achizi_iei_value=&field_cpv3_ca_tid=&field_data_documentului_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=01.2018&field_data_documentului_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=12.2018&field_raion_tid=All&field_idno_ca_value=
https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite?field_num_rul_procedurii_value=&field_operator_economic_value=&field_autoritatea_contractant__value=IM+CMF+B%C4%83l%C8%9Bi+&field_obiectul_achizi_iei_value=&field_cpv3_ca_tid=&field_data_documentului_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=01.2018&field_data_documentului_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=12.2018&field_raion_tid=All&field_idno_ca_value=
https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite?field_num_rul_procedurii_value=&field_operator_economic_value=&field_autoritatea_contractant__value=IM+CMF+B%C4%83l%C8%9Bi+&field_obiectul_achizi_iei_value=&field_cpv3_ca_tid=&field_data_documentului_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=01.2018&field_data_documentului_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=12.2018&field_raion_tid=All&field_idno_ca_value=
https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite?field_num_rul_procedurii_value=&field_operator_economic_value=&field_autoritatea_contractant__value=IM+CMF+B%C4%83l%C8%9Bi+&field_obiectul_achizi_iei_value=&field_cpv3_ca_tid=&field_data_documentului_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=01.2018&field_data_documentului_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=12.2018&field_raion_tid=All&field_idno_ca_value=
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17.12.2019 

3. Computere personale conform necesităţilor IMSP CMF Bălţi pentru anul 2019 

– BAP 38 din 08.10.2019 

4. Lucrări de 16 e agent  16 ve curentă în Centrele de Sănătate din cadrul IMSP 

„CMF Bălţi” pentru anul 2019 – BAP 36 din 24.09.2019 

Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice: 

5. Pentru Reactivi de laborator pentru anul 2019 de majorare cu 48 009,60 lei – 

BAP nr.47 din 17.12.2019 

 

În anul 2018 IM CMF Bălți a transmis spre publicare 5 anunțuri: 

Invitaţie de prezentare a ofertelor: 

1. Lucrări de reparații – BAP 54 din 10.07.2018 

Cerere a ofertelor de preţuri: 

2. Consumabile/piese de schimb/accesorii – BAP 23 din 23.03.208 

3. Produse de curățat (mărfuri pentru menținerea curățeniei) pentru anul 2018 – 

BAP 09 din 30.01.2018 

Anunț de licitație publică: 

4. Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2018 – BAP 10 din 02.02.2018 

5. Formulare statistice pentru anul 2018 – BAP din 02.02.2018 

 

Și în anul 2017 IM CMF Bălți a transmis spre publicare 11 anunțuri: 

Cerere a ofertelor de preţuri: 

1. Produse petroliere – BAP 99 din 12.12.2017 

2. „Amestecuri adaptate pentru alimentaţia copiilor de vârsta fragedă 0 – 6 luni ” – 

BAP 90 din10.11.2017 

3. Mobilier – BAP 28 din 07.04.2017 

4. Formulare statistice pentru anul 2017 – BAP 22 din 17.03.2017 

5. Produse de curățat( mărfuri pentru menținerea curățeniei) pentru anul 2017 – 

BAP 21 din14.03.2017 

6. Produse petroliere – BAP 18 din 03.03.2017 

7. Consumabile/piese de schimb/accesorii trimestrul I anul 2017 – BAP 08 din 

27.01.2017 



17 
 

8. Reactivi/17e agent pentru trimestrul I anul 2017 – BAP 08 din 27.01.2017 

Anunțuri de licitație publică: 

9. Lucrări de reparații – BAP 81 din 10.10.2017 

10. Lucrări de reparații – BAP 36 din 05.05.2017 

11. Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2017 – BAP 34 din 

28.04.2017 
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CM BĂLȚI 

Potrivit informației din aceeași sursă, pagina web a AAP11, CM Bălți a atribuit: 

- În anul 2019 -  1 contract și 1 acord aditional de majorare a contractului;  

- în anul 2018 – atribuite 5 contracte; 

- în anul 2017 – 9 contracte.  

Totodată o procedură de Cerea Ofertelor de Preț (COP) pentru achiziționarea mobilierului a fost 

anulată. 

Informația este prezentată înTabelul de mai jos. 

Contracte atribuite/ 

Acorduri adiționale de majorare 
Anunțuri publicate în BAP 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

9 5 1 / 1 6 1 0 

 

Analizînd informațiile, s-a constatat că CM Bălți a transmis pentru publicare: 

În anul 2017 – 6 anunțuri 

Cerere a ofertelor de prețuri: 

1. Lucrări de reparații generale și de renovare a blocurilor sanitare – Valoarea 

estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: _65000 lei_ BAP 91 din 14.11.2017 

2. Achiziţionarea mobilierului – Valoarea estimată a achiziţiei, 95000,00 fără 

TVA lei – BAP 91 din 14.11.2017; BAP 84 din 20.10.2017 

3. Lucrări de reparații generale și de renovare a cabinetelor și blocurilor sanitare- 

.Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: _200000lei_ BAP 82 din 13.10.2017 

4. Instalații de ușiși de elemente conexe – Valoarea estimată a achiziţiei, fără 

TVA, lei: _49000 lei_ BAP 80 din 06.10.2017 

5. Instalații de geamuri și de elemente conexe – Valoarea estimată a achiziţiei, fără 

TVA, lei: _148000 lei_ BAP 63 din 08.08.2017 

6. Achiziționarea mobilierului – Valoarea estimată a achiziţiei, 67000,00 fără 

TVA lei – BAP 56 din 14.07.2017 

 

 

                                                
11 https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite 

https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite
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În anul 2018 CMB a transmis pentru publicare 1 anunț 

Cererea ofertelor de prețuri: 

1. Lucrări de reparații generale și de renovare sala festivă – Valoarea estimată a 

achiziţiei, fără TVA, lei: _279000 lei BAP 17 din 27.02.2018 

Iar, în anul 2019, în BAP nu s-a regăsit nici un anunț al CM Bălți, ori pe paginaAAP 12nu 

au fost publicate toate anunțurile.  

S-a constatat că numărul de BAP-uri publicate în anul 2019 sunt mai puține decît în anii 

2018 și respectiv 2017Acest fapt se datorează că începând cu 17.10.2018 AC au început 

obligatoriu să utilizeze noul sistem electronic de achiziții Mtender13 

Totodată, din informația extrasă din BAP nr.87_din 02.10.2018 s-a constatat că CM Bălți 

a transmis AAP Contractele atribuite pe suport de hartie. 

 

Pentru trimestrele I, II, III an.2018 pentru: 

1. Lucrări de reparație generală și renovare - 232621.46 lei Albinuta II SA 

2. Lucrari de reparatii generale si de renovare sala festivă Colegiul de Medicina – 

259849 Vladmih Compani SRL 

3. Mobila - 148600 SUPERINTERCO NS 

4. Materiale de construcţie și articole conexe –101222SALONICA  

5. Lucrari de reparatii generale si de renovare a blocului sanitar - 236778.78 II 

TITOV 

Contracte atribuite de către CM Bălți în anul 2017 

6. Lucrari de instalare de usi de geamuri - II LIPOVA NVECTRA - 149687,3 

7. Lucrari de reparatii generale si de renovare a salii de conferinte si a cancelariei 

din Blocul - II V DUBINA - 199200,6 

8. Instalații de geamuri și de elemente - II LIPOVA NVECTRA – 134171,6 

9. Mobilier – AnilaDesign – 79822 

 

 

                                                
12 https://tender.gov.md/ro/bap 
13 https://mtender.gov.md/. 

https://tender.gov.md/ro/bap
https://mtender.gov.md/
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CONCLUZIE: 

 

Ca urmare a faptului că IM CMF Bălți nu are pagină web instituțională, la fel ca și CM 

Bălți, care are pagină web, dar nu publică informații privind achizițiile publice, constatăm că 

ambele instituții au admis încălcări aleprevederilor pct. 18 din HG Nr.1419 din 28.12.2016 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii 

publice. Acesta prevede că Autoritatea contractată 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. 

Totodată, CM Bălți nu a respectat în toate cazurile prevederile art. 29 alin. (5) din Legea 

nr 131/20152015 care prevede că: În scopul asigurării unei transparenţe maxime, autoritatea 

contractantă are dreptul de a publica anunțul de participare şi în alte mijloace de informare în 

masă, naţionale sau internaţionale, dar numai după publicarea anunțului respectiv în 

Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei Achiziții Publice. Anunțul publicat şi 

în alte mijloace de informare locale, naţionale sau internaţionale va face trimitere la Buletinul 

achiziţiilor publice în care a fost publicat inițial anunțul şi nu va conţine alte informaţii decît 

cele publicate în buletinul respectiv. 

IM CMF Bălți a transmis către AAP în perioada anilor 2017-2019 informațile pprivind 

contractele atribuite de instituție prin SIA RSAP și practic informația publicată în BAP din 

rubrica Documente/Arhiva BAP corespunde cu informația extrasă de pe pagina AAP14. 

 

CM Bălți a transmis AAP informația cu privire la contractele atribuite pe suport de 

hârtie. Numărul contractelor atribuite conform paginii AAP, rubrica Contracte atribuite nu 

corespunde cu numărul contractelor atribuite publicate în BAP. 

Ambele AC întocmesc regulat rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții 

publice de valoare mica, conform modelului stabilit. Acestea au fost prezentate la solicitare. La 

fel, IM CMF Bălți întocmește regulat procesele-verbale de aprobare a Rapoartelor de 

monitorizare a contractelor de achiziții publice și de completare a Planurilor anuale de achiziții 

publice.  

                                                
14 https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite 

https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite
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COLABORAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ 

Potrivit articolului 14, alineatul (5) al legii 131/2015, autoritatea contractantă include 

obligatoriu în componența grupului de lucru reprezentanți ai societății civile în cazul în care 

a fost depusă o cerere scrisă în acest sens cu două zile pînă la data-limită de depunere a ofertelor, 

dar aceștia nu pot constitui mai mult de o treime din componența totală a grupului. 

Reprezentanții societății civile incluși în grupul de lucru au drept de vot consultativ sau dreptul la 

opinie separată, care se expune în actul deliberativ al grupului respectiv. De asemenea, în lege 

sunt prevăzute urmatoarele:  

- includerea reprezentanților societății civile în componența grupului de lucru se 

realizează pentru fiecare procedură de achiziție în parte. 

- autoritatea contractantă asigură evidența strictă a cererilor parvenite de la societatea civilă. În 

cazul în care sînt depuse mai multe cereri decît numărul admis în raport cu numărul de 

membri cu drept de vot deliberativ, solicitanții pentru a fi incluși în componența grupului de 

lucru sînt desemnați prin tragere la sorți. 

- la decizia autorității contractante se admite includerea reprezentanților societății civile 

în componența grupului de lucru fără plafonarea prevăzută la alin. (5). 

Adițional, conform pct.5 din HG nr.667 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii Reprezentanţii societăţii civile incluşi în 

grupul de lucru au drept de vot consultativ sau dreptul la opinie separată, care se expune în 

actul deliberativ al grupului respectiv. 

În concluzie, pentru a demonstra transparență și deschidere în raport cu cetățenii, o autoritatea 

contractantă nu va limita participarea societății civile în procesul de achiziție, chiar dacă acestea 

au fost depune într-un număr mai mare, cu respectarea procedurii stabilite de legislație. 

     IM CMF Bălți a informat că, în grupul de lucru pe achiziții nu au fost incluși membri 

din partea societății civile, motivând că nu au parvenit cereri în acest sens. Or, achizițiile publice 

organizate de către IM CMF Bălți nu sunt suficient de transparente pentru societatea civilă ceea 

ce are drept efect o participare redusă a acestora. La fel, reiterăm, pagina web a autorității nu este 

funcțională din 01.10.2018. 

În grupul de lucru pentru achiziții publice în cadrul CM Bălți nu se regăsesc reprezentanți 

ai societății civile. Președintele comitetului sindical, care are și funcția de șef de secție în cadrul 
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instituției și totodată funcția de secretar al grupului de lucru nu poate fi considerat ca 

reprezentant al societății civile.  

Art.14 alin.(2) a Legii nr. 131 din 03.07.2015 Autoritatea contractantă, prin intermediul 

grupului de lucru sau, după caz, al specialistului certificat în domeniul achizițiilor publice, este 

obligată: 

c) să asigure publicitatea şi transparenţa procedurilor de achiziţie publică. 

Autoritățile contractante IM CMF Bălțiși CM Bălți nu au respectat principiul 

transparenței conform argumentelor expuse în capitolul II. 

 

CONCLUZIE: 

 

La capitolul colaborarea cu societatea civilă, IM CMF Bălți și CM Bălți în calitate de autorități 

contractante, nu au întreprins suficiente măsuri pentru a implica reprezentanții societății civile în 

activitatea grupului de lucru pentru diferite proceduri de achiziții publice.  
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MONITORIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ 

Analizând pe pagina web a AAP15/ contractele atribuite de către AC monitorizate în 

perioada anilor 2017-2019, s-a constatat că: 

1) IM CMF Bălți a atribuit în total 98 contracte de achiziții publice16. Grupate pe 

categorii, acestea sunt prezentate în Tabelul  

Tabelul nr.1 

                                                
15 https://tender.gov.md 
16Informații extrase de pe pagina https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite 

https://tender.gov.md/
https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite
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Analizînd operatorii economici participanți la licitațiile organizate de către IM CMF Bălți 

s-a constatat că unii operatori au câștigat mai multe contracte cu AC comparativ cu alții. 

Informația privind numărul contractelor câștigate de agenții economici și valoarea acestora este 

prezentată înTabelul nr.2 

Tabelul nr.2 

Numărul contractelor câștigate de agenții economici și valoarea acestora 

NNr. Agentul economic 
Nr. de 
contracte 
cîștigate 

Valoarea 
contractelor 
câstigate, lei 

1.  BIOSISTEM MLD SRL 8 4 027 523,08  
2.  SRL „Sanmedico” 7 625 516,80  
3.  ECOCHIMIE SRL 6 663 266,98  
4.  DAC-SPECTROMED SRL 6 1 929 164,80  
5.  GBG-MLD S.R.L. 6 964 390,52  
6.  Profilabdiagnostic SRL 4 260 108,94  
7.  Lukoil Moldova SRL 3 1 155 140  
8.  LABROMED LABORATOR S.R.L. 3 231 546,80  
9.  Clemantin SRL 3 4 887 348,66  
10.  M-INTER-FARMA S.A. 3 58 102  
11.  MEDGLOBALFARM S.R.L. 2 14765  
12.  S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L. 2 687 623  
13.  TEHOPTIMED S.A. 2 6 605  
14.  Î.M. GHERMED-K S.R.L. 2 12 486  
15.  LIFEMED GROUP S.R.L. 2 40 131,12  
16.  GRAFIC DESIGN S.R.L. 2 118 796,35  
17.  S.C. ELAN POLIGRAF S.R.L. 2 54 506,76  
18.  STANDELEV S.R.L. 2 11 292  
19.  ENGICONS S.R.L. 2 29 939,42  
20.  COMERŢ-MAGOR S.R.L. 2 24 142  
21.  DENIADI S.R.L. 2 138 717  

22.  VIORICA-COSMETIC S.A. 2 31 578  
23.  S.C. VLACOTAL S.R.L. 2 31 487,60  
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Analizând valoarea contractelor câștigate de către operatorii economici s-a constatat că 

cele mai multe resurse financiare au fost distribuite pentru lucrări de reparație curentă în Centrele 

de Sănătate din cadrul IMSP „CMF Bălţi”, precum și pentru reactive, reagenţi şi consumabile de 

laborator. Informația privind sursele financiare distribuite și destinația acestora este prezentată 

înTabelul nr. 3  

Tabelul nr.3 

Sursele financiare distribuite și destinația acestora 

Nr. Agentul economic Surse 
financiare, lei Destinația 

1.  Clemantin SRL 4 887 348,66 Pentru lucrări de reparație curentă 
în Centrele de Sănătate din cadrul 
IMSP „CMF Bălţi” 

2.  BIOSISTEM MLD SRL 4 027 523,08 pentru reactive, reagenţi şi 
consumabile de laborator 

3.  DAC-SPECTROMED SRL 1 929 164,80 pentru reactive, reagenţi şi 
consumabile de laborator 

4.  Lukoil Moldova SRL 1 155 140 Pentru produse petroliere conform 
necesităților 

5.  GBG-MLD S.R.L. 964 390,52 Pentru consumabile/piese de 
schimb/accesorii și reactivi și 
consumabile de laborator 

6.  S.C. IMUNOTEHNOMED 
S.R.L. 

687 623 Pentru servicii de investigaţii 
citomorfologice și reactivi/ reagent 

7.  ECOCHIMIE SRL 663 266,98 Pentru reagenţi şi consumabile de 
laborator și Consumabile/ piese de 
schimb/ accesorii 

8.  SRL „Sanmedico” 625 516,80 Pentru consumabile/ piese de 
schimb/ accesorii și Reagenţi şi 
consumabile de laborator 

9.  Profilabdiagnostic SRL 260 108,94 Pentru Reagenţi, reactivi şi 
consumabile de laborator 

10.  LABROMED LABORATOR 
S.R.L. 

231 546,80 Pentru consumabile/piese de 
schimb/accesorii 

 

Din tabelele nr.1 și nr. 3 reiese că cele mai multe contracte și respectiv surse financiare 

cumulative au fost distribuite pentru reactive, reagenţi şi consumabile de laborator.  

Existența mai multor contracte cu același obiect ar putea contraveni cu prevederile 

articolului 76 al legii 131/2015 care interzice divizarea achizițiilor publice. Respectiv, alineatul 

(1) al prezentului articol stabilește că ”Autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze 

achiziţia prin încheierea de contracte de achiziții publice separate în scopul aplicării unei alte 
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proceduri de achiziţie publică decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu prezenta 

lege în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată.”. 

 Adițional, conform punctului 5 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de 

valoare mică:nu se permite divizarea achizițiilor planificate de bunuri, lucrări şi servicii în scopul 

aplicării prevederilor Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică şi evitării 

procedurii de achiziție publică stabilite de legislația cu incidență în domeniul achizițiilor publice. 

Analizând numărul participanților la concursurile de achiziții publice organizate de IM 

CMF Bălți, în perioada anilor 2017, 2018 și 2019, s-a constat că: 

În anul 2017 au participat la diferite tipuri de concursuri de achiziții – 445 agenți 

economici, în anul 2018 – 308 agenți economici, iar în anul 2019 – doar 120. Schematic 

informația este prezentată în Tabelul nr.4 

Tabelul nr.4 

 

Participarea agenților economici la concursurile de achiziții publice 

organzate de IM CMF Bălți 

 

 
 

Cu regret se constată că numărul agenților economici participanți la concursurile de 

achiziții publice s-a micșorat considerabil (de 3,7 ori mai puțin OE în 2019 comparativ cu anul 

2017). 
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CM Bălți a atribuit 16 contracte de achiziții publice17. Grupate pe categorii acestea sunt 

prezentate în Tabelul nr.5 

Tabelul nr.5 

 

 

 

Cele mai multe contracte au fost atribuite pentru lucrări de reparatie generală a CM Bălți 

Analizînd operatorii economici câștigători la licitațiile organizate de către CM Bălți s-a 

constatat că unii operatori au câștigat mai multe contracte cu AC. Printre agenții economici care 

au câștigat mai mult de 1 contract sunt:  

 

                                                
17Informații extrase de pe pagina https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite 

https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite
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Tabelul nr.6 

Nr. Agentul economic 
Nr. de 
contracte 
cîștigate 

Valoarea 
contractelor 
castigate, lei 

1.  II TITOV 2 347 138,7 
2.  Agrusucon Plus SRL 2 696 524,21 
3.  Anila– Design 2 186 712 
4.  DUBINA Î.I. 2 367 832,85 

 

Cele mai multe resurse financiare au fost distribuite către următorii agenți economici: 

Tabelul nr.7 

Nr. Agentul economic Surse 
financiare, lei Destinația 

1.  Agrusucon Plus SRL 696 524,21 Pentru lucrări de reparație 
2.  DUBINA Î.I. 367 832,85 Pentru lucrări de reparație 
3.  II TITOV 347 138,7 Pentru lucrări de reparație 
4.  Anila – Design 186 712 pentru mobilier 
5.  SUPERINT ERCONS 148 600,00 pentru mobilier 

 

Referitor la numărul participanților la concursurile de achiziții publice organizate de CM 

Bălți în perioada anilor 2017, 2018 și 2019 s-a constat că: în anul 2017 au participat la diferite 

tipuri de concursuri de achiziții -19 agenți economici, în anul 2018 – 33 agenți economici și în 

anul 2019 – 7 

Tabelul nr.8 Participarea agenților economici la concursurile de achiziții publice 

organzate de CM Bălți 
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La fel și la CM Bălți se constată că numărul agenților economici participanți la 

concursurile de achiziții publice s-a micșorat. (în anul 2019 au participat cu 4,7 ori mai puțin OE 

comparativ cu anul 2018)  

Conform datelor disponibile pe pagina web a  Agenției Naționale pentru Soluționarea 

Contestațiilor (ANSC)18 , în perioada 2017 – 2019, nu au fost depuse contestații la procedurile de 

achiziții publice desfășurate de AC supuse monitorizării De subliniat faptul că, ANSC nu deține 

competențe de soluționare a contestațiilor formulate la procedurile de achiziții de valoare mică, 

ci doar a procedurilor reglementate de legea 131/2015. 

                                                
18 https://www.ansc.md/ro 

https://www.ansc.md/ro
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CONCLUZII ȘI REOMANDĂRI 

 

În procesul de monitorizare a achizițiilor publice au fost analizate și monitorizate măsura 

în care autoritățile contractante respectă  principiul transparenței achizițiilor publice prevăzut 

de legislația din domeniu. 

La fiecare procedură monitorizată a fost analizată informația disponibilă, datele deschise 

dar și informația obținută prin solicitări oficiale de la autoritățile contractante. Monitorizarea a 

cuprins întregul ciclu al unei achiziții publice, începând cu etapa de planificare și finalizând cu 

cea de executare a contractelor, în măsura in care datele au fost accesibile. A fost analizată și 

monitorizată respectarea de către AC a prevederilor legislației in domeniul achizițiilor publice și, 

implicit, utilizarea banilor publici cu respectarea principiilor de bună guvernare, inclusiv 

legalitatea, transparența și eficiența. 

Una dintre constatările făcute în procesul de monitorizăre este că,la nivel local, societatea 

civilă nu se implică suficient de activ și nu participă în procesul monitorizării achizițiilor publice. 

Mai mult, reprezentanții societății civile nu cunosc despre acest drept conferit de cadru legal și 

procedura prin care pot solicita includerea în componența grupului de lucru pentru achiziții din 

cadrul autorității contractante. Autoritățile contractante trebuie să demonstreze o atitudine 

responsabilă în desfășurarea procesului de achiziție publică, de la elaborarea documentației de 

atribuire până la implementarea contractului, luând în considerare interesul public și utilizarea 

resurselor financiare publice pentru procurările de bunuri, lucrări sau servicii. 

În urma procesului de monitorizare a achizițiilor publice desfășurate de către cele două 

autorități contractante din mun Bălți, au fost formulate următoarele recomandări: 

- Crearea / actualizarea paginii web, cu includerea unor rubrici dedicate achizițiior publice, 
ce vor conține toată informația despre procesul achizițiilor publice; 

- Informarea pe larg și implicarea activă a cetățenilor, societății civile și mediului de afaceri 
în procesul de achiziții publice 

- Respectarea de către autoritățile contractante a prevederilor legale privind participarea 
reprezentanților societății civile (de remarcat că AC este obligată sa invite reprezentantul 
societății civile la ședința de evaluare a ofertelor a grupului de lucru și nu doar la cea de 
deschidere). 
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- Asigurarea unui proces transparent în realizarea achizițiilor publice, în special la etapa de 
executare și monitorizare a contractelor de achiziții publice, care este și cea mai puțin 
transparentă; 

- Actualizarea anuală și publicarea pe pagina web a autorității contractante a Planurilor și 
Rapoartelor de monitorizare a achizițiilor publice; 

- Colaborare cu mass-media locală în vederea asigurării unui acces sporit la informație a 
tuturor cetățenilor pe toate domeniile de interes public (achiziții publice, elaborarea, 
aprobarea și executarea bugetului municipal; etc.); 

- Asigurarea unui nivel corespunzător al concurenței în procesul de achiziție publică, care ar 
putea contribui la eficientizarea resurselor bugetare alocate pentru procurarea unor 
bunuri/servicii/lucrări 

- Responsabilizarea membrilor grupului de lucru pentru o monitorizare mai responsabilă a 
executării conforme a contractelor de achiziție publică  

- Instruirea permanentă a specialiștilor în achiziții și a membrilor grupurilor de lucru pentru 
achiziții în domeniu prin participarea acestora la diverse instruiri organizate, atât de 
instituțiile publice (Agenția Achiziții Publice, Academia de Administrare Publică, ANSC, 
etc.), cât și de societatea civilă (diverse proiecte, ONG-uri). 
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ANEXE 

 

Ordinul stabilirii grupului de lucru Colegiul de Mediină Bălți 
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Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică Colegiul de Medicină Bălți 
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Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică Centrul Medicilor de 
Familie Bălți 
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