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Raport de monitorizare nr. 358 

a conformității inițierii și desfășurării procedurii de achiziție publică 

 

I. Scopul monitorizării conformității inițierii și desfășurării procedurii de achiziție publică 

constă în verificarea respectării prevederilor legale prin prisma principiilor achizițiilor publice la 

etapa de inițiere și desfășurare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice, după 

caz, cu identificarea soluțiilor de remediere a unor etape ale procedurii de achiziție publică. 
 

II. Prezentul raport de monitorizare a fost întocmit în baza documentelor elaborate de către 

autoritatea contractantă/prezentate de către operatorii economici și atașate în SIA “RSAP” 

(MTender) în modul corespunzător. 
 

III. Informații generale 

1. Autoritatea contractantă: DETS sect. Botanica 

2. Obiectul achiziției: Lucrări de reparație capitală și curente la instituțiile de 

învățământ sec. Botanica (conform necesității) Total 53 instituții 

3. Tipul procedurii de achiziție: Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț 

de participare 

4. Valoarea estimată: 2 500 000 lei fără TVA 

 

IV. Constatări în procesul monitorizării conformității desfășurării procedurii de achiziție 

1. Inițierea procedurii de achiziție publică: 

Tipul procedurii: 

√ S-au depistat abateri. 

Mențiuni:  

Potrivit informației din decizia grupului de lucru nr. 9 din 14.05.2021, autoritatea 

contractantă își întemeiază decizia de aplicare a procedurii de achiziție făcând referință la art. 56 

alin.1 lit. b)  al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și art. 128 din Hotărîrea 

Guvernului Nr. 599 din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile 

publice folosind procedura de negociere. 



Astfel, autoritatea contractantă  face  referință  la  aplicarea  procedurii  de  negociere  

fără  publicare  din  motivul că  într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă ca 

urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot 

respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare. De asemenea, conform deciziei de atribuire sus-

menționate, autoritatea contractantă a recurs la procedura de negociere din motivul apariției unor 

mijloace financiare potrivit dispoziției Primăriei mun. Chișinău nr.586-d ”Cu privire la 

redistribuirea mijloacelor financiare prevăzute pentru reparația capitală în anul 2021 a 

instituțiilor de învățământ municipale” care a fost recepționată de către DETS sectorul Botanica 

în noiembrie 2021.  

Deci,  faptul  că  au apărut mijloace financiare suplimentare, nu reprezintă temei legal de 

desfășurare a  procedurii  de  negociere  fără  publicarea  prealabilă  a  unui  anunț  de  

participare,  or potrivit art. 56 alin.1 lit. b)  al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 

publice, situaţiile invocate pentru a justifica maxima urgenţă nu trebuie să fie imputabile 

autorităţilor contractante. Cu alte cuvinte, faptul că Primăria mun. Chișinău a alocat mijloacele 

financiare aproape de finele anului de gestiune, nu poate justifica aplicarea unei proceduri fără 

publicare și evitarea desfășurării unei proceduri de achiziție transparente și concurențiale în 

conformitate cu prevederile legale, or conform prevederilor art. 46 alin.(2) al Legii nr. 131/2015 

privind achizițiile publice, procedurile de bază de atribuire a contractului de achiziţii publice sînt 

licitaţia deschisă şi licitaţia restrînsă. Alte proceduri de achiziţie publică pot fi folosite numai 

în condiţiile expres stabilite de prezenta lege.  

Astfel, se constată desfășurarea neîntemeiată a procedurii de achiziție prin negociere fără 

publicare, prin ce se încalcă principiul transparenței și asigurării concurenței, prevăzut la art.7 lit. 

h) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.  

V. Întru respectarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, 

autoritatea contractantă urmează să întreprindă următoarele acțiuni:  

 

√ Revizuirea deciziei grupului de lucru prin prisma celor menționate supra. 

Raportul de monitorizare a fost întocmit pe baza documentelor utilizate în cadrul 

procedurii de achiziție de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă poartă 

răspundere pentru documentele încărcate în SIA “RSAP” (MTender), furnizarea de informaţii 

şi/sau documente care conțin date eronate, incomplete şi/sau false. 

În temeiul art. 15 alin.(2) lit. d) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile 

publice și pct. 29, sbp.7, pct.30 sbp. 18), pct. 37 și pct. 45 ale Hotărârii Guvernului nr. 10 din 

20.01.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în 

domeniul achizițiilor publice, Agenția Achiziții Publice solicită expedierea în termen de 3 zile 

lucrătoare de la data recepționării raportului a procesului-verbal cu privire la 

neconformitățile invocate în raport și măsurile întreprinse de către autoritatea 

contractantă, la adresa de e-mail bap@tender.gov.md. 

 

 

Director             Ruslan MALAI 
 

Ex. Dominte Silvia 
Coordonator: Secaș V. 
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