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ACRONIME
AAP

– Agenția Achiziții Publice

AC

– Autoritate Contractantă

ANSC – Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
AO

– Asociație Obștească

BAP

– Buletinul Achizițiilor publice

COP

– Cerere de Oferte de Prețuri

COPF – Cerere de Oferte de Prețuri Fără Publicare
CMV – Contracte de Mică Valoare
DGC – Direcția Generală Construcții a mun. Bălți
IMSP – Instituția Medico-Sanitară Publică
Î.M.

– Întreprinderea Municipală

LP

– Licitație Publică

ONG – Organizație Neguvernamentală
PV

– Proces Verbal

RSAP – Registrul de Stat al Achizițiilor Publice

INTRODUCERE
Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI monitorizează procesul și procedurile de achiziție publică din municipiul Bălți. Acest raport a fost elaborat în baza analizei și constatărilor monitorilor
din cadrul Asociației pentru Drepturile Omului
Lex XXI în procesul de monitorizare a achizițiilor
publice în municipiul Bălți, în perioada 17 august –
30 septembrie 2018. În procesul de monitorizarea
au fost aplicate prevederilor cadrului legal în domeniul achizițiilor publice care era în vigoare în
perioada de monitorizare (Legea privind achizițiile publică nr 131 din 03.07.2015, fără modificările
intrate în vigoare la 1 octombrie 2018).
La elaborarea raportului au fost selectate procedurile de achiziție publică după importanța acestora
pentru locuitorii municipiului și impactul acestora asupra dezvoltării socio-economice a orașului.
Astfel, documentul conține atât proceduri inițiate
în perioada de referință cât și proceduri începute
anterior acesteia însă, a căror lucrări nu au fost finalizate până în prezent.
Acest raport a fost elaborat pentru a stabili în ce
măsură autoritatea contractantă – Primăria mun.
Bălți respectă prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, precum și principiile de transparență, concurență și eficiență în utilizarea banilor
publici. Totodată, prin acest raport este evidențiat
rolul societății civile în monitorizarea procesului de achiziție publică, fapt ce contribuie în mod
substanțial la diminuarea aplicării procedurilor
netransparente, practicilor de concurență neloială,
trucarea achizițiilor, divizarea achizițiilor, etc.

care desfășoară anual sute de proceduri de achiziție
în valoare de sute de milioane de lei. Spre exemplu,
valoarea achizițiilor desfășurate de Primăria mun.
Bălți în prima jumătate a anului 2018 s-a ridicat la
40 milioane de lei, conform datelor tender.gov.md.
În luna august 2018 au fost desfășurate proceduri
de achiziție finalizate cu contract atribuit în valoare
de 14.971.574,36 lei.
Pentru a analiza procedurile de achiziție publică
monitorii au utilizat pârghiile oferite de cadrul legal în vigoare, și în mod special de 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. Astfel, reprezentanții societății civile au posibilitatea să
analizeze și să monitorizeze procesele din domeniul achizițiilor publice, dar și să informeze opinia
publică cu referire la utilizarea banilor publici în
municipiul Bălți.
În procesul de monitorizare a fost utilizat instrumentul de monitorizare ”stegulețele roșii” din
GHIDUL pentru monitorizarea achizițiilor publice
elaborat de către IDIS ”Viitorul”1 și au fost utilizate
următoarele surse de informații:
• Pagina web a Agenției Achiziții Publice
(AAP) - http://tender.gov.md/;
• Registrul de Stat al Achizițiilor Publice
(RSAP) - http://etender.gov.md/index;
• Pagina web oficială a Primăriei mun. Bălți http://balti.md/
• Pagina web a Agenției pentru Soluționarea
Contestațiilor (ANSC) - https://ansc.md/ro.

Primăria mun. Bălți este una dintre cele mai mari
autorități contractante din Republica Moldova,

1

http://viitorul.org/files/library/Ghid%20Achizitii%20Societate%20Civila%202017%20-%20PRINT.pdf
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I. CONSTATĂRI PRIVIND TRANSPARENŢA
ACHIZIŢIILOR PUBLICE
Responsabil de organizarea procedurilor de achiziție publică din cadrul autorităților publice este
Grupul de lucru pentru achiziții, care are următoarele obligații conform cadrului legal:
 asigurarea transparenței și publicității procedurilor de achiziție publică;
 asigurarea publicării documentaţiei de atribuire pe pagina web a autorităţii contractante;
 asigurarea participării pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziţie,
în scopul asigurării concurenţei şi combaterii concurenţei neloiale în domeniul achiziţiilor publice;
 informarea operatorilor economici înregistraţi la procedura de achiziţie despre operarea
modificărilor în documentaţia de atribuire;
 oferirea informaţia reflectată în documentaţia de atribuire operatorilor economici solicitanţi.
Primăria municipiului Bălți asigură transparența
achizițiilor publice inclusiv prin intermediul paginii web oficiale. Datele privind procesul și procedurile de achiziție se regăsesc la rubrica ” Achiziții
publice” 2. de la secțiune”Transparență”. Prin intermediul paginii web este asigura accesul la date precum:
• Contractele de achiziție publică atribuite;
• Planurile anuale de achiziții publice;
• Anunțuri de intenție;
• Informații privind desfășurarea concursurilor;
• Rezultatele atribuirii contractelor de achiziție;
• Componența grupului de lucru;
• Rapoarte de monitorizare a contractelor de
achiziții publice;
2
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http://balti.md/contracte/
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Planul de achiziții pentru anul 2017 al AC este
primul plan publicat pe pagina web a autorității
publice.3 Menționăm că, elaborarea numeroaselor
planuri de achiziții publice, inclusiv modificările acestora, separat pe fiecare direcție a Primăriei
mun. Bălți, accesul la datele despre achiziții publice pentru monitorii procesului de achiziție publică,
dar și pentru cetățenii municipiului Bălți.
Conform prevederilor legislative, grupul de lucru pentru achiziții din cadrul AC este responsabil de monitorizarea executării contractelor
de achiziţie publică, întocmind rapoarte în acest
sens, trimestrial/semestrial şi anual. Rapoartele
respective, care vor include în mod obligatoriu
informaţii cu privire la etapa de executare a obligaţiunilor contractuale, cauzele neexecutării, reclamaţiile înaintate şi sancţiunile aplicate, menţiuni cu privire la calitatea executării contractului
etc., vor fi plasate 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.
Rapoartele de monitorizare, separate pentru
Aparatul primăriei și direcțiile Primăriei mun.
Bălți sunt plasate pe pagina web oficială pentru
anul 2017 și pentru I trimestru al anului 2018.
Informațiile despre procedurile de achiziții sunt
plasate sporadic și fără un grafic de plasare a
acestor informații. La etapa de executare a contractelor de achiziție, transparența a fost asigurată parțial prin publicarea pe pagina web a AC
rapoarte anuale și trimestriale cu privire la executarea contractelor de achiziție publică și dările
de seamă4. În acest sens, pe pagina web sunt disponibile informații formale care nu reflectă situația reală cu privire la executarea contractelor.
3

http://balti.md/planul/

4

http://balti.md/rapoarte/

La rubrica Contracte atribuite pe pagina web a Primăriei mun. Bălți, contractele sunt afișate după numărul contractului, iar acest fapt îngreunează accesul la date. Or, pentru a găsi un contract de achiziție
dintr-o anumită perioadă, după obiect, contractor
sau alte criterii, sunt necesare filtre și motoare de
căutare. Afișarea după numărul contractului este
una defectuoasă. Recomandăm ca în cadrul subrubricii Contracte să fie posibilă căutare după obiectul contractului și contractor.

Rapoartele de monitorizare a executării contractelor
de achiziție includ informațiile obligatorii conform
cerințelor legale, dar monitorizarea rămâne a fi una
mai degrabă formală. De menționat că, în conformitate cu informația prezentată în rapoarte există
contractele de achiziție publică din perioada 20172018 care s-au executat sau se execută cu abateri. Respectiv, au fost înaintate reclamații, și au fost aplicate
sancțiuni, iar mențiunile cu privire la calitatea executării contractului se rezumă la constatări formale.
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II. COLABORAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Colaborarea cu societatea civilă în domeniul achizițiilor publice se realizează în mod special prin intermediul cererilor depuse de reprezentanții societății civile pentru a fi incluși în calitate de membri ai
grupului de lucru pentru achiziții publice, inclusiv și
la etapele ce urmează după depunerea cererii. Conform prevederilor pct. 5 din Regulamentul cu privire
la activitatea grupului de lucru pentru achiziții (HG
nr 667/2016), 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, dar aceştia nu
pot constitui mai mult de o treime din componenţa
totală a grupului. 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 această perioadă, cele mai multe cereri de includere în grupul de lucru în calitate de reprezentant
al societății civile la primăria Bălți au fost depuse
de către reprezentanții Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI.
După prezentarea primului raport de monitorizare a
achizițiilor publice5, situația s-a îmbunătățit semnificativ. Astfel, după includerea reprezentanților societății civile în grupul de lucru și prezența acestora
la ședințele de deschidere a ofertelor (care, de altfel,
sunt publice și poate participa orice persoană) aceștia sunt invitați și la ședințele de evaluare a ofertelor.
Din acest motiv, acțiunile care erau planificate de
către reprezentanții societății civile pentru a penaliza încălcarea dreptului unui membru al grupului
de lucru la ședințele de evaluare nu au fost aplicate.

5

8

http://viitorul.org/files/library/Monitorizare%20achizitii%20Balti%20WEB.pdf
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De remarcat că nu există o altă sursă de informare cu referire la ședințele de evaluare a ofertelor
decât de la organizatorii acestor ședințe și anume
Serviciul achiziții publice al Primăriei mun. Bălți,
care din rea-intenție sau din neglijență, poate să nu
anunțe un membru al grupului despre ședințele de
evaluare a ofertelor. Este de menționat că în cazul
altor autorități contractante monitorizate de către
reprezentanții Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI membrii grupului de lucru din partea
societății civile sunt sunați la telefon și informați
despre data desfășurării ședinței de evaluare a ofertelor. În prezent, informarea despre data la care are
loc ședința de evaluarea ofertelor se realizează prin
intermediul poștei electronice, însă uneori există
probleme tehnice.
Pentru a obține acces la date privind cheltuielile
pentru reparația străzii Strîi din 2017 au fost solicitate informații ce confirmă cheltuielile suportate din bugetul Primăria mun. Bălți pentru această stradă. Din informațiile și documentele oferite
(facturile și contractul) am constatat faptul că datele sunt incomplete și confuze, pe unele facturi nefiind indicată strada pentru care s-au efectuat plățile.
Reprezentanții echipei de monitorizare au solicitat
clarificarea cestor date și informații privind facturile și cheltuielile de la mai multe direcții ale primăriei. Reprezentantul Direcției Economice a invocat
diverse scuze pentru a nu ne oferi informația cu
caracter publică solicitată și a direcționat monitorii
la alta direcție pentru informațiile respective. Atât
reprezentanții Direcției Gospodăriei Comunale,
cat și ai Direcției Generale Financiar –Economice
au refuzat să ofere echipei de monitorizare informațiile solicitate.

III. MONITORIZAREA PROCEDURILOR DE
ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Procesul de achiziție publică începe cu etapa de
identificare a necesităților de către autoritatea contractantă, evaluarea și prioritizarea lor și continuă
cu publicarea planului anual de achiziții publice.
În municipiul Bălți echipa de monitorizare a achizițiilor urmărește de mai mulți ani procesele din
domeniul achizițiilor publice dar nu au fost identificate pe site-ul primăriei mun. Bălți sau în alte
surse media sondaje de opinie sau chestionare prin
care să se ceară opinia cetățenilor cu referire la
prioritizarea necesităților și respectiv, cheltuielilor
publice. Pe data de 08.09.2018 pe site-ul Primăriei
mun. Bălți am găsit un sondaj prin care se solicita
opinia cetățenilor mun. Bălți privitor la faptul dacă
ar vrea să activeze în cadrul primăriei și răspunsul
putea fi ”da”, ”nu” sau ”nu știu”.
Etapa de planificare a achizițiilor publice la primăria mun. Bălți poate fi analizată și monitorizată de
către societatea civilă prin intermediul planurilor
de achiziții publice, care sunt publicate pe pagina
web oficială a primăriei. Această etapă este destul
de complicat de analizat din motivul elaborării și
publicării planurilor de achiziție publică separat, pe
fiecare direcția din cadrul primăriei. În plus, aceste
planuri suferă mai multe modificări pe parcursul
anului. În aceste condiții, procesul de monitorizare
devine dificil, iar datele privind achizițiile dificil de
analizat și sintetizat, cum ai fi, de exemplu, calcularea valorii totale a achizițiilor planificate de către
autoritatea publică. Pe data de 8 septembrie 2018,
pe pagina web a primăriei mun. Bălți erau disponibile 13 documente separate: planuri de achiziții
publice și modificări ale acestor planuri. Intenționat sau nu, această situație face complicată analiza
datelor din aceste documente de către monitori, iar
pentru publicul larg este o adevărată provocare. În
plus, în lipsa motoarelor de căutare, informațiile și
documentele devin și mai puțin accesibile monitorului și publicului larg.
O altă problemă la monitorizarea etapei de planificare a achiziției este faptul că, planurile anual de

achiziție și modificările la plan nu au o structură
identică pentru toate direcțiile Primăriei mun.
Bălți. De exemplu, planul anual al Direcției Generale Financiar Economice modificat la situația
din 01.04.2018 are alte rubrici și respectiv are un
alt conținut decât modificările la planul de achiziții
publice al Direcției Învățământ Tineret și Sport.
Pe pagina web a primăriei mun. Bălți este publicată
lista anunțurilor de intenție pentru anul 2018.
Documentația de atribuire este deseori elaborată
de către o companie anume și este foarte complicat pentru ceilalți concurenți să adapteze ofertele
după cerințele incluse, fapt ce denaturează concurența loială pe piața achizițiilor, tot mai mulți
agenți economici fiind demotivați să mai participe la achiziții cu caiete de sarcini ”aranjate”. Caietele de sarcini trebuie să stimuleze competiția dinte ofertanți și să prevină favorizarea unui anumit
ofertant. În realitate se observă copierea specificațiilor tehnice ale unui produs anume și, astfel,
alte companii nu se pot încadra în cerințele date
cu produsele lor. Acest fapt contravine legislației
în domeniul achizițiilor care prevede că specificațiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant
accesul egal la procedura de atribuire și nu trebuie
să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurența între
operatoriii economici.
Acest fenomen a fost observat în cazul achiziției
echipamentelor de joacă (procedura nr. 18/02299),
și achiziția serviciilor de internet (procedura nr.
18/00087). Reprezentanții unui operatorului economic, SC ”Starnet” SRL au declarat de mai multe
ori că cerințele tehnice sunt ”aranjate” să corespundă ofertei companiei SA ”Moldtelecom”. La recomandarea monitorilor de a contesta aceste cerințe
tehnice limitative, operatorul economic a declarat
că nu vor contesta pentru a nu intra în conflict cu
autoritatea contractantă, fapt ce poate avea repercusiuni negative asupra contractelor de valoare
mică pe care le au în implementare.
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Cererea ofertelor de prețuri „Lucrări pentru «Reparația capitală a părții carosabile a străzii
municipale Strîi conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți” (repetat)

Pe data de 8 august curent, Primăria mun. Bălți a
anunțat procedura repetată de achiziționare a lucrărilor de reparație capitală a părții carosabile a
străzii municipale Strîi conform necesităților DGC
a primăriei Bălți. Procedura selectată de primăria
mun. Bălți a fost COP, conform pragurilor reglementate de legislația în vigoare. Reprezentanții
Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI au
depus cerere pentru a fi incluși în calitate de membri a grupului de lucru pentru achiziții publice pentru această procedură la Primăria mun. Bălți.
Anunțul cu privire la această achiziție a fost publicat în BAP nr.62 din 07.08.2018. Conform informațiilor publicate pe pagina web a Primăriei mun.
Bălți resursele financiare pentru aceste lucrări au
fost alocate din bugetul local. Valoarea estimată
a lucrărilor respective a constituit 820.700 lei cu
TVA.
Pe data de 21.08.2018, a avut loc procedura de deschidere a ofertelor la ora 10:00. Reprezentanții societății civile au fost prezenți la această etapă a achiziției pentru a observa procesul. La această etapă
și-a prezentat oferta o singură companie, și anume
ÎM Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți
(Î.M. DRCD).
Oferta financiară a Î.M. DRCD a constituit 815.599
de lei cu TVA, cu 5101 de lei mai puțin decât valoarea estimată pentru reparația străzii Strîi. Conform
PV Nr.18/03512 din 21 august 2018 întocmit la
deschiderea ofertelor, Î.M. DRCD a prezentat toate
documentele necesare. Grupul de lucru a examinat
documentele și a constatat că în cazul certificatului eliberat de Serviciul Fiscal a expirat termenul de
valabilitate a acestuia cu o zi.
Grupul de lucru a decis să anuleze această procedură și să organizeze o procedură repetată. Astfel, pe
data 11 septembrie, Primăria mun. Bălți a anunțat
o nouă procedură pentru achiziționarea lucrărilor
de reparație capitală a părții carosabile a străzii Strîi
(nr. 18/03998). Deschiderea ofertelor a fost anun-
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țată pentru data de 25.09.2018. La dată limită de
depunere a ofertelor, 25.09.2018 la ora 10:00, reprezentanții Asociației pentru Drepturile Omului
Lex XXI au fost prezenți la ședința de deschidere
a ofertelor. La această ședință și-a prezentat oferta același operator - Î.M. DRCD, cu oferta identică
ca și la prima procedură - 815.599 de lei cu TVA.
ÎM. DRCD a fost desemnată câștigătoare a contractului de achiziție, care a fost semnat pe data de
29.09.2018.
De menționat că și anterior, pe 17 iulie curent,
Primăria mun. Bălți a anunțat lansarea procedurii pentru aceeași strada Strîi. Anunțul procedurii (nr. 18/03153) a fost publicat în BAP nr.56 din
17.07.2018. Și de această dată, reprezentanții Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI au depus
cerere pentru a fi incluși în calitate de membri din
partea societății civile în grupul de lucru pentru
achiziții publice din cadrul Primăriei mun. Bălți.
Pe data de 31.07.2018, a avut loc procedura de deschidere a ofertelor la ora 10:00. Pentru acești bani
publici nu și-a prezentat oferta nici un operator
economic.
Diferența de doar 1% dintre oferta declarată câștigătoare și valoarea estimată demonstrează dezinteresul AC de a atrage alți agenți economici la
procedura de achiziție publică respectivă. Astfel
există risc majorat să apară lucrări suplimentare,
neprevăzute inițial. De asemenea, nu este specificat
cum a fost întocmită valoarea estimată a lucrărilor.
Totodată este recomandat de specificat modul cum
a fost întocmită garanția de bună execuție, care în
cazul dat, constituie 15% din valoarea lucrărilor,
prin reținere succesivă din facturile de plată.
Urmare a analizei și monitorizării datelor privind
această procedură de achiziție, monitorii au făcut
următoarele constatări. Această stradă a mai fost
reparată în anul 2017 de către același operator
economic - Î.M. DRCD. Analizând lucrările realizate, am constatat că strada este într-o stare foarte
proastă, plină de gropi și fisuri pe toată distanța,

în pofida lucrărilor recente de reparație acum un
an. Monitorii au solicitat informații de la Primăria
mun. Bălți și de la Î.M. DRCD cu privire la executarea lucrărilor respective cu scopul de a afla care
au fost termenele de execuție, ce probleme au existat în implementare, dacă au fost aplicate penalități etc. Am constatat că, deși această stradă a fost
reparată din banii publici, nu am găsit disponibilă
nicio informație publică pe pagina web a primăriei
cu privire la executarea lucrărilor.
Conform răspunsului oficial oferit de către Primăria mun. Bălți la cererea noastră din 20.07.2018
(vezi anexa nr. 1), serviciile de reparație a străzii
Strîi în 2017 au fost executate de către ÎM DRCD
Bălți, conform contractului de delegare a serviciilor, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal
Bălți nr.1/24 din 01.02.2017 și din contul mijloacelor bugetare prevăzute în bugetul municipal pentru
anul 2017. Î.M. DRCD a executat lucrările respective în baza contractului de delegare a serviciilor nr.
7 din 01.02.2017, înregistrat la trezorerie pe data de
22 martie 2017 (nr. 2017-0000001107).

a notificat Consiliul Concurenței privind ajutorul
de stat acordat Î.M. DRCD. Prin urmare, Consiliul
Concurenței a inițiat o investigație pentru examinarea cazului de încălcare a legislației în domeniului
ajutorului de stat și a constatat că măsura de sprijin
acordată Î.M. DRCD de către Consiliul Municipal
Bălți constituie ajutor de stat ilegal.7
De asemenea, este important de menționat și faptul că în cazul contractului de delegare s-a efectuat
reparația curentă a străzii Strîi cu 4.258.846,90 iar
reparația capitală se planifică a fi realizată cu suma
de 815.599 lei.
Conform contractului de delegare „plata pentru
serviciile prestate și/ sau lucrările realizate, menționate la p 1.3 din prezentul contract se efectuează
în baza planului de finanțare lunar, în baza comenzii prezentate de antreprenor și aprobată de către
beneficiar în două tranșe: I tranșă – sub formă de
transferuri în avans până la ziua de 15 ale lunii curente, în mărime de 50% din planul de finanțare în
cazul disponibilității surselor financiare”.

Lucrările executate au fost achitate în baza a 13
facturi fiscale: prima factură este din data de
29.03.2017, iar ultima factură este din data de
30.11.2017. Conform răspunsului oficial primit
urmare a solicitării de informație de către monitori (vezi anexa nr. 2), suma totală achitată de către
Primăria mun. Bălți pentru reparația străzii Strîi
în anul 2017 a constituit 4.258.846,90 lei. Această
sumă este cu circa 65% mai mare decât suma indicată de către primărie în Planul lucrărilor de întreținere a străzilor și podurilor municipiului Bălți
pentru anul 2017, aprobat prin dispoziția primarului nr. 29 din 26 ianuarie 2017.6

Constatăm că aici deja sunt alte reguli, mult mai
permisive decât dacă ar fi lucrări contractate în
baza sistemului național de achiziții publice, inclusiv și cu referire la plata în avans. Considerăm că
prin intermediul contractelor de delegare a fost vizată evitarea procedurilor de achiziții publice, care
impune reguli foarte stricte, și oferă un minim de
transparență și de concurență. Prin intermediul
acestor metode de evitare a aplicării Legii nr.131 cu
privire la achizițiile publice se evită și aplicarea regulilor de concurența, care ar permite participarea
mai multor operatori economici și, în final, obținerea unui preț mai bun.

Pentru lucrările de reparație curentă a străzii Strîi
în valoare de 4.258.846,90 lei a fost contractată direct Î.M. DRCD, ceea ce se consideră ajutor de stat,
întrucât este o măsură de sprijin acordată din resurse financiare publice, în mod selectiv și conferă
beneficiarului (în cazul dat, ÎM. DRCD Bălți) un
avantaj economic care nu ar fi fost obținut în condiții normale de piață. Și, prin urmare există riscul
să denatureze concurența. În acest caz, autoritatea
publică are obligația legală să notifice Consiliul
Concurenței. Consiliul municipal Bălți, însă, nu

La solicitarea noastră de informații privind executarea lucrărilor de reparații a celor 3 străzi din
municipiul Bălți, inclusiv strada Strîi, am constatat
o lipsă totală de transparență în cazul lucrărilor de
reparații a drumurilor efectuate prin intermediul
contractelor de delegare (vezi anexa nr. 3) Toată informația solicitată s-a redus la un răspuns dintr-o
singură frază pentru toate trei străzi.
Mai mult, urmare a solicitării de informații privind
contractele de delegare încheiate de către Primăria
7

6

http://www.monitoruldebalti.md/document/?doc=26667

https://competition.md/public/files/Decizia-ASR-30-17-22-din-26042018-neconfidentialec64f.pdf
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mun. Bălți în perioada anilor 2017-2018 și despre achiziționarea bunurilor de către autoritatea locală în
baza cestor contracte, am constatat o lipsă totală de transparență privind modul în care sunt cheltuiți banii public. Primăria ne-a comunicat, prin răspunsul oferit (vezi anexa nr. 4), că toată informația solicitată
poate fi accesată în ”Monitorul de Bălți” și pe site-ul oficial al achizițiilor publice.

Licitația publică „Vehicule pentru colectarea deșeurilor menajere solide conform necesităților
Primăriei mun.Bălți” (repetat)

În perioada de monitorizare, reprezentanții Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI au monitorizat procedura repetată de procurare a autovehiculelor pentru colectare a deșeurilor menajere
solide (nr. procedurii 18/01961). Anunțul cu privire la această licitație publică a fost publicat în BAP
nr. 40 din 22.05.2018. Patru operatori economici au
solicitat documentația standard/ caietul de sarcini
și au primit aceste documente. Deschiderea ofertelor a avut loc pe 12.06.2018 la ora 10:00.
La procedura respectivă au fost depuse doar 2 oferte (Eximotor SRL și Autoprezent SRL), deși patru
companii au solicitat documentația standard. Acest
fapt demonstrează dezinteresul AC de a atrage alți
operatorie economici la procedura de achiziție publică respectivă. În cazul dat, ar fi fost recomandat
ca AC să aplice criteriul ”oferta cea mai avantajoasă
din punct de vedere tehnico-economic” în defavoarea criteriului ”cel mai mic preț”. Documentația
de atribuire a fost elaborată deficitar, astfel, după
atribuirea contractului, s-a constatat că bunurile
furnizate nu au fost adaptate conform necesităților
autorității.
Ambele companii au prezentat tot setul de documente solicitat de primăria mun. Bălți conform
FDA. Grupul de lucru a analizat ofertele și a constatat că ambele companii s-au calificat conform
criteriilor de eligibilitate. Niciun ofertant nu a fost
respins pe baza cerințelor de calificare. Monitorii
au urmărit această procedură, deoarece Primăria
mun. Bălți este în litigiu cu S.A. Eximotor pe o altă
procedură de achiziție publică.
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Autoritatea contractantă a aplicat criteriul de atribuire a contractului - ”cel mai mic preț”, așa cum o
face la toate procedurile de achiziție. În speța data,
S.A. Eximotor a fost desemnată câștigătoare pentru această procedură de achiziție. Contractul a fost
încheiat pe data de 11.07.2018, în baza ceruia au
fost livrate 3 autospeciale. Facturile au fost semnate, ștampilate, iar banii transferați, actele de predare
primire, la fel, semnate.
Însă, după primirea autospecialelor, s-a constatat
că nu pot fi folosite în totalitate conform destinației. Autospecialele nu au fost adaptate corespunzător pentru colectarea deșeurilor. Coșul de colectare
este amplasat prea sus și nu este comod în exploatare.
Reprezentanții Asociația pentru Drepturile Omului a contactat furnizorul celor trei autospeciale,
S.A. Eximotor pentru a afla poziția companiei față
de problema depistată la exploatarea acestor vehicule pentru evacuarea deșeurilor menajere. Reprezentanții companiei furnizoare au declarant că ei
au livrat exact cea ce a solicitat Primăria mun. Bălți,
conform caietului de sarcini și cerințelor tehnice
specificate.
Din bugetul municipal au fost achitate 2.504.160
lei în folosul companiei Eximotor S. A. În cadrul
acestui raport, echipa de monitorizare a decis să
analizeze procedura de achiziționare a lucrărilor de
reparație capitală a părții carosabile a str. Păcii (de
la str. Pușkin până la str. 31 August) din municipiul
Bălți întrucât contractul de achiziție se află la etapa
de executare a lucrărilor.

Pe 14 februarie 2017, primăria mun. Bălți a anunțat
procedura de achiziționare a lucrărilor pentru str.
Păcii. Pe data de 3 martie 2017, la ora 10:00, a avut
loc ședința de deschidere a ofertelor. În baza acestei
proceduri nu s-a reușit atribuirea contractului de
achiziție. Pe 9 martie 2017, Primăria mun. Bălți a
anunțat repetat procedura de achiziție publică pentru reparația capitală a părții carosabile la str. Păcii.
Anunțul de participare a fost publicat în BAP nr.19
din 07.03.2017 și pe pagina oficială a autorității locale8. La procedura respectivă, 4 operatori economici au solicitat documentația standard: S.C. Dromas-Cons SRL, Aflux-Prim SRL, Ecotehlider SRL,
ÎM DRCD. Până la termenul limită, 27.03.2017,
ora 10:00, au fost depuse doar două oferte. Dromas-Cons SRL a propus pentru aceste lucrări
suma de 4.792.313,83 lei cu TVA, iar ÎM DRCD 3.752.722,42 lei cu TVA. Aceste două companii au
depus toate documentele necesare, calificându-se
în cadrul procedurii de achiziție. Printre cerințele
de calificare, ambele companii au garantat că dețin utilaje și echipamente, și personal calificat de
specialitate etc. Grupul de lucru pentru achiziții a
examinat dacă ofertanții corespund cerințelor solicitate, consemnând existența tuturor documentelor obligatorii de calificare. Grupul de lucru pentru
achiziții publice a evaluat și comparat ofertele operatorilor economici calificați, folosind criteriul de

evaluare – ”cel mai mic preț,”, cu respectarea tuturor
cerințelor de calificare.
În urma examinării și evaluării ofertelor prezentate, grupul de lucru pentru achiziții a atribuit contractul către Î.M. DRCD pentru executarea lucrărilor de reparație a str. Păcii cu suma de 3.752.722,42
lei cu TVA din municipiul Bălți în baza PV nr.
17/00736/001 din 07.04.2017.
Conform datelor disponibile pe pagina web a Agenției Achiziții Publice9, Primăria mun. Bălți a încheiat contractul de achiziție publică cu Î.M. DRCD pe
data de 05.05.2017 cu suma de 3.752.722,42 lei cu
TVA. Aceste lucrări au fost finanțate din resursele
financiare ale bugetului local. Conform FDA, termenul de executare a lucrărilor constituie 10 luni
(5 luni în anul 2017 și 5 luni în anul 2018). În luna
septembrie 2018, lucrările la această stradă se aflau
la etapa de executare fără previziuni de finalizare
în timpul apropiat, conform observațiilor monitorilor. Perioada favorabilă a anului pentru executarea lucrărilor de reparații capitale aproape că a luat
sfârșit, iar precipitațiile de toamnă pot afecta calitatea lucrărilor executate. Primăria mun. Bălți nu a
informat cetățenii prin intermediul paginii web oficiale despre aceste lucrări. Analizând pagina web a
autorității cu utilizarea motorului de căutare, nu au
fost găsite nici un fel de informații la acest capitol.

Licitația publică „Renovarea învelișului străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (de la str. M.Viteazul
până la podul peste r. Răut) în mun.Bălți conform necesităților Primăriei mun.Bălți”

O altă procedură de achiziție publică de interes major pentru municipiul Bălți este ”renovarea învelișului str. Ștefan cel Mare și Sfânt (de la str. M. Viteazul până la podul peste r. Răut) din mun. Bălți”.
Este vorba de principala stradă a municipiului
Bălți. Autoritatea locală a anunțat această licitație
publică pe data de 29.09.2017 prin intermediul paginii web a primăriei. Anunțul cu privire la licitația
publică nr.17/03417 din 19.10.2017 a fost publicat
8

http://balti.md/

în BAP nr.79 din 03.10.2017. Deschiderea ofertelor
a avut loc pe data de 19.10.2017 la ora 10:00.
Documentația standard privind licitația publică
a fost oferită următorilor agenți economici: drumuri-bălți SA, NouConst SRL, SA Magistrala și ÎM
DRCD. La termenul limită, 19.10.2017, potrivit PV
de deschidere a ofertelor, au fost depuse 3 oferte.
Drumuri-Bălți SA a propus suma de 11 450 294,51
9

https://tender.gov.md/ro
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lei (cu TVA); NouConst SRL au ofertat suma de
11 197 540,92 lei (cu TVA); iar ÎM DRCD a propus
suma de 11 668 683,94 lei (cu TVA). Grupul de lucru pentru achiziții au verificat dacă ofertanții corespund cerințelor solicitate de către autoritate. S-a
constatat existența documentelor obligatorii precum și alte informații prezentate de ofertanți. Toți
participanții au respectat cerințele de calificare și
au depus ofertele până la data limită fără întârziere.
De asemenea, au fost evaluate și comparate ofertele
operatorilor economici calificați, utilizând criteriul
”cel mai mic preț” pe lista întreagă și îndeplinirea
tuturor cerințelor. Urmare a evaluării ofertelor,
contractul a fost atribuit operatorului NouConst
SRL cu oferta în valoare de 11 197 540,92 lei (cu
TVA).
Oferta declarată câștigătoare este cu 1 % mai mică
decât VE, ceea ce demonstrează dezinteresul AC
de a atrage alți agenție economici la procedura de
achiziție publică respectivă. Astfel, există risc majorat ca ulterior să fie introduse lucrări suplimentare,
neprevăzute inițial. Nu este specificat cum a fost
întocmită valoarea estimată a lucrărilor. Totodată
este recomandat de specificat modul cum a fost întocmită garanția de bună execuție, care în cazul dat
este de 15% din valoarea lucrărilor, prin reținere
succesivă din facturile de plată.
Pe data de 07.12.2017, Primăria mun. Bălți a încheiat un acord adițional de prelungire a termenelor și
graficul executării lucrărilor până la 30.12.2018. La
baza acestor modificări au stat recomandările propuse de autorul proiectului și ÎM Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălți, care
efectuează supravegherea tehnică asupra lucrărilor
efectuate. Drept temei pentru amânarea lucrărilor a
fost invocat faptul că iarna există pericolul de condens pe platforma de beton în procesul de stivuire
a betonului asfaltic, ceea ce poate determina încălcarea procesului tehnologic. Termenul de executare a contractului conform fisei de date a achiziției

14

RAPORT DE MONITORIZARE
A ACHIZIȚIILOR PUBLICE
(Municipiul BĂLȚI)

îl constituie 2 luni ale anului 2017 și două luni ale
anului 2018.
De menționat că, recent la una din ședințele de lucru ale Primarului cu șefii întreprinderilor municipale, s-a menționat că lucrările de executare a lucrărilor pe str. Ștefan cel Mare și Sfânt urmează a fi
prelungite. Reprezentanții Asociației pentru drepturile omului Lex XXI au fost prezenți la această
ședință, si au solicitat informații cu privire la motivele prelungirii perioadei contractului.
Contrar prevederilor legale și bunelor practici
privind asigurarea transparenței, pe pagina web
a primăriei nu este nici un anunț despre motivul
tergiversării și necesității extinderii perioadei de
executare lucrărilor pe această stradă. Disponibil
este doar un anunț despre deschiderea circulației
pe această stradă. Monitorii au urmărit în repetate
rânduri cum se execută lucrările de reparații a străzii principale și motivele întârzierii lucrărilor nu
sunt nici lipsa resurselor financiare, nici a utilajului
și nici a condițiilor meteo ci, mai degrabă, a modului de organizare a acestora: 10 muncitori urmăresc
cum un alt muncitor muncește sau toți muncitorii
urmăresc cum se mișcă utilajul. Această organizare
a executării lucrărilor generează grave abateri de la
graficul de executare a lucrărilor, modificări repetate ale contractului de achiziție, întârzieri privind
darea în exploatare a lucrărilor și creează incomodități locuitorilor municipiului.
În rezultatul unor investigații, jurnaliștii de la ziarul local și mai mulți cetățeni activi ai municipiului
au constatat că în timpul ploilor, apa de pe porțiunile renovate ale str. Ștefan cel Mare și Sfânt rămâne pe stradă și inundă carosabilul. Această situație
s-a creat din cauza abaterilor permise în executarea
lucrărilor. Considerăm acest fapt drept inadmisibil
în condițiile în care stradă este renovată capital, iar
rețelele de drenaj a apei din nou, a câta oară, nu fac
față chiar și unui debit mic de apă.

CONCLUZII SI RECOMANDĂRI DE POLITICI
În procesul de monitorizare a achizițiilor publice
au fost analizate și monitorizate proceduri de achiziție publică, luând în considerare impactul financiar și relevanța pentru interesul public. La fiecare
procedură monitorizată a fost analizată informația
disponibilă, datele deschise dar și informația obținută prin solicitări oficiale de la autoritatea locală.
Monitorizarea a cuprins întregul ciclu al unei achiziții, începând cu etapa de planificare și finalizând
cu cea de executare a contractelor (în măsura in
care datele au fost accesibile).
A fost analizat și monitorizată respectarea de către
Primăria municipiului Bălți a prevederilor legislației in domeniul achizițiilor publice si, implicit, utilizarea banilor publici cu respectarea principiilor de
bună guvernare, inclusiv legalitatea, transparența
și eficiența. Nivelul înalt al discreției în activitatea
funcționarilor publici și grupului de lucru pentru
achiziții publice constituie o mare problemă, generând riscuri înalte de corupție și fraudă. Funcționarii deseori stabilesc criterii, cerințe de calificare
”prea largi” sau ”prea înguste” intenționat cu scopul
de a exclude un anumit ofertant sau cu scopul de a
favoriza un anumit ofertant.
Deseori, cei care înaintează cererea către grupul de
lucru pentru achiziții din cadrul autorității locale
vin cu specificațiile tehnice ajustate “necesitaților
lor”. Agenții economici nu sunt pregătiți suficient
pentru a contesta criteriile de calificare sau contestă cu întârziere la ANSC, iar contestațiile lor sunt
respinse ca tardive. Din lipsa cunoașterii procedurii de contestare, unii operatori economici contestă
la ANSC documentația de atribuire se la etapa de
contestare a rezultatelor.
Nivelul de discreție este unul extrem de înalt la
etapa evaluării ofertelor. Spre exemplu, justificările agentului economic privind ofertele anormal de
scăzute, care pot fi interpretate subiectiv de către
membrii grupului de lucru, care în cele mai frecvente cazuri se bazează pe o justificare incompletă
și nu poate fi tratată ca o justificare a modului de
formare a prețului ofertei. Mici schimbări ale date-

lor tehnice la execuția contractului pot fi acceptate
de grupul de lucru fără pretenții și penalități sau
dimpotrivă poate fi reziliat contractul din motivul
nerespectării în tocmai al caietului de sarcini, etc.
La nivel local, societatea civilă nu se implică suficient de activ și nu participă în procesul monitorizării achizițiilor publice. Mai mult, organizațiile
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.
La nivelul municipiului Bălți, care este un oraș cu
un buget de ordinul sutelor de milioane și cu multe
autorități contractante, doar un singur ONG este
implicat activ în procesul de monitorizare.
Nu sunt implicați specialiști calificați pentru a întocmi caiete de sarcini ajustate la cerințele reale
ale autorității contractante. La fel este important
eliminarea cerințelor restrictive ce împiedică concurența.
Autoritatea locală 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.
Urmare a activității de monitorizare și a constatărilor făcute, se recomandă:
• 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 (multiplele proceduri
anulate din lipsa de concurență demonstrează această carență);
• Centralizarea datelor privind achizițiile publice în cadrul autorității locale și publicarea
acestora integrală și într-un format prietenos
publicului;
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• Publicarea în format electronic a proiectelor
tehnice pentru lucrările de construcții, listele cu cantități și catalogul de prețuri unitare
(Formularul 5);

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

• În cazul achizițiilor de lucrări complexe, contractarea persoanelor autorizate fizice/juridice atestate în domeniul achizițiilor publice,
pentru elaborarea calitativă a documentației
de atribuire în corespundere c necesitățile
autorității (cazul achiziției celor 3 autospeciale care nu pot fi utilizat din cauza că nu
corespund necesităților, nefiind adaptate corespunzător pentru colectarea deșeurilor;

• Termenul pentru livrare a mărfurilor și pentru executare a lucrărilor trebuie șă fie unul
real, evitarea termenelor mai mici decât cele
reale. Aceste termene prea mici generează
riscuri majore de corupție.

• În baza cazului legat de str Strîi putem constata că există cazuri de evitarea a sistemului
național de achiziții publice prin contracte
de delegare. Banii publici trebuie administrați favorizând concurența loială pentru
acești bani.
• Introducerea obligativității entităţilor publice subordonate Primăriei şi Consiliului mun.
Bălți de a efectua achiziţiile publice de mică
valoare prin intermediul noului sistem de
achiziţii publice electronice – Mtender.
• Asigurarea respectării prevederilor legale
privind participarea reprezentanților societății civile atât la ședința de evaluare a ofertelor a grupului de lucru cât și la ședințele de
deschidere a ofertelor.
• Întocmirea caietelor de sarcini cu respectarea specificațiilor tehnice a bunurilor/ serviciilor/lucrărilor.
• Evitarea cerințelor restrictive în documentația de atribuire.
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• Datele publicate la rubrica ”achiziții publice”
pe pagina oficială a primăriei să fie accesibile, publicate în timp real și adaptate tehnologiilor de motoare de căutare și aplicarea
filtrelor pentru facilitarea accesului la date.
• Luarea în considerare a argumentelor ANSC
la reevaluarea ofertelor.
• Evitarea divizării achizițiilor și organizarea
procedurilor transparente divizate pe loturi.
La organizarea sărbătorii zile orașului și în
cazul sărbătorilor de iarnă au fost încheiate
un șir de contracte de valoare mica ( proceduri total netransparente).
• Îmbunătățirea auditului intern al instituției,
inclusive cu evaluarea riscurilor de corupție
și aplicarea metodelor de prevenire a acestora.
• Consiliul Concurenței să inițieze, din oficiu, investigarea cazurilor care sunt semnalate de către societatea civilă, în care
obstrucționarea concurenței și încălcarea
practicilor concurențiale este evidentă;
Consiliul are reprezentanță în municipiul
Bălți, dar este foarte pasiv în domeniul
achizițiilor publice.

Anexe
Anexa 1. Răspunsul oferit de primăria mun. Bălți privind solicitarea
de informații cu privire la reparația străzii Strîi
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Anexa 2. Răspunsul oferit de Primăria mun. Bălți la solicitarea de informații
cu privire la cheltuielile pentru reparația curentă a str. Strîi.
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Anexa 3. Răspunsul oferit de ÎM. DRCD Bălți la solicitarea de informații privind
executarea lucrărilor de reparații a celor 3 străzi din municipiul Bălți.
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Anexa 4. Răspunsul oferit de Primăria mun. Bălți la solicitarea de informație privind toate
contractele de delegare încheiate în perioada anilor 2017-2018.
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Anexa 5. Str. Stefan cel Mare recent reparată, după ploaie.
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