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LISTA ABREVIERILOR 
 

AAP – Agenția Achiziții Publice 

AC – Autoritate Contractantă 

alin.  – aliniat 

ANSC  – Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

art.  – articol  

BAP  – Buletinul Achizițiilor publice 

CMV  – Contracte de Mică Valoare  

COP  – Cerere de Oferte de Prețuri 

COPF  – Cerere de Oferte de Prețuri Fără Publicare 

CPV  – Vocabularul comun al achizițiilor publice 

IGP  – Inspectoratul General al Poliției 

IPB  – Inspectoratul de Poliție Bălți 

LP  – Licitație Publică 

nr.  – număr 

RSAP  – Registrul de Stat al Achizițiilor Publice  
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ASPECTE INTRODUCTIVE ȘI METODOLOGICE DE MONITORIZARE 
 

Achizițiile publice reprezintă o sferă sensibilă a economiei fiecărui stat. Astfel, 

criza economică pe care o traversează Republica Moldova a sporit interesul pentru acest 

subiect, care într-un final, reflectă capacitatea rațională a statului în a-şi gestiona 

propriile resurse. Numeroase voci asociază achizițiile publice cu fenomenul corupției, cu 

birocrația administrației, cu multiple contestații şi procese interminabile, cu risipa 

fondurilor bugetare, cu încălcarea principiilor concurenței loiale şi, în genere, cu 

subteranele economiei. În acest sens ne propunem o monitorizare sectorială a 

proceselor de achiziții publice realizate pentru Inspectoratul de Poliție Bălți.  

Scopul monitorizării constă în asigurarea transparenței privind implementarea 

reformei poliției prin monitorizarea procedurilor de achiziții publice, specifice pentru 

Inspectoratul de Poliție Bălți. 

Obiectivele monitorizării constau în: 

- identificarea gradului de receptivitate a subdiviziunilor responsabile la 

cererile depuse privind accesul la informațiile din domeniul achizițiilor 

publice realizate în cadrul IPB în perioada monitorizată; 

- reflectarea gradului de transparență a achizițiilor publice prin publicarea 

informației necesare pe site-urile www.politia.md; www.tender.gov.md; 

www.e-licitatie.md; www.achizitii.md; www.etender.gov.md; 

https://yptender.md; http://opencontracting.date.gov.md; 

https://mtender.gov.md; 

- analiza aspectelor de utilizare eficientă a banilor publici şi minimizarea 

riscurilor prin realizarea achizițiilor publice realizate de către IPB; 

- analiza gradului de asigurare a concurenței şi combaterea practicilor 

anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice. 

Metodologia de monitorizare a transparenței procesului de achiziții publice 

realizate în cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți cuprinde: suportul metodic, obiectul 

monitorizării și subdiviziunile implicate. 

Sub aspectul termenului de monitorizare, metodologia presupune analiza 

instituției achizițiilor publice din cadrul IPB în perioada cuprinsă între anii 2016-2019. 

În acest sens, ne-am propus a identifica transparența și eficiența achizițiilor publice în 

contextul reformei poliției, luând în calcul modificările legislative din această perioadă.  

Obiectul monitorizării cuprinde următoarele aspecte: 

http://www.politia.md/
http://www.tender.gov.md/
http://www.e-licitatie.md/
http://www.achizitii.md/
http://www.etender.gov.md/
https://yptender.md/
http://opencontracting.date.gov.md/
https://mtender.gov.md/
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- identificarea și selectarea datelor primite ca răspuns la cererile de acces la 

informații trimise către Inspectoratul de Poliție Bălți și Inspectoratul General al 

Poliției; 

- examinarea planurilor de achiziții publice pentru anii 2016-2019; 

- analizarea anunțurilor de achiziții publice postate pe pagina web a 

Inspectoratului General de Poliție; 

- studierea rapoartelor de achiziții publice desfășurate în anii 2016-2019. 

Un aspect important în efectuarea monitorizării a avut-o analiza subdiviziunilor 

implicate în procesul de achiziții publice realizate de IPB. În acest sens, au fost examinate 

componența și activitatea grupurilor de lucru responsabile de organizarea achizițiilor 

publice. 

Cadrul legal de monitorizare a achizițiilor publice cuprinde în special: Legea 

privind achizițiile publice nr. 131/03.07.2015 (Monitorul Oficial 197-205/402, 

31.07.2015); Hotărârea cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului 

Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” nr. 355/08.05.2009 

(Monitorul Oficial 92-93/407, 15.05.2009); Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la achizițiile publice de valoare mică nr. 665/27.05.2016 (Monitorul Oficial 

150/709, 31.05.2016). 
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ASPECTE DE ORDIN GENERAL PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE 

REALIZATE DE CĂTRE INSPECTORATUL DE POLIȚIE BĂLȚI 
 

Conform legislației, Poliția este o instituție publică specializată a statului, în 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Poliția se organizează în subdiviziuni 

teritoriale – unități ale Poliției cu personalitate juridică, de competență teritorială 

corespunzător împărțirii administrativ-teritoriale a țării, subordonate Inspectoratului 

General al Poliției.  

În contextul organizării specifice ce rezultă din faptul ca IPB are personalitate 

juridică și concomitent este subordonat IGP-ului, am constatat o repartizare pe diferite 

nivele a subdiviziunilor responsabile pentru realizarea achizițiilor publice. În acest sens, 

realizarea responsabilităților în domeniul achizițiilor publice din IPB către 

subdiviziunile responsabile sunt prezentate în tabelul următor: 

Autoritate
a 
responsabi
lă de 
achiziții 
publice 
pentru IPB 

Subdiviziun
ea 
responsabil
ă din cadrul 
autorității 
publice 

Planifica
rea 
bugetară 
anuală 

Adoptar
ea 
planuril
or de 
achiziții 
publice 

Licitați
e 
deschis
ă 

Concur
s prin 
cerere
a 
ofertel
or de 
prețuri 

Contra
ct de 
valoare 
mică 

Raport 
privind 
executare
a 
contractel
or de 
achiziție 
publică 

Inspectora
tul general 
de poliție 

Grupul de 
lucru 
pentru 
achiziții al 
IGP1 

+ + + +  + 

Inspectora
tul de 
poliție 
Bălți 

Grupul de 
lucru 
pentru 
achiziții al 
IPB 

+ +   + + 

Tabel 1. Responsabilități în domeniul achizițiilor publice din IPB 

Cu toate că legislația în vigoare stabilește atribuții pentru IPB să realizeze toate 

tipurile de achiziții publice, identificăm că în cadrul IPB se realizează doar achizițiile 

publice de mică valoare. Acest fapt este explicat de către IPB de limitele financiare 

stabilite, care permit acoperirea doar cheltuielilor de mică valoare. Suprapunerile de 

atribuții în domeniul achizițiilor publice duce la diminuarea considerabilă a 

responsabilităților Grupului de lucru pentru achiziții al IPB, fapt ce generează anumite 

lacune de ordin al stabilirii priorităților în IPB, prin distanțarea factorului de decizie de 

problemele soluționate în domeniu. Concomitent, acest fapt duce la anumite limite de 

                                                             
1 http://politia.md/ro/content/grupul-de-lucru-pentru-achizi%C8%9Bii-publice 

http://politia.md/ro/content/grupul-de-lucru-pentru-achizi%C8%9Bii-publice
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planificare bugetară eficientă la nivelul IPB. Considerăm faptul că, exceptând cazurile în 

care planificarea și realizarea centralizată a achizițiilor publice este evident mai eficientă 

(ex.: combustibil, uniformă, mijloace speciale), este necesar a coborî factorul de decizie 

sub aspect teritorial la nivelul IPB care este într-o mai bună cunoaștere de caz. 
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APROBAREA ȘI PUBLICAREA PLANURILOR ANUALE DE ACHIZIȚII 

PUBLICE 
 

Conform normei legale Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat din 

cadrul autorității publice are atribuția de a elabora planul anual şi trimestriale de 

efectuare a achizițiilor publice. Necesitățile IPB sunt incluse în planurile anuale de 

achiziții publice elaborate centralizat de IGP, care la rândul său planifică procedurile: 

Licitația publică, Concursul prin cererea ofertelor de preț și alte proceduri în condițiile 

specificate la art. 2, alin. (1) din Legea Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice. 

În ceea ce ține de achiziții publice de valoare mică destinate IPB, acestea nu sunt 

reflectate în planurile anuale ale IGP. 

 

Monitorizarea planurilor de achiziții publice elaborate de 

Inspentoratul General al Poliției 

Conform HG nr. 1419 din 28-12-2016 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice, pentru satisfacerea 

necesităților de bunuri, lucrări şi servicii, autoritatea contractantă este obligată să 

planifice contracte de achiziții publice, care urmează a fi încheiate ca rezultat al 

desfăşurării procedurilor de achiziție publică, cu respectarea principiilor asigurării 

concurenței, eficienței, transparenței, tratamentului egal, nediscriminării şi 

nedivizării acestora. 

Pentru garantarea transparenței și concurenței loiale în procesul de achiziții 

publice, planurile provizorii/anuale de achiziții publice urmează să fie publicate de către 

autoritatea contractată pe pagina sa web, în termen de 15 zile de la aprobarea acestora 

sau în 5 zile de la modificarea lor. 

Totodată, planul anual trebuie să ofere posibilitatea accesării sale de către orice 

utilizator şi sincronizarea acestuia cu portalurile web acreditate cu includerea sa în 

Registrul de stat al achizițiilor publice https://mtender.gov.md. Nu va fi analizată pagina 

web www.tender.gov.md, www.etender.gov.md care conține doar arhiva contractelor 

atribuite și nu conține date despre planurile anuale. 

În tabelul de mai jos, vom prezenta cum au fost publicate planurile de achiziții pe 

următoarele portaluri: www.politia.md; www.e-licitatie.md; www.achizitii.md; 

https://yptender.md; http://opencontracting.date.gov.md; http://mtender.gov.md.  

 

 

https://mtender.gov.md/
http://www.tender.gov.md/
http://www.etender.gov.md/
http://www.politia.md/
http://www.e-licitatie.md/
http://www.achizitii.md/
https://yptender.md/
http://opencontracting.date.gov.md/
http://mtender.gov.md/
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2016 

+ 
Aprobat 

01.05.20162 
Actualizat 

01.09.20163 

- - - - 
+ 

Sunt indexate 
52 de contracte4 

2017 

+ 
Aprobat 

05.05.20175 
Actualizat 

17.11.20176 

- - - - + 

2018 

+ 
Aprobat 
10.01.20187 
Actualizat 

06.06.20188 
Actualizat 
01.10.20189 

+ 
Sunt publicate 
16 proceduri 

+ 
Sunt publicate 
15 proceduri 

+ 
Sunt publicate 3 

proceduri 

+ 
Sunt publicate 3 

proceduri 
- 

2019 

+ 
Aprobat 
21.06.201910 
Actualizat 

05.09.201911 

+ 
Sunt publicate 
130 proceduri 

+ 
Sunt publicate 
138 proceduri 

+ 
Sunt publicate 
23 proceduri 

+ 
Sunt publicate 
23 proceduri 

- 

Tabel 2. Planurile anuale ale Inspectoratului General al Poliției 

 

În contextul monitorizării gradului de transparență a procesului de planificare a 

achizițiilor publice prin publicarea planurilor anuale a achizițiilor publice am constatat 

următoarele: 

 În procesul de planificare a achizițiilor publice realizate de către IGP pentru 

subdiviziunile teritoriale, inclusiv pentru IPB, în planurile anuale de achiziții publice nu 

sunt delimitate cheltuielie pentru fiecare inspectorat. În acest context, este imposibil de 

a identifica și delimita achizițiile planificate pentru IPB.  

                                                             
2 http://politia.md/sites/default/files/planul_achizitiilor_publice_2016_site1.pdf 
3 

http://politia.md/sites/default/files/planul_achizitilor_publice_igp_pentru_anul_2016_actualizat_la_01.09.20161.

pdf 
4 http://opencontracting.date.gov.md/procuring-

agency/INSPECTORATUL%20GENERAL%20AL%20POLI%C5%A2IEI 
5 http://politia.md/ro/advanced-page-type/liste-achizitii?page=1  
6 http://politia.md/sites/default/files/planul_achizitiilor_modificat.pdf 
7 http://politia.md/sites/default/files/plan_achizitii_2018_0.pdf 
8  http://politia.md/sites/default/files/plan_modificat_2018.pdf 
9
 http://politia.md/sites/default/files/plan_modificat_2_-_2018.pdf 

10 http://politia.md/sites/default/files/plan_2019_modificat.pdf 
11 http://politia.md/sites/default/files/plan_2019_modificat_2.pdf  

http://www.politia.md/
http://www.politia.md/
http://www.e-licitatie.md/
http://www.achizitii.md/
https://yptender.md/
https://yptender.md/
http://opencontracting.date.gov.md/
http://opencontracting.date.gov.md/
http://politia.md/sites/default/files/planul_achizitiilor_publice_2016_site1.pdf
http://politia.md/sites/default/files/planul_achizitilor_publice_igp_pentru_anul_2016_actualizat_la_01.09.20161.pdf
http://politia.md/sites/default/files/planul_achizitilor_publice_igp_pentru_anul_2016_actualizat_la_01.09.20161.pdf
http://opencontracting.date.gov.md/procuring-agency/INSPECTORATUL%20GENERAL%20AL%20POLI%C5%A2IEI
http://opencontracting.date.gov.md/procuring-agency/INSPECTORATUL%20GENERAL%20AL%20POLI%C5%A2IEI
http://politia.md/ro/advanced-page-type/liste-achizitii?page=1
http://politia.md/sites/default/files/planul_achizitiilor_modificat.pdf
http://politia.md/sites/default/files/plan_achizitii_2018_0.pdf
http://politia.md/ro/advanced-page-type/liste-achizitii?page=1
http://politia.md/ro/advanced-page-type/liste-achizitii?page=1
http://politia.md/sites/default/files/plan_modificat_2_-_2018.pdf
http://politia.md/sites/default/files/plan_2019_modificat.pdf
http://politia.md/sites/default/files/plan_2019_modificat_2.pdf
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 Punctului 18 din Regulamentului cu privire la modul de planificare a 

contractelor de achiziții publice nr. 1419 din 28.12.2016, stabilește faptul că AC este 

obligată să publice pe pagina sa web planul provizoriu/anual de achiziții, în termen de 

15 zile de la aprobarea acestuia sau în 5 zile de la modificarea acestuia. În ce privește 

respectarea acestei prevederi legale, în cadrul monitorizării am constatat că atât 

planurile anuale ale IGP cât și modificările acestora au fost publicate pe pagina oficială a 

IGP, www.politia.md.  

 Portalul web https://mtender.gov.md constituie ghişeul unic de acces pentru 

toată informația cu privire la achizițiile publice naționale. Conform punctului 14 din HG 

cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat 

„Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) nr. 705 din 11.07.2018, autoritățile 

contractante publică planul anual/individual de achiziții aprobat pe platforma MTender. 

Pe platforma MTender sunt publicate, de către IGP separat, fiecare procedură de 

achiziție publică planificată pe anul următor. În contextul monitorizării planurilor de 

achiziții pe anii 2016-2017, am constatat lipsa procedurilor planificate pe platforma 

dată. Acest fapt se explică prin lansarea ulterioară a platformei comune MTender în anul 

2018.  

Pentru anul 2018 am identificat la compartimentul Planificarea achizițiilor 16 

proceduri planificate. Numărul redus de proceduri se explică prin faptul excluderii 

automate din compartimentul Proceduri planficate în cazul consumării procedurilor de 

achiziție planificate prin atribuire de contract. Din analiza celor 16 proceduri planificate, 

am constatat păstrarea lor în sistem pe motivul devierii de la perioada stabilită pentru 

desfășurare. Exemplu: „desfășurarea procedurii în 2019, nepornirea procedurilor în 

perioada planificată”. 

Pentru anul 2019 au fost identificate pe MTender la rubrica „Achiziții planificate” 

130 de proceduri planificate de IGP. La fel ca și pentru 2018, am constatat faptul că 

multe din procedurile publicate sunt repetate/multiplicate cu același conținut. 

 O situație similară portalului MTender am identificat în cazul platformelor-

sateliți: www.e-licitatie.md, www.achizitii.md, https://yptender.md.  

 În ce privește portalul http://opencontracting.date.gov.md acesta conține 

informații despre achizițiii publice realizate din 2012 până în 2017 când proiectul dat a 

fost finalizat. De aceea, pentru anii 2018-2019, nu sunt găsite careva „tendere”, acestea 

sunt constatate doar pentru anii 2016 – 26 iunie 2017.  

http://www.politia.md/
https://mtender.gov.md/
http://www.e-licitatie.md/
http://www.achizitii.md/
https://yptender.md/
http://opencontracting.date.gov.md/
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Monitorizarea planurilor de achiziții publice elaborate de 

Inspectoratul de Poliție Bălți 

În ce privește planificarea achizițiilor publice de către IPB, am constatat 

nepublicarea pe pagina web oficială, www.politia.md, a planurilor anuale/provizorii de 

achiziții publice realizate direct de Inspectorat.  

În special menționăm planul anual de achiziții publice din 2016 al IPB care 

conține planificări ale procedurilor de achiziții publice prin COP, COPF, care conform 

prevederilor legale sunt obligatorii spre publicare pe pagina web. În ce privește planurile 

anuale 2017-2019 care conțin doar achiziții de valoare mică și dintr-o singură sursă, 

considerăm oportună publicarea și a acestor planuri pe pagina oficială, pentru 

garantarea transparnței achizițiilor publice de valoare mică. 

Deși constatăm lipsa transparenței pe pagina web a planurilor de achiziții pentru 

anii 2016-2019 pentru autoritatea contractantă IPB, acestea, în urma solicitării accesului 

la informațiile cu caracter public, au fost prezentate pe suport de hârtie. 

Pe parcursul anilor 2016-2019, au fost planificate achiziții publice de către IPB în 

valoare anuală totală de: 

 
Diagrama 1. Valoarea totală a achizițiilor planificate de IPB, lei 

Din diagrama prezentată, idenficăm o repartizare omogenă pentru perioada 

2017-2019, deoarece includ doar planurile achizițiilor de valoare mică/dintr-o singură 

sursă. În ce privește anul 2016, constatăm o planificare diferențiat-majorată deoarece 

conține suplimentar achiziții prin COP pentru produse petroliere în valoare de 1128500 

lei și o procedură COPF în valoare de 151500 lei pentru reparații curente clădiri. 

2 767 500, 35% 

1 622 000, 21% 

1 799 700, 23% 

1 698 880, 21% 

Valoarea totală a achizițiilor planificate, 
lei 

2106

2017

2018

2019

http://www.politia.md/
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MONITORIZAREA ANUNȚURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE ELABORATE 

DE CĂTRE ȘI PENTRU INSPECTORATUL DE POLIȚIE BĂLȚI 

 
Monitorizarea anunțurilor de achiziții a fost realizată cu luarea în considerare a 

prevederilor legale stipulate în art. 28, 29 și 30 ale Legii 131 din 03.07.2015 privind 

achizițiile publice. 

Publicitatea și transparența achizițiilor este asigurată legal prin următoarele 

categorii de bază ale anunțurilor de achiziție publică: 

1. Anunțul de intenție (art. 28, Legea 131); 

2. Anunțul de participare (art. 29, Legea 131); 

3. Anunțul de atribuire (art. 30, Legea 131). 

 

Monitorizarea anunțurilor de intenție și de participare realizate în 

ansamblu de către Inspectoratul General al Poliției 

Necesitatea publicării anunțurilor de intenție garantează transparența și 

contribuie la asigurarea concurenței și combaterea practicilor anticoncurențiale în 

domeniul achizițiilor publice. IGP, în calitate de autoritate contractantă, frecvent, se 

limitează la publicarea doar a planurilor de achiziții publice și al anunțurilor de 

participare, fără a publica și anunțurile de intenție. Conform alin. 1 art. 28 al Legii 

specificate supra: „(1) Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul 

achizițiilor publice un anunț de intenție privind achizițiile publice preconizate. Conform 

alin. 4 art. 28 al Legii specificate supra: „Pentru contractele a căror valoare estimată 

pentru bunuri și servicii este mai mică de 800000 de lei, iar pentru lucrări este mai mică 

de 2000000 de lei, publicarea anunțului de intenție nu este obligatorie”. 

În contextul monitorizării publicării anunțurilor de intenții și de participare pe 

platformele de achiziții constatăm faptul că informațiile corespunzătoare se regăsesc 

doar pe următoarele platforme: 

 http://www.politia.md http://etender.gov.md/ https://mtender.gov.md/ 

Anunțuri de 

intenții ale IGP 

2016-2019 

- 25 (doar în anul 2018) - 

Anunțuri de 

participare ale IGP 

2016-2019 

1704 - 146 

Tabel 3. Anunțuri de intenții și de participare ale IGP pe platforme online 

http://www.politia.md/ro/advanced-page-type/proceduri-lansate
http://etender.gov.md/
https://mtender.gov.md/
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În contextul monitorizării gradului de transparență a procesului de publicare a 

anunțurilor de intenție și de participare de achiziție publică, am constatat următoarele: 

- Pe platforma politia.md sunt publicate doar anunțuri de participare și nu se 

regăsesc niciun anunț de intenție. Pentru perioada 2016 anunțurile de 

participare de pe platforma politia.md nu corespund mostrei recomandate de 

AAP. 

- Platforma http://etender.gov.md/ conține doar 25 de anunțuri de intenție a 

IGP-ului și doar pentru perioada anului 2018. Astfel pentru anii 2016, 2017, 

2019, cu toate că legea 131 prevede expres publicarea anunțurilor de intenție 

în BAP a contactelor cu praguri prevăzute la alin. 4 art. 28 care sunt regăsite în 

achizițiile publice realizate de IGP, nu găsim publicate niciun anunț de intenție 

pe http://etender.gov.md/. 

- În ce privește „Anunțul de participare”, acestea nu se regăsesc în sistemul de 

căutare pe http://etender.gov.md/.  

- Pe platforma MTender, la rubrica anunțuri de intenții, pentru IGP nu se 

regăsește niciun anunț de intenție. Cu toate că pe platforma „etender” pentru 

2018 au fost regăsite 25, ceea ce confirmă faptul că nu există 

interoperabilitatea sistemelor informaționale respective. 

- Anunțurile de participare ale IGP publicate pe pagina „mtender” găsim 146 de 

anunțuri pentru anii 2016-2019. Concomitent remarcăm inexistența rubricii 

„anunțuri de participare” în sistemul de căutare pe „mtender” dar care pot fi 

găsite în rubrica „planificarea achizițiilor” și „proceduri de achiziții” accesând 

fiecare poziție separat.  

 

Monitorizarea anunțurilor de intenție și de participare realizate de 

către Inspectoratul General al Poliției pentru necesitățile 

Inspectoratului de Poliție Bălți 

În urma cererii depuse către IGP, prin care am solicitat copia rapoartelor de 

executare a contactelor de achiziții publice pentru IPB pentru anii 2016-2019, am primit 

răspunsul nr. 34/9-129 din 16.01.2019 din care rezultă că au fost încheiate contracte 

prin proceduri de achiziție pentru Inspectoratul de poliție Bălți doar pentru anul 2018 – 

1 contract și pentru 2019 – 4 contracte, având obiectul achiziției: 

http://etender.gov.md/
http://etender.gov.md/
http://etender.gov.md/
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a) Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru 

construcția IDP din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției – 

Izolatorul de Detenție Provizorie din cadrul IP Bălți din 29.05.2018; 

b) „Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectoarelor de poliție și 

Izolatoarelor de detenție provizorie din cadrul subdiviziunilor Poliției – 

Lucrări de reparație și reconstrucție a Izolatorului de detenție provizorie 

din cadrul IP Bălți, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 50 din 26.05.2019; 

c) Lucrări de reparație/reconstrucție a sediilor din cadrul subdiviziunilor de 

Poliție (repetată) – Lucrări de reparație a edificiului Unității regionale de 

investigații Nord și sectorului de poliție nr. 1 al IP Bălți din 16.09.2019; 

d) Servicii de realizare a supravegherii tehnice a lucrărilor de construcție la 

edificiile Inspectoratului General al Poliției (repetat) – Servicii de realizare 

a supravegherii tehnice a lucrărilor de construcție a Sectorului de poliție 

nr. 1. Bălți din 28.08.2019; 

e) Servicii de realizare a supravegherii tehnice a lucrărilor de construcție la 

edificiile Inspectoratului General al Poliției – Servicii de realizare a 

supravegherii tehnice a lucrărilor de construcție a Izolatoarelor de 

detenție provizorie ale IP Bălți din 04.07.2019. 

 

În diagrama de mai jos, vom prezenta cum au fost publicate anunțurile de achiziții 

pentru 4 contracte pe anul 2019. 

Diagrama 2. Anunțuri de achiziții pentru 4 contracte pe anul 2019 
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Aprecierea gradului de asigurare a concurenței în domeniul achizițiilor publice 

pentru anul 2019, în dependență de numărul ofertelor depuse, rezultă din tabelul ce 

urmează. 

Procedura de 
achiziție 
publică 

Lucrări de 
reparație și 
reconstrucție a 
Izolatorului de 
detenție 
provizorie din 
cadrul IP Bălți, 
mun. Bălți, str. 
Ștefan cel Mare, 
50 din 
26.05.2019 

Lucrări de 
reparație a 
edificiului 
Unității 
regionale de 
investigații Nord 
și sectorului de 
poliție nr. 1 al IP 
Bălți din 
16.09.2019 

Servicii de 
realizare a 
supravegherii 
tehnice a 
lucrărilor de 
construcție a 
Sectorului de 
poliție nr. 1. 
Bălți din 
28.08.2019 

Servicii de 
realizare a 
supravegherii 
tehnice a 
lucrărilor de 
construcție a 
Izolatoarelor de 
detenție 
provizorie ale IP 
Bălți din 
04.07.2019. 

Numărul de 
oferte 

5 oferte 6 oferte 1 ofertă 3 oferte 

Tabel 4. Numărul de oferte pentru procedura de achiziție publică desfășurată publicată pe 

http://mtender.gov.md.  

Pentru licitațiile deschise din 16.05.2019, 16.09.2019 și 04.07.2019 numărul de 

oferte depuse respectă cerințele legale necesare și suficiente la asigurarea concurenței 

comerciale. Licitația deschisă din 28.08.2019, cu toate că a fost desfășurată repetat, 

conține doar o singură ofertă depusă, care după părerea noastră este insuficientă pentru 

garantarea concurenței „sănătoase”. 

În ce privește contractul LP 18/01792 din 29.05.2018, conform raportului primit 

de la IGP în baza cererii adresate, valoarea totală este de 147840,00 lei. În privința 

acestui contract au fost identificate anumite neclarități, deoarece contractul cu acest 

număr nu a fost identificat pe https://mtender.gov.md. Cu toate acestea, în Raportul 

privind executarea contractelor de achiziție publică pentru anul 2018, publicat pe site-ul 

http://politia.md, contract cu același număr a fost identificat, cu valoarea totală de 

403920,00 lei pentru toate 3 inspectorate de poliție, inclusiv IPB. 

 

Monitorizarea anunțurilor de intenție și de participare realizate direct 

de către Inspectoratul de Poliție Bălți 

După cum a fost menționat anterior, IPB a realizat în perioada monitorizată 

preponderent achiziții de valoare mică și achiziții dintr-o singură sursă. În ce privește 

tipurile procedurilor de achiziție publică prevăzute la art. 46 din Legea 131 din 

03.07.2015, în baza răspunsului primit la cererea adresată către IPB, am constatat că au 

fost planificate în 2016 – 2 proceduri (COP și COPF), dintre care doar „Contractul de 

reparații curente a clădirilor (COPF)” a fost încheiat și dat executării.  

http://mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/
http://politia.md/
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În contextul monitorizării gradului de transparență a Contractului de antrepriză nr. 

37 atribuit prin COPF, am constatat că există anunțuri de intenție, participare, atribuire 

indexate pe platformele https://mtender.gov.md, https://e-licitatie.md, și 

http://etender.gov.md. Unica informație cu privire la contractul supra găsim doar pe 

https://tender.gov.md la rubrica contracte atribuite unde se conțin date elementare ce 

țin de: operator, obiectul achiziției, suma și data. Tot pe site-ul https://date.gov.md, 

acest contract a fost identificat la rubrica „Contracte atribuite pe suport de hârtie 

trimestrul I II III 2016” care conține aceleași informații. 

În ce privește contractele de valoare mică pe portalul achizițiilor publice SIA 

„RSAP” MTender, au fost identificate doar 3 anunțuri de participare dintre care: 

- Achiziții de valoare mică – 1 (anulată); 

- Proceduri negociate fără publicare – 2; 

- Pe portalul https://achizitii.md a fost identificată doar o singură procedură 

anulată. 

 

 

  

https://mtender.gov.md/
https://e-licitatie.md/
http://etender.gov.md/
https://tender.gov.md/
https://date.gov.md/
https://achizitii.md/
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MONITORIZAREA RAPOARTELOR PRIVIND EXECUTAREA 

CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE REALIZATE DE CĂTRE  

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ȘI INSPECTORATUL DE 

POLIȚIE BĂLȚI 
Conform pct. 34 al HG 667 din 27.05.2016, „Grupul de lucru va asigura 

monitorizarea executării contractelor de achiziție publică, întocmind rapoarte în acest 

sens, trimestrial/semestrial şi anual. Rapoartele respective, care vor include în mod 

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

cauzele neexecutării, reclamațiile înaintate şi sancțiunile aplicate, mențiuni cu privire la 

calitatea executării contractului etc., vor fi plasate pe pagina web a autorității 

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

subordonează sau a autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea.” 

 

Analiza rapoartelor privind executarea contractelor de achiziții 

publice realizate de Inspectoratul General al Poliției pentru 

Inspectoratul de Poliție Bălți  

Pagina oficială a IGP „https://politia.md” nu conține rubrica „rapoarte 

trimestriale/semestriale şi anuale” acestea fiind identificate la rubrica „planuri de 

achiziții”. În ce privește rapoartele pentru 2019 pe procedurile de achiziție publică 

pentru Inspectoratul de poliție Bălți realizat de IGP, la data de 20 ianuarie 2020, acestea 

încă nu se regăsesc publicate pe pagina oficială https://politia.md, unde găsim raportul 

doar pentru semestrul I al anului 2019. (Pentru IPB contractele au fost încheiate în 

semestrul II). Cu referire la contractul „Licitație publică nr. 18/01792 din 29 mai 2018, 

acesta este publicat și se include în Raportul privind executarea contractelor de achiziție 

publică pentru anul 2018 la poziția 52.  

În procesul monitorizării, am constatat că pe site-ul https://politia.md lipsesc 

rapoartele privind executarea contractelor de achiziții publice pentru anul 2016. 

 

Analiza rapoartelor privind executarea contractelor de achiziții 

publice realizate de Inspectoratul de Poliție Bălți 

În ce privește respectarea pct. 34 al HG 667 din 27.05.2016 de către IBP, constatăm 

că pe pagina oficială a politiei nu se conțin careva rapoarte privind executarea 

contractelor de achiziții pentru IBP. Pentru perioada anilor 2016 – 2019, am identificat 

https://politia.md/
https://politia.md/
http://politia.md/sites/default/files/raport_executare_contracte_2018.pdf
http://politia.md/sites/default/files/raport_executare_contracte_2018.pdf
https://politia.md/
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pe https://mtender.gov.md doar rapoarte a 3 contracte de achiziții publice (aceleași care 

sunt și la compartimentul „Anunțuri” de mai sus).  

Acces la rapoartele privind executarea contractelor de achiziții pentru IPB am 

obținut după depunerea cererii privind accesul la informația de interes public. În baza 

acestei cereri am primit rapoartele pentru anii 2016-2018. Pentru anul 2019 raportul nu 

a fost prezentat, cu explicația IPB-lui prin care ni s-a comunicat că acest raport urmează 

să fie elaborat și prezentat pe data de 1 februarie 2020. 

 

În cele ce urmează, prezentăm sumele contractelor de achiziție de valoare mică 

pentru anii 2016-2018: 

 

Diagrama 3. Suma contractelor de achiziție de valoare mică pe anii 2016-2018 

 

În urma analizei valorilor totale ale achizițiilor pentru anii 2016-2018, constatăm o 

creștere anuală a cheltuielilor cu aproximativ 100 de mii anual.  

Din totalitatea contractelor de valoare mică, încheiate de către IPB pentru perioada 

anilor 2016-2018, am constatat anumite regularități în ce privește cele mai costisitoare 

achiziții anuale realizare de către IPB în fiecare an.  

 

1566363.33 

1673723.05 

1740413.73 

Valoarea totală anuală, lei

2016 2017 2018

https://mtender.gov.md/


 
 

21 

 

Diagrama 4. Contracte de mică valoare, lei 

În ce privește primele trei categorii de contracte ce țin de Achiziționarea de energie 

electrică, termică și gaze naturale, constatăm o normalitatea în ce privește valoarea 

acestor contracte care se repetă pentru fiecare an.  

Anumite neclarități am constatat la contractele de achiziții publice care sunt pe 

locul patru la categoria celor mai valoroase contracte și anume, „Servicii neatribuite 

altor aliniate”. În rezultatul analizei acestor contracte, care au fost prezentate de IPB, în 

baza cererii depuse, am constatat că toate aceste contracte sunt de prestări de servicii de 

salubrizare și menaj a încăperilor și sectoarelor aferente IPB, încheiate cu persoane 

fizice.  

Un alt aspect constatat în urma analizei dărilor de seamă privind realizarea 

achizițiilor de valoare mică pe anii 2016-2018, este identificarea în fiecare an a anumitor 

contracte ce au același obiect. În acest sens prezentăm acest tabel: 

 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

Servicii neatribuite altor alineate – 
11; 

Procurarea materialelor de uz 
gospodăresc – 6; 

Servicii informaționale – 5; 

Procurarea rechizitelor de birou – 
3; 

Servicii reparații curente ale 
încăperilor – 2. 

Servicii neatribuite altor alineate – 
10; 

Procurarea materialelor de uz 
gospodăresc – 6; 

Servicii informaționale – 2; 

Procurarea mașinilor și utilajelor – 
3; 

Servicii reparații curente ale 
clădirilor/încăperilor – 3. 

Servicii neatribuite altor alineate – 
7; 

Procurarea materialelor de uz 
gospodăresc – 5; 

Servicii informaționale – 2; 

Procurarea mașinilor și utilajelor –
2; 

Servicii reparații curente utilaj – 4. 

Tabel 4. Contracte cu același obiect 

320000.00 
268260.00 

190118.75 
153488.82 
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Existența mai multor contracte cu același obiect ar putea contraveni cu prevederile 

punctului 5 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, care 

stabilește: 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. 

Concomitent, menționăm că pentru anul 2016 achizițiile publice de valoare mică 

reprezentau contractele de achiziții publice, planificate şi încheiate de către autoritățile 

contractante, ale căror valoare estimativă, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depășeau 

80000 lei pentru bunuri şi servicii şi 100000 lei pentru lucrări. 
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CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 
În procesul de monitorizare a achizițiilor publice realizate în perioada anilor 

2016-2019 de către IPB, venim cu următoarele concluzii generale: 

1. În perioada monitorizată, am identificat un grad ridicat de receptivitate a 

instituțiilor responsabile la cererile depuse privind accesul la informațiile 

din domeniul achizițiilor publice realizate în cadrul IPB. Acest lucru este 

foarte important pentru reprezentanții societății civile care monitorizează 

diverse aspecte ale activității poliției, în special la nivel local.              

2. În contextul publicării parțiale a informațiilor publice privind achizițiile 

realizate de către IGP și IPB, au fost depuse cereri de acces la informațiile 

publice, la care am primit răspuns în termeni rezonabili, în limitele 

prevăzute de legislație. Suplimentar, au fost contactate telefonic 

persoanele responsabile din cadrul IGP, IPB în scopul clarificării datelor 

obținute. În același timp menționăm că la anumite capete din cererile 

depuse am primit răspuns parțial: IGP-ul la solicitarea de a ne expedia 

copia planurilor bugetare planificate pentru IPB pe anii 2016-2019; copia 

planurilor anuale ale achizițiilor publice pentru IPB pentru anii 2016-

2019, au răspuns cu trimitere la pagina oficială a IGP, conform linkului 

indicat, unde nu au fost găsite bugetele planificate și planurile de achiziții 

publice, strict pentru IPB. 

3. Complexitatea realizării procedurilor de achiziții publice rezultă din 

regimul general al Inspectoratului de Poliție Bălți în calitatea sa de 

autoritate publică desconcentrată a Inspectoratului General al Poliției. În 

acest context achizițiile publice pentru necesitățile IPB se realizează atât 

de IGP cât și de IPB. IGP realizează procedurile stabilite de legislație cu 

incidență în domeniul achizițiilor publice, pe când IPB realizează achiziții 

doar în  baza contractelor de valoare mică.  

4. Reflectarea gradului de transparență a achizițiilor publice realizate de 

către IGP pentru necesitățile IPB se realizează prin publicarea informației 

necesare pe site-urile www.politia.md; www.tender.gov.md; www.e-

licitatie.md; www.achizitii.md; www.etender.gov.md;  

https://yptender.md; http://opencontracting.date.gov.md; 

http://mtender.gov.md. Pagina web www.politia.md conține informații 

vaste despre achizițiile realizate de către IGP, cum ar fi: planurile anuale de 

http://www.politia.md/
http://www.tender.gov.md/
http://www.e-licitatie.md/
http://www.e-licitatie.md/
http://www.achizitii.md/
http://www.etender.gov.md/
https://yptender.md/
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achiziții publice, rapoartele privind executarea contractelor de achiziții 

publice. Concomitent, constatăm o lipsă de sistematizare a informației și 

inexistența mecanismelor de căutare. Suplimentar, informațiile sunt 

generale, astfel este imposibil de a identifica achizițiile publice realizate 

strict pentru necesitățile IPB. În ce privește portalurile 

www.tender.gov.md; www.e-licitatie.md; www.achizitii.md; 

www.etender.gov.md; https://yptender.md; 

http://opencontracting.date.gov.md; http://mtender.gov.md, am 

identificat caracterul dispersat lipsit de interoperabilitate și de 

instrumente oportune de căutare, sortare, monitorizare.  

5. În domeniului achizițiilor publice realizate de către IPB, acestea nu sunt 

reflectate deloc pe pagina oficială www.politia.md, iar pe portalurile de 

profil sunt reflectate minim (doar 3 licitații). Accesul la informațiile despre 

achiziții este posibil doar prin depunerea cererilor de acces la informații. 

6. În domeniul planurilor anuale de achiziții publice ale IGP, constatăm că 

portalurile de profil conțin doar în ansamblu achizițiile planificate care 

sunt încă active. În ce privește posibilitatea accesului la planurile anuale 

realizate în anii anteriori, acestea pot fi accesate doar pe portalul 

www.politia.md. Planurile anuale ale IPB nu le găsim integrate nici pe 

portalurile de profil, nici publicate pe site-ul oficial www.politia.md. 

7. Sub aspectul monitorizării anunțurilor de achiziții publice elaborate de 

către și pentru IPB, am constatat faptul că anunțurile de participare și de 

atribuire a contractelor de achiziții publice realizate de IGP le găsim 

publicate atât pe portalurile de profil, cât și pe site-ul www.politia.md. Un 

aspect mai problematic, este publicarea anunțurilor de intenție care fie nu 

sunt elaborate de către IGP, fie nu sunt publicate.  

8. După analiza rapoartelor și dărilor de seamă pe contracte de achiziții 

publice realizate de către IGP, constatăm că acestea sunt publicate pe site-

ul său. Rapoartele realizate de către IPB nu sunt publicate pe careva site-

uri, dar pot fi obținute prin depunerea cererii de acces la informații. În 

cadrul dărilor de seamă ale IPB privind achizițiile publice de valoare mică, 

am constatat că anual sunt încheiate mai multe contracte cu același obiect. 

9. În perioada 2016-2019, niciun agent economic nu a depus contestații 

împotriva deciziilor grupului de lucru al IPB la ANSC. 
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În urma monitorizării achizițiilor publice din cadrul IPB venim cu 

următoarele recomandări generale: 

1. Crearea unei pagini web oficiale a IPB, fie crearea unei rubrici a IPB pe site-ul 

www.politia.md unde să fie obligatoriu publicate: bugetele planificate pentru 

IPB; planurile anuale de achiziții publice; anunțurile de intenție, participare, 

atribuire; rapoartele pentru contractele de achiziții publice. 

2. Planificarea și realizarea de către IPB nu doar a achizițiilor de valoare mică, 

dar și a celor conform Legii privind achizițiile publice nr. 131/03.07.2015. 

3. Realizarea de către IPB a achizițiilor publice, inclusiv de valoare mică, pe 

portalurile de profil acreditate.  

4. Realizarea de către IPB a achizițiilor publice cu același obiect printr-o singură 

achiziție publică, fără divizarea acestora. 

5. Descrierea obiectului achiziției în conformitate cu nomenclatorul de referință 

aplicabil contractelor de achiziție publică. 
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Agenția Achiziții Publice 

 Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul ex-post nr.17 din 

30.03.2017 (Monitorul Oficial 109-118/691, 07.04.2017) 

În cadrul monitorizării și analizei achizițiilor publice realizate de IPB, s-au 

colectat și prelucrat sub aspect cantitativ și calitativ datele din planurile de achiziții 

publice, anunțurile de achiziții publice și rapoartele de achiziții din perioada 

monitorizată.  
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