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LISTA ABREVIERILOR 

 

AAP – Agenția Achiziții Publice 

AC – Autoritate Contractantă 

AMV – Achiziția de Mică Valoare  

ANSC – Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

BAP – Buletinul Achizițiilor publice 

CAPCS – Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate  

COP – Cerere de Oferte de Prețuri 

CMV – Contracte de Mică Valoare 

CPV – Vocabularul comun al achizițiilor publice 

LP – Licitație Publică 

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

 

Procesul de achiziție publica realizat de către IMSP Spitalul Clinic Bălți reprezintă o 

succesiune de etape și operațiuni prin care se dobândește definitiv sau temporar un produs, un 

serviciu sau o lucrare ca urmare a atribuirii unui contract de achiziții publice, în scopul îndeplinirii 

unui interes public. Conform art. 7 lit. b) din Legea nr. 131 din 03-07-2015 privind achiziţiile 

publice,1 (în continuare Legea nr. 131) reglementarea relaţiilor privind achiziţiile publice se 

efectuează în baza principiului transparenţei.  

Transparenţa achiziţiilor publice este unul din pilonii de bază în sistemul de achiziţii 

publice şi presupune informarea şi/sau crearea condiţiilor pentru o informare corectă şi adecvată a 

tuturor celor interesaţi, cu privire la orice informaţii privind iniţierea şi desfăşurarea unei 

proceduri de achiziţie publică. Aplicarea corespunzătoare a acestui principiu asigură în mare parte 

derularea unei proceduri conforme şi diminuează riscurile de manipulare, influenţare a rezultatelor 

sau de corupere. Transparenţa permite identificarea nevoilor reale ale comunităţii şi informează 

cetăţenii cu privire la modul eficient de cheltuire a banului public. Transparenţa oferă mijlocul 

prin care autoritatea contractantă poate transmite în mod clar cerinţele sale şi primeşte informaţiile 

ce îi vor servi la luarea deciziei optime. 

Un aport semnificativ în realizarea transparenței în procedurile de achiziții publice o are 

societatea civilă ce se implică în procesul de monitorizarea a achizițiilor publice. În acest context, 

A. O. „Asociaţia pentru Drepturile Omului Lex XXI” vine cu un Raport de monitorizare sectorială 

a achizițiilor publice în domeniul sănătății realizare de către IMSP Spitalul Clinic Bălți. 

Scopul monitorizării constă în asigurarea eficienței în gestionarea banilor publici și 

transparenței privind realizarea procedurilor de achiziții publice de către IMSP Spitalul Clinic 

Bălți, cu realizarea constatărilor cantitative și calitative la fiecare etapa a procedurilor de achiziții 

publice în perioada anilor 2019-2020.  

Obiectivele monitorizării constau în: 

- Analiza gradului de informare a publicului și transparență a achizițiilor publice realizat 

prin intermediul portalul web al IMSP Spitalul Clinic Bălți, https://scb.md/ și 

portalurile web de specialitate în domeniul achizițiilor publice: www.tender.gov.md; 

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

                                                             
1 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125108&lang=ro#  

https://scb.md/
http://www.tender.gov.md/
http://www.e-licitatie.md/
http://www.achizitii.md/
http://www.etender.gov.md/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125108&lang=ro
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- Analiza aspectelor de utilizare eficientă și legală a banilor publici şi minimizarea 

riscurilor prin realizarea achizițiilor publice cu asigurarea concurenței şi combaterea 

practicilor anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice. 

Metodologia de monitorizare a procesului de achiziții publice realizate în cadrul IMSP 

Spitalul Clinic Bălți cuprinde: termenele, obiectul monitorizării și suportul metodic. 

Sub aspectul termenului de monitorizare, metodologia presupune analiza instituției 

achizițiilor publice din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți în perioada cuprinsă între anii 2019-

2020.  

Obiectul monitorizării cuprinde următoarele informații: 

- planurile de achiziții publice pentru anii 2019-2020; 

- datele despre achizițiile publice postate pe pagina web a IMSP Spitalul Clinic Bălți;  

- dările de seamă privind de achiziții publicele valoare mică desfășurate în anii 2019-2020. 

- datele indexate în sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor 

publice” (SIA RSAP) și paginile web de specialitate. 

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 IMSP SPITALUL CLINIC BĂLȚI 

 

Conform punctului 8 al Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-

sanitare Publice Spitalul Clinic Bălți aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății Muncii și 

Protecției Sociale, nr. 220 din 20.02.2019 IMSP Spitalul Clinic Bălți este o instituţie medico–

sanitară publică ce beneficiază de toate drepturile ce decurg din calitatea de persoană juridică de 

drept public, gestionează mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului 

public național prin contul unic trezorerial.2 Conform acestor prevederi IMSP Spitalul Clinic Bălți 

în calitate de persoană juridică de drept public are dreptul, în nume propriu, să realizeze toate 

tipurile de achiziții publice. De la aceasta regulă este o excepție. Conform punctului trei al 

Hotărârii de Guvern nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții centralizate în 

sănătate,3 Centrul, ca autoritate centrală pentru achiziţii, planifică și desfășoară procedurile de 

achiziții publice de medicamente, alte produse de uz medical, dispozitive medicale, transport 

specializat medical, servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și a sistemelor informaționale 

incluse în Registrul medical, servicii de tratare și eliminare a deșeurilor medicale, atribuie 

contracte de achiziţii publice, precum și evaluează și supraveghează executarea contractelor de 

achiziții publice de medicamente, alte produse de uz medical, dispozitive medicale, transport 

specializat medical, servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și a sistemelor informaționale 

incluse în Registrul medical, servicii de tratare și eliminare a deșeurilor medicale pentru 

necesităţile sistemului de sănătate din contul mijloacelor bugetului de stat, bugetelor unităţilor 

administrativ-teritoriale, mijloacelor financiare ale instituţiilor publice, mijloacelor fondurilor 

asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi al împrumuturilor externe raportate la datoriile de 

stat directe sau garantate. 

Suprapunerile de atribuții în domeniul achizițiilor publice duce la diminuarea 

responsabilităților Grupului de lucru pentru achiziții al IMSP Spitalul Clinic Bălți, fapt ce ar putea 

genera anumite lacune de ordinul stabilirii priorităților în IMSP Spitalul Clinic Bălți, prin 

distanțarea factorului de decizie de necesitățile în domeniu.  

 

                                                             
2 https://scb.md/wp-content/uploads/2021/02/Regulament-de-functionare-a-IMSP-SC-Balti-2019.pdf  
3 Hotărîrea de Guvern cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, nr. 1128 

din 10-10-2016, Publica : 11-10-2016 în Monitorul Oficial Nr. 353-354 art. 1210 // 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111606&lang=ro#  

https://scb.md/wp-content/uploads/2021/02/Regulament-de-functionare-a-IMSP-SC-Balti-2019.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111606&lang=ro
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APROBAREA ȘI PUBLICAREA PLANURILOR ANUALE DE ACHIZIȚII 

PUBLICE 

Conform punctului doi al Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor 

de achiziţii publice, plan de achiziţii este un ansamblu al necesităţilor de bunuri, lucrări sau 

servicii pentru întreg anul bugetar, necesităţi care urmează a fi realizate prin încheierea unuia sau 

mai multe contracte de achiziţii publice, în funcţie de modul de planificare a acestora.4 În general, 

planificarea achizițiilor publice este procedura căreia nu i se acordă atenția cuvenită, deși 

planificarea defectuoasă are un impact major asupra eficienței utilizării banilor publici. 

Preponderent estimarea costurilor necesare nu se realizează după metodologie strict stabilită de 

calcul, dar se bazează pe sumele alocate pe parcursul anilor precedenți. 

Conform punctului 14 a Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor 

de achiziţii publice, la planificarea procedurilor de achiziţii publice, autoritatea contractantă nu are 

dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea contractelor de achiziţii publice separate în scopul 

aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decît procedura care ar fi fost utilizată în 

conformitate cu legea privind achiziţiile publice  în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată. 

Planul anual trebuie să ofere posibilitatea accesării sale de către orice utilizator şi sincronizarea 

acestuia cu portalulurile web acreditate cu includerea sa în Registrul de stat al achizițiilor publice 

https://mtender.gov.md. Din analiza paginii web al IMSP Spitalul Clinic Bălți, https://scb.md/ am 

constatat că la rubrica Trasparentă/Achiziții sunt publicate planurile de achiziții publice pentru anii 

2019/2020.5  

Conform Planului de achiziții publice pentru anul 2019 aprobat prin Decizia din 

03.06.2019 de către Consiliul administrativ au fost planificate 114 de poziții de achiziții publice, 

dintre acestea 43 achiziții de bunuri, 33 de servicii și 38 de lucrări. Pe site-ul https://scb.md/ nu am 

identificat modificări la acest plan.  

Planului de achiziții publice pentru anul 2020 a fost aprobat prin Decizia din 03.06.2020 de 

către Consiliul administrativ al IMSP Spitalul Clinic Bălți și conține planificate 125 de poziții de 

achiziții publice, dintre acestea 67 achiziții de bunuri, 4 de servicii și 54 de lucrări. Pe portalul web 

https://scb.md/  nu au fost identificate careva modificări la planul inițial.  

În urma analizei Planurilor de achiziții publice pe anul 2019/2020 venim cu următoarele 

constatări generale: 

Planului de achiziții publice pe anul 2019 Planului de achiziții publice pe anul 2020 

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

publice, nr. 1419, din 28-12-2016. Publicat : 02-01-2017 în Monitorul Oficial Nr. 1 art. 4 // 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96902&lang=ro  
5 https://scb.md/despre-noi/transparenta/achizitii/   

https://mtender.gov.md/
https://scb.md/
https://scb.md/
https://scb.md/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96902&lang=ro
https://scb.md/despre-noi/transparenta/achizitii/
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- Suma totală de achiziții publice planificate 

este de 62 914 458 lei. 

- Două achiziții în valoare de 16 500 000 lei 

sunt planidficate a fi realizate de către Centrul 

pentru achiziții publice centralizate în 

sănătate. 

- Cele mai costisitoare achiziții publice 

planificate sunt Produse alimentare în valoare 

de 2 084 516, primul semestru; 1 500 000 

pentru trimestrul  trei; 1 500 000 petru IV 

trimestru.  

- Planul conține 26 de proceduri de Achiziții 

de mică valoare, 12 planificate a fi realizate 

prin Licitație publică, 65 prin COP, conform 

legii nr. 131 – 8 achiziții, 1 achiziție publică 

prin procedura de negociere și 1 prin Contract 

PPP. 

- Suma estimativă totală de achiziții publice 

planificate este de 71 529 851,12 lei. 

- Trei achiziții în valoare de 15 400 273 lei 

sunt planificate a fi realizate de către Centrul 

pentru achiziții publice centralizate în 

sănătate. 

- Cele mai costisitoare achiziții publice 

planificate sunt Produse alimentare în valoare 

de 2 308 165, primul semestru; pentru al 

doilea senestru 2 308 165.  

- Planul conține 28 de proceduri de Achiziții 

de mică valoare, 11 planificate a fi realizate 

prin Licitație publică, 75 prin COP, conform 

legii nr. 131 – 8 achiziții, 2 achiziție publică 

prin procedura de negociere și 1 prin Contract 

PPP. 

În calitate de neclarități și neajunsuri constatate în urma analizei Planurilor de achiziții 

publice pe anul 2019/2020 menționăm următoarele: 

Planului de achiziții publice pe anul 2019 Planului de achiziții publice pe anul 2020 

- Decizia privind aprobarea Planului a fost 

adoptată pe data de 03.06.2019, cu șase luni 

trecute din 2019; 

- În plan nu este stabilit codul CVP la fiecare 

achiziție.  

- La poziția 10 din Plan (Legume și fructe I 

trimestru a. 2019) nu este stbilită Procedura 

de achiziție publică. 

- S-a constatat o disconcordanță dinte datele 

din Planul de achiziții publice publicat pe 

siteul IMSP Spitalul Clinic Bălți6 și datele 

incluse în portalul M-tender la rubrica Buget 

- Decizia privind aprobarea Planului a fost 

adoptată pe data de 03.06.2020, cu 6 luni 

trecute din 2020; 

 - S-a constatat o disconcordanță dinte datele 

din Planul de achiziții publice publicat pe 

siteul IMSP Spitalul Clinic Bălți7 și datele 

incluse în portalul M-tender la rubrica Buget 

și Planuri (Ex. Detergenți în Plan 92000, pe 

portalul M-tender 112 690; Legume și fructe 

pentru II trimestru în Plan 138 700 pe portalul 

M-tender 197 850). 

                                                             
6 https://scb.md/wp-content/uploads/2020/01/Planul-achizitii-2019-aprobat.pdf 
7 https://scb.md/wp-content/uploads/2020/01/Planul-achizitii-2019-aprobat.pdf 
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și Planuri (Ex. Produse alimentare pentru 1 

semestru în Plan 2 084516, pe portalul M-

tender 2 247704.30; Produse petroliere pentru 

a. 2019 în Plan 568650 pe portalul M-tender 

588 124.82). 

 

În ce privește numărul procedurilor de achiziții publice identificate pe portalurile web de 

specialitate la rubrica Planurile de achiziții constatăm Planificate de către IMSP Spitalul Clinic 

Bălți următoarele: 

Planurile anuale  http://mtender.gov.md www.e-licitatie.md www.achizitii.md8 

2019 83 100 2 

2020 53 55  0 

 

În conformitate cu punctul 2 din Regulamentului cu privire la modul de planificare a 

contractelor de achiziţii publice9 prin anunţ de intenţie se înțelege anunţ care urmează a fi publicat 

în Buletinul Achiziţiilor Publice în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului autorităţii 

contractante, cuprinzînd totalitatea contractelor de achiziţii publice preconizate a fi atribuite pînă 

la sfîrşitul anului bugetar, a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este egală sau mai mare 

de 400 000 lei, iar pentru lucrări este egală sau mai mare de 1 500 000 lei. Iar conform punctului 

17 din Regulament după publicarea anunţului de intenţie în Buletinul achiziţiilor publice şi pe 

pagina oficială a Agenţiei Achiziţii Publice, autoritatea contractantă, în decurs de 15 zile, va 

aproba planul de achiziţii. Din analiza portalului https://mtender.gov.md/ la rubrica Anunț de 

intenție pentru pentru IMSP Spitalul Clinic Bălți dă rezultatul 0.  

 

MONITORIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE 

REALIZARE DE CĂTRE IMSP SPITALUL CLINIC BĂLȚI 

Publicarea anunțurilor de achiziții este o formă de garantare a transparenței și a concurenței 

libere în procesul de achiziții publice. Reglementările legale în domeniul elaborării și publicării 

anunțurilor din procedura de achiziții publice sunt prevăzute la art. 28, 29 și 30 ale Legii 131 din 

03.07.2015 privind achizițiile publice. 

                                                             
8 Pe portalul www.achizitii.md la rubrica Planuri, sunt doar achizițiile planificate care nu au fost realizate, iar cele 

atribuite se transferă automat la rubrica Achiziții publice.  
9 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96902&lang=ro  

http://www.e-licitatie.md/
http://www.achizitii.md/
https://mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96902&lang=ro
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Publicitatea și transparența achizițiilor este asigurată legal prin următoarele categorii de 

bază ale anunțurilor de achiziție publică: Anunțul de participare și Anunțul de atribuire. 

Pe portalul web https://scb.md/ nu sunt publicate anunțuri de intenție, de participare și 

atribuire. 

Drept urmare a monitorizării procedurilor de achiziții publice realizate în anul 2019, de 

IMSP Spitalul Clinic Bălți, pe platformele http://mtender.gov.md; www.achizitii.md, venim cu 

următoarele date reflectate în tabel: 

Nr.  

Platforme monitorizate 

Nr. Total 

de 

achiziții  

AMV COP, 

Licitație 

deschisă 

Numărul de 

proceduri 

anulate/nu 

au avut loc 

Calificarea 

ofertanților 

1.  http://mtender.gov.md 105 52 53 66 39 

2.  www.achizitii.md 103 51 52 65 38 

 

Constatările ce rezultă din monitorizarea procedurilor realizate pe parcursul anului 2019 

sunt următoarele:  

1. Pe parcursul anului 2019 prin utilizarea platformei MTender au fost realizate 105 

proceduri, din care: 16 licitație deschisă; 37 COP; 52 AMV. Conform raportului din Buletinul 

achizițiilor publice de pe platforma MTender 21 proceduri au fost finalizate complet, 39 cu 

calificarea ofertanților, 15 oferte au fost revizuite și 20 proceduri anulate.  

2. Achiziția publică cu obiectul Serviciile de spălătorie și închiriere a lenjeriei a. 2020-

2022 a fost planificată în 2018 și realizată în 2019. 

3. Anularea a avut loc la 20 proceduri din diferite motive:  

- La solicitarea agenților economici de a separa pe loturi oferta. Ex.: Oxigenului medical 

pentru a. 2020;10 

- Includerea unor cerințe discriminatorii în caietul de sarcini privind tara de origine a 

produsului. Sistem radiodiagnostic complet digital cu braț „C”.11 

- Din lipsa resurselor financiare ale instituției: Ex.: Laptopuri pentru a. 2019,12 Reactive si 

consumabile pentru analizatorul de gaze si ioni Rapid Point 500 pentru a. 2019.13 

- Din motivul erorii tehnice la perfectarea invitației de participare în SIA RSAP, sau la 

perfectarea anunțului. Ex.: Substanțe biodistructive pentru efectuarea dezinfecției cu dispozitivul 

                                                             
10 https://achizitii.md/ro/public/tender/21014718/  
11 https://achizitii.md/ro/public/tender/21014656/  
12 https://achizitii.md/ro/public/tender/21014171/  
13 https://achizitii.md/ro/public/tender/21008122/  

https://scb.md/
http://mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21014718/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21014656/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21014171/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21008122/
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„NOCOSPRAY” pentru a. 2019, 14 Reactive și consumabile pentru analizatorul de gaze și ioni 

”Rapid Point 500” și analizatorul de imunologie POC ”Frend” pentru a.2019. 15 

- În temeiul prevederilor art. 71, al. 1), lit. (b) a Legii nr. 131 din 03.07.2015 „privind 

achizițiile publice” și art. 150, al. (1), Hotărîrea Guvernului Nr.669 din 27 mai 2016 „pentru 

aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări” – numărul de ofertanţi/candidaţi 

care întrunesc cerințele de calificare și selecție este mai mic decît numărul minim prevăzut pentru 

procedură (cel puțin trei ofertanți, care au întrunit condițiile de calificare stabilite). Ex.: 

Achiziționarea lucrărilor de extindere a rețelei de gaze medicale in saloanele de terapie intensiva 

în Departamentul Perinatologie pentru a. 2019.16 

- A fost admisă o eroare tehnică la etapa modificării Documentației – a fost încărcată 

Documentația de la o altă procedură. Ex.: Articole parafarmaceutice pentru a. 2019.17 

4. Achiziția „Detergenți pentru a. 2019” din 16 ianuarie 2019 a fost anulată, întru evitare 

unei situației dificile între operatorii economici și autoritatea contractantă, grupul de lucru a 

decis, întru asigurarea principiului obiectivității și imparțialității în cadrul procedurii de achiziție 

publică, de a anula procedura COP în temeiul art. 71 alin. 1 lit. (f) a Legii nr.131 din 03.07.2015 

- ca urmare ofertele propuse pe Lotul menționat, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi 

comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/sau financiare.18 La 

toate loturile a participat agentul economic ARINSGRUP-DD. Suplimentar la două loturi au 

participat încă 3 și 1 operator economic, în total 11 oferte primite. A doua achiziție cu obiectul 

nominalizat fost realizată pe data de 19.03.19 unde la 4 loturi a fost desemnat câștigător Rodital 

Lux SRL. 

5. La 13 achiziții unde a participat un singur operator, acesta fost desemnat cîstigător. Ex.: 

Apă potabilă, purificată, îmbuteliată ermetic, necarbogazificată, 19 Litri, pentru a. 2019;19 Servicii 

de reîncărcare și regenerare a cartușelor pentru imprimante și copiatoare pentru a. 2019;20 

Serviciile medicale de diagnosticare de înaltă performanță pentru a. 2020; 21 Servicii de colectare, 

de transportate, de evacuare și de tratare prin autoclavare (sterilizare) a deșeurilor medicale pentru 

a. 2020;22 Soluție pentru efectuarea dezinsecției cu dispozitivul NOCOSPRAY pentru a. 2019;23 

Substanțe biodistructive pentru efectuarea dezinfecției cu dispozitivul „NOCOSPRAY” pentru a. 

                                                             
14 https://achizitii.md/ro/public/tender/21013836/  
15 https://achizitii.md/ro/public/tender/21013831/  
16 https://achizitii.md/ro/public/tender/10055955/  
17 https://achizitii.md/ro/public/tender/21008127/  
18 https://achizitii.md/ro/public/tender/21004530/  
19 https://mtender.gov.md/tenders/MD-2019-02-28-000116-1?tab=awards  
20 https://mtender.gov.md/tenders/MD-2019-01-16-000189-1?tab=bids  
21 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574941365942?tab=bids  
22 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574428689974?tab=bids  
23 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1573561664637?tab=bids  

https://achizitii.md/ro/public/tender/21013836/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21013831/
https://achizitii.md/ro/public/tender/10055955/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21008127/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21004530/
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2019-02-28-000116-1?tab=awards
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2019-01-16-000189-1?tab=bids
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574941365942?tab=bids
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574428689974?tab=bids
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1573561664637?tab=bids
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2019;24 Reactive și consumabile pentru analizatorul de gaze și ioni ”Rapid Point 500” și 

analizatorul de imunologie POC ”Frend” pentru a.2019;25 Servicii de reparații a dispozitivului 

medical – „gastroscop Aohua VME - 98 S”, anul producerii 2015, pentru a. 2019;26 Servicii de 

reparație a dispozitivului medical – „colposcop Aohua VME - 1650 S”, anul producerii 2015, 

pentru a. 2019;27 Produse de panificație pentru trimestru IV a. 2019;28 Servicii de colectare, de 

transportate, de evacuare și de tratare prin autoclavare (sterilizare) a deșeurilor medicale pentru a. 

2019 (repetat),29 la care din nou a participat agentul economic Ecostat. 

6. La achiziția unde a participat un singur operator valoarea totală estimată corespunde cu 

oferta depusă de agentul economic. Ex: Biscuiți fără zahăr, sare pentru III trimestru a.2019.30 

7. La achiziția Proteze pentru fracturi, ştifturi şi plăci pentru secția traumatologie pentru a. 

2019  din 30 de loturi, doar 6 au fost acoperite cu o singura ofertă de către agentul economic 

SOGNO. 

8. La achiziția Proteza de șold totala pentru a. 201931 publicată pe data de 29.05.19 a fost 

desemnat câștigător agentul economic INTERMED, însă Grupul de lucru a decis de a anula 

procedura, pe data de 12.08.2019, în temeiul art. 71 a Legii nr. 131 din 03.07.2015 „privind 

achizițiile publice”, pe motiv că permisiunea MSMPS RM a expirat. Procedura se va desfășura 

repetat, după eliberarea de către MSMPS RM a unei noi Permisiuni. În baza acestei decizii a fost 

depusă o contestație de către agentul economic INTERMED, însă deoarece Hotărârea Guvernului 

nr. 665 din 27.05.2016, nu reglementează expres competența Agenției în soluționarea 

contestațiilor depuse pe marginea achizițiilor de valoare mică, Agenția a decis să restituie fără 

examinare în fond contestația. 

9. La procedura de achiziție cu obiectul Dispozitiv medical - tub radiologic pentru a. 

201932 din 17 iulie 2019 au intervenit două clarificări ce ține de garanția bancară și termenul de 

garanție minim 3 ani. Ca răspuns la cea de a două clarificarea grupul de lucru pentru achiziții 

publice comunică că, cerințele indicate în invitație de participare au reieșit din achiziția 

desfășurată anterior – achiziționarea „tubului radiologic la dispozitivul Philips Duodiagnostic”, 

ca rezultat nu au fost constate careva probleme cu instalarea, ajustarea și darea în exploatare a 

dispozitivului, cît și deservirea ulterioară a acestuia. Suplementar Vă informăm că, în vederea 

asigurării unei concurențe efective între operatorii economici și utilizarea eficientă a surselor 

                                                             
24 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1572357060554?tab=bids  
25 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1572355866318?tab=bids  
26 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1570610232075?tab=bids  
27 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1570609348274?tab=bids  
28 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1568811748107?tab=awards  
29 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1561981454798?tab=awards  
30 https://mtender.gov.md/tenders/MD-2019-07-05-000105-1?tab=bids  
31 https://mtender.gov.md/tenders/MD-2019-05-29-000040-1?tab=awards  
32 https://achizitii.md/ro/public/tender/21010056/  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1572357060554?tab=bids
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1572355866318?tab=bids
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1570610232075?tab=bids
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1570609348274?tab=bids
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1568811748107?tab=awards
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1561981454798?tab=awards
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2019-07-05-000105-1?tab=bids
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2019-05-29-000040-1?tab=awards
https://achizitii.md/ro/public/tender/21010056/
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financiare, grupul de lucru a decis de a exclude din cerințele de calificare obligatorii ”autorizata 

de producător”. Tot odată, examinând informațiile postate pe portalele on-line și consultarea 

specialiștilor din domeniu, s-a constatat că există companii specializate ce efectuează training-ul 

profesional, pentru pregătirea specialiștilor calificați întru deservire calitativă a dispozitivilor 

medicale nefiind producători. Conform documentației tehnice a dispozitivului și informației 

prezentate de specialiști din domeniu, tubul radiologic este o piesă, ce nu necesita mentenanță 

separată, fiind un bloc închis. Defecțiunea tubului pot surveni înainte de termen doar din cauza 

defectelor la producere sau din cauza efectuării setărilor eronate la etapa instalării și punerii în 

funcțiune. În acest context, în invitație de participare a fost solicitat prezentarea „Declarația ce 

atestă pregătirea specialiștilor pentru deservirea tehnică a utilajului oferit”, iar setările tubului le 

va efectua doar agentul economic ce îl va livra, instala și va ajusta parametrii conform normelor 

tehnice stabilite, ulterior va asigura garanția pe perioada de minim trei ani. 

La aceasta procedură au participat 2 operatori economici „Moldan Service” cu oferta de  

294 700.00 lei și „Neotec” cu oferta de 257 000.00 lei. Cu toate acestea pe platforma M-tender la 

evaluarea ofertelor la agentul economic „Moldan Service”  avea deja oferta finală de 256 900 lei. 

În final, grupul de lucru a calificat ambele oferte neconforme pe data de 11.09.19 și respectiv 

Procedura nu a avut loc. 

Pe data de 12 septembrie 2019 Dispozitiv medical - tub radiologic pentru a. 2019 

(repetat)33 la care au participat aceiași operatori economici „Neotec” cu oferta finală de 256 800 

lei care a fost declarată neconformă și „Moldan Service” cu oferta finală de 294 700 lei desemnat 

cîștigător.  

10. La procedura de Servicii de deservire dispozitivelor medicale pentru a. 201934 a fost 

depusă o contestație de către operatorul economic „Neotec”, contestația a fost respinsă pe motivul 

că Contestația neconformă/lipsită de obiect.35  

11. Pentru anul 2019 de pe pagina web a IMSP Spitalului Clinic Bălți sunt plasate 9 

rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice realizate de Agenția Achiziții Publice.36 

Din analiza realizată de AAP a documentelor atașate în sistemul electronic SIA ,,RSAP” 

(MTender) au rezultat următoarele tipuri de încălcări/neconformități constatate în rapoarte cu 

prevederile legale din domeniul achizițiilor publice: 

a. În 3 Rapoarte: Raport-de-Monitorizare-nr.-106,37 Raport-de-Monitorizare-nr.-132,38 

Raport-de-monitorizare-nr.-81839 s-a constatat că conform informațiilor din SIA ,,RSAP” 

                                                             
33 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1568291266885?tab=awards  
34 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1550649813100?tab=bids  
35 https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=21001  
36 https://scb.md/despre-noi/transparenta/achizitii/rapoarte-de-monitorizare/  
37 https://scb.md/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-Monitorizare-nr.-106.pdf  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1568291266885?tab=awards
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1550649813100?tab=bids
https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=21001
https://scb.md/despre-noi/transparenta/achizitii/rapoarte-de-monitorizare/
https://scb.md/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-Monitorizare-nr.-106.pdf


16 
 

(MTender) tipul procedurii de achiziție (licitație deschisă) nu corespunde cu tipul procedurii de 

achiziție indicat în documentația de atribuire (cerere a ofertelor de preț), ceea ce poate duce în 

eroare operatorii economici, și respectiv, nefiind respectat principiul transparenței prevăzut la art. 

7 lit. b) al. Legii nr. 131. 

Drept răspuns la aceste Rapoarte autoritatea contractantă vine cu următorul argument: La 

introducerea datelor în sistem, pe platforma https://achizititi.md a fost creată procedura cererea 

ofertelor de preţ (serviciu sau bunuri). În rezultatul verificării datelor introduse s-a constat că, în 

anunţul publicat pe pagina https://mtender.gov.md/ la compartimentul „Tipul procedurii” sistema 

a indicat Licitaţie deschisă ce nu corespunde documentaţia de atribuire. 

Eroarea dată a sistemei, este la toate procedurile ce depăşesc suma de 400 000,00 lei, 

incluse în sistem în luna ianuarie. 

Cu referire la efectuarea modificărilor şi prelungirea termenului de depunere a ofertelor, 

Vă comunicăm următoarele: perioada de depunere a ofertelor în sistem este împărţită în două 

părţi: 1 - perioada clarificărilor şi 2 - perioada de depunere a ofertelor. În perioada clarificărilor 

autoritatea are posibilitatea de a efectua modificările la procedură, pe cînd în perioada de 

depunere a ofertelor, autoritatea contractată nu are nici o posibilitate de a efectua modificări la 

procedura, doar posibilitatea de a anula procedura care este în derulare. 

Suplementar Vă informăm că, din partea operatorilor economici, nu a parvenit nici o 

solicitare de a opera modificările menţionate mai sus. 

Totodată, ţinem să menţionăm că, eroarea dată este una nesemnificativă ce nu se resfrînge 

la elaborarea ofertelor şi prezentarea acestora, cît şi nici nu limitează operatorii economic la 

participare în cadrul procedurii menţionate mai sus, pe motiv că sunt publice şi orice operator 

economic poate prezenta ofertele în cadrul sistemei. 

Analizînd achizițiile monitorizate de AAP constatăm ca la procedura de Dispozitive 

medicale (tub radiologic) pentru a. 201940 a participat doar un singur operator economic Moldan 

Service care a venit cu oferta inițială de 480 000.00 lei care corespunde exact cu Valoarea estimată 

a achiziției fără TVA, care a fost desemnat cîștigător.  

La cea de a doua achiziție servicii de deservire și întreținere a ascensoarelor pentru a. 

201941 la fel a participat doar un singur operator economic ÎMS Liftservice desemnat cîștigător.  

b. Următoarele tipuri de încălcări/neconformități constatate de AAP țin de desfășurare a 

procedurii prin licitație electronică: Raport de monitorizare nr. 450,42 Raport de monitorizare nr. 

                                                                                                                                                                                                       
38 https://scb.md/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-Monitorizare-nr.-132.pdf 
39 https://scb.md/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-monitorizare-nr.-818.pdf 
40 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1547213253288?tab=bids 
41 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1547191530776?tab=bids 
42 https://scb.md/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-Monitorizare-nr.-450.pdf 
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703,43 Raport de monitorizare nr. 971.44 Constatările AAP stabilesc că autoritatea contractantă  nu 

a precizat în documentația de atribuire numărul rundelor, durata fiecărei runde, durata intervalului 

dintre runde și pasul minim de licitare. 

În calitate de răspunsuri la Rapoartele menționate autoritatea contractantă stabilește că 

conform Documentaţiei Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţe RM nr. 175 din 

05.10.2018, la compartimentul FDA nu se regăsesc astfel de compartimente. Tot odată, conform 

modelului anunţului de participare plasat pe pagina WEB a AAP, astfel de compartimente nu se 

regăsesc. Suplimentar Vă informăm că, sistemul SIA „RSAP” generează automat numărul de 

runde şi intervalul între ele, iar la introducerea datelor în SIA RSAP „M-Tenter”, a fost stabilit 

pasul minim a licitaţiei, în cazul care nu se indică pasul minim a licitaţiei, anunţarea proceduri nu 

poate avea loc pe motiv de eroare în sistem. 

Din analiza procedurii de achiziție Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a 

aparatelor de măsurare pentru a. 201945 am constata ca a participat un singur operator economic 

I.S. „Centrul de Metrologie Aplicata și Certificare”. Procedura menționată a fost anulată  deoarece 

documentația atașată în sistemul electronic a operatorul economic „Centrul de Metrologie Aplicată 

și Certificare” Î.S., nu este semnată electronic, astfel nefiind respectate prevederile art. 33 alin. 

(14) lit i) al Legii și pct. 121 din HG nr. 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului 

privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul 

informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice ” (Mtender) și art. 25 HG nr. 

987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin 

cererea ofertelor de prețuri. 

c. Conform Raportului de monitorizare nr. 91246 Operatorul economic „Ecostat”, declarat 

cîștigător nu a semnat electronic documentele atașate în cadrul achiziției Servicii de colectare, de 

transportate, de evacuare și de tratare prin autoclavare (sterilizare) a deșeurilor medicale pentru a. 

2019.47 Cu toate aceste constatări din partea AAP procedura, conform datelor de pe „Registrul de 

stat al achizițiilor publice” (Mtender) nu a fost anulată și a fost desemnat cîștigător agentul 

economic „Ecostat” pe data de 17.04.2019.  

Conform Răspunsului IMSP Spitalului Clinic Bălți la Raportul de monitorizare nr. 912 

autoritatea contractantă a face trimitere la achiziția ocds-b3wdp1-MD-155445893497448 care are 

cu tot alt obiect(probabil din neatenție). Decizia din răspunsul IMSP Spitalului Clinic Bălți este 

                                                             
43 https://scb.md/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-Monitorizare-nr.-703.pdf  
44 https://scb.md/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-monitorizare-nr.-971.pdf  
45 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1556022257972?tab=bids  
46 https://scb.md/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-Monitorizare-nr.-912.pdf  
47 https://achizitii.md/ro/public/tender/21006351/  
48 https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1554458934974?tab=awards  

https://scb.md/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-Monitorizare-nr.-703.pdf
https://scb.md/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-monitorizare-nr.-971.pdf
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1556022257972?tab=bids
https://scb.md/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-Monitorizare-nr.-912.pdf
https://achizitii.md/ro/public/tender/21006351/
https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1554458934974?tab=awards
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următoarea:49  În contextul celor expuse, grupul de lucru pentru achiziţii publice în baza 

Raportului de monitorizare nr. 912 din 27.03.2019, cu privire la monitorizarea procedurii nr. 

ocds-b3wdp1-MD-1554458934974 (de fapt în raport este procedura cu nr. ocds-b3wdp1-MD-

1553001431518), privind achiziţionarea Servicii de colectare, de transportate, de evacuare si de 

tratare prin aiitoclavare (sterilizare) a deşeurilor medicale pentru a. 2019” şi întru respectarea 

principiilor de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice, a decis: 

1. în baza art. 69, alin. (6), lit. b) a Legii nr. 131/2015 de a respinge oferta prezentată de 

„Ecostat” SRL pe motiv - oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentaţia de atribuire. 

2. în temeiul art. 69, alin. (11) şi art. 71, alin. (1), lit. c) a Legii nr. 131/2015 de a anula 

procedura nr ocds-b3wdp1-MD-1554458934974, privind achiziţionarea „Servicii de colectare, de 

transportate, de evacuare si de tratare prin autoclavare (sterilizare) a deşeurilor medicale pentru 

a. 2019” (de fapt procedura cu așa număr este cu obiectul „Investigațiilor medicale de 

laborator bacteriologice pentru a. 2019”50 și nu a fost anulată) 

3. De a iniţia repet procedura privind achiziţionarea Servicii de colectare, de transportate, 

de evacuare si de tratare prin autoclavare (sterilizare) a deşeurilor medicale pentru a. 2019”. 

Probabil legătura cu speța de mai sus are achiziția cu același obiect și agent economic, cu 

nr. ocds-b3wdp1-MD-1559221114976 Servicii de colectare, de transportate, de evacuare și de 

tratare prin autoclavare (sterilizare) a deșeurilor medicale pentru a. 2019 (repetat)51 care a fost 

anulată de autoritatea contractantă pe data de 25.06.2019 pe motivul că: Documentația atașată în 

sistemul electronic a operatorul economic „Ecostat”SRL, nu este semnată electronic, astfel 

nefiind respectate prevederile art. 33 alin. (14) lit i) al Legii și pct. 121 din HG nr. 986 din 

10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al 

achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor 

publice” (Mtender) și art. 25 HG nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului 

privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri. 

Drept urmare a monitorizării procedurilor de achiziții publice realizate în anul 2020, de 

IMSP Spitalul Clinic Bălți, pe portalurile web de specialitate, venim cu următoarele date reflectate 

în tabel: 

Nr.  

Platforme monitorizate 

Nr. Total 

de 

achiziții  

AMV COP, 

Licitație 

deschisă 

Numărul de 

proceduri 

anulate/nu 

au avut loc 

Calificarea 

ofertanților 

1.  http://mtender.gov.md 55 23 32 10 45 

                                                             
49 https://scb.md/wp-content/uploads/2020/01/Raspuns-RM-nr.-912-2019.pdf  
50 https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1554458934974?tab=awards  
51 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1559221114976?tab=awards  

https://scb.md/wp-content/uploads/2020/01/Raspuns-RM-nr.-912-2019.pdf
https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1554458934974?tab=awards
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1559221114976?tab=awards
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2.  www.achizitii.md 54 23  3152 9 45 

 

Constatările ce rezultă din monitorizarea procedurilor realizate pe parcursul anului 2020 

sunt următoarele:  

1. Pe parcursul anului 2020 prin utilizarea platformei MTender au fost realizate 55 

proceduri, din care: 9 licitație deschisă; 23 COP; 23 AMV. Conform raportului din Buletinul 

achizițiilor publice de pe platforma MTender 0 proceduri au fost finalizate complet, 45 cu 

calificarea ofertanților, 0 oferte au fost revizuite, 6 proceduri anulate 4 proceduri nu au avut loc.  

2. Achiziția publică cu obiectul Materiale de construcție pentru a. 202053 a fost anulată. 

Motivul anulării este: În cadrul desfășurării procedurii de achiziții publice, privind achiziționarea 

materialelor de construcție, grupul de lucru pentru achiziții a solicitat de la operatorii economici 

participanți prezentarea mostrelor pentru unele poziții. În legătură cu declanșarea situației 

excepționale de pandemiei COVID – 19, pe teritoriul Republicii Moldova, uni operatori 

economici nu și-au putut onora obligațiunile de a prezenta mostrele, ca rezultat, grupul de lucru 

pentru achiziții este pus în situația în care nu poate primi o decizie corectă și imparțială. Tot odată, 

în cadrul evaluării s-a constatat că în legătura cu situația epidemiologică din țară și restricțiile 

impuse, nu se vor putea executa unele lucrări planificate, ca rezultat cantitățile solicitate în anunțul 

de participare a materialelor de construcție nu se vor achiziționa. În contextul celor expuse, grupul 

de lucru pentru achiziții publice a decis de a anula procedura, întru ajustarea cantităților de 

produse, reieșind din necesitățile existente pînă la finele anului. 

3. Achizițiile de Articole din hârtie pentru a. 202054 și Articole din hârtie pentru a. 202155 

care conțineau loturile: Șervețele; Rola prosoape; Hârtie igienică au fost anulate. Pentru achiziția 

de Articole din hârtie pentru a. 2021, cu toate că au fost 7 oferte, autoritatea contractanta a motivat 

anularea procedurii în temeiul art. 71, al. 1, lit.(f) a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 

publice, de a anula procedura COP Nr. 21031873, privind achiziționarea articolelor din hârtie 

pentru blocul sanitar pentru a. 2021, pe motiv că – ofertele depuse, deși pot fi luate în considerare, 

nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice şi/sau financiare. 

4. Procedura de achiziții de Detergenți pentru anul 202156 a avut 14 oferte. În temeiul art. 

71, Legii nr. 131 din 03.07.2015, „privind achizițiile publice”, autoritatea contractantă a decis – de 

a anula procedura de achiziționarea detergenților pentru a.2021, întru reexaminarea cantităților 

necesare pentru contractare pe a.2021. 

                                                             
52 Achiziția cu obiectul Materiale de construcție pentru a. 2020, care a fost anulată nu este indexată pe portalul web 

www.achizitii.md  
53 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1580213247118?tab=clarification 
54 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1580201979089?tab=auctions 
55 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1607085615012?tab=bids 
56 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1607085115086?tab=clarification 

http://www.achizitii.md/
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5. Achiziția de Aparate pentru hemodializă pentru a. 202057 s-a anulat în contextul 

suspendării de către fondator a alocațiilor financiare, până la ameliorarea situației epidemiologice 

din țară care este impusă de răspândirea pandemie COVID – 19. 

6. Achiziția de Lapte pasteurizat pentru condiții nocive pe a. 202058 a fost anulată din 

motiv de eroare tehnica la inițierea procedurii. 

7. Achiziția de Servicii de colectare, de transportare, de evacuare și de tratare prin 

autoclavare (sterilizare) a deșeurilor medicale pentru a. 2021, ca și în anul precedent a avut doar o 

singură ofertă, desemnată câștigătoare de la agentul economic Ecostat. În aceiași situație este și 

achiziția de Substanțe biodistructive pentru efectuarea dezinfecției cu dispozitivul NOCOSPRAY 

pentru a. 2020.59 

8. O evoluție neclară a avut achizițiile în domeniul Reagenți și consumabile necesare 

pentru analizatorul de gaze si ioni Rapid Point 500. Prima achiziție în domeniu a fost anulată pe 

data de 29 oct 2019, ora 15:25. Motivul anulării, a fost admisă o eroare tehnică la perfectarea 

anunțului. La a doua achiziție, a fost publicată Invitaţia de participare pe data de  29.10.2019 la ora 

15:41, cu valoarea estimată a achiziției fără TVA de 68 430 lei. Unicul ofertant, ICS Diamedix 

Impex a propus exact suma de 68 430 lei și a fost desemnat cîștigător.  

Pe data de 17 mai 2019 autoritatea contractantă a publicat anunțul privind Reactive și 

consumabile pentru analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500 pentru a. 2019, cu valoarea 

estimată fără TVA 533 150 lei, la care a participat ofertantul ICS Diamedix Impex, care a venit cu 

oferta de 535 780 lei. Pe data de 26.07.2019 această procedura a fost anulată. Motivul anulării 

este: În rezultatul evaluări situației economico-financiare a instituției pe primul semestru a. 2019, 

s-a constat că, instituția întimpină unele dificultăți la compartimentul finanțare. Întru evitarea 

situației de incapacitate de plată a produselor livrate, ca urmare a desfășurării procedurii, grupul de 

lucru a decis în temeiul art. 71 a Legii nr. 131 din 03.07.2015 „privind achizițiile publice” și pct. 

38.1. a Documentației standard - de a anula procedura dată. 

Pe data de 10.03.20 a fost publicat Anunțul de participare la achiziția de Reagenți și 

consumabile necesare pentru analizatorul de gaze si ioni Rapid Point 500 pentru a. 2020, cu 

valoarea estimată a achiziției fără TVA - 929 539 lei, la care a participat un singur agent economic 

MEDECO SISTEM cu oferta de  1 115 428.80 lei, care a fost desemnat câștigător.  

9. Analizând pagina web al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor am 

identificat pentru anul 2020 cinci contestații în domeniul achizițiilor publice realizate de către 

IMSP Spitalul Clinic Bălți.  

                                                             
57 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1588678175118?tab=clarification 
58 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1578729946937?tab=clarification 
59 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1590757459633?tab=bids 
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Conform deciziei nr. 03D-134-20 din 03.03.20 a fost examinată contestația depusă de către 

agentul economic ARUM-PRIOR la achiziția de Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor 

pentru imprimante și copiatoare pentru a. 2020.60 La aceasta achiziție au participat trei ofertanți 

Protscov-group cu oferta de 38 750 lei, care în baza deciziei grupului de lucru nu corespunde 

documentației de atribuire; ARUM-PRIOR cu oferta de 41 500 lei care la fel în baza deciziei 

grupului de lucru nu corespunde documentației de atribuire și Real-Progres SRL cu oferta cea mai 

mare de 47 250 lei, desemnat cîștigător. Pe această achiziție ANSC nu s-a putut pronunța deoarece 

Regulamentul achizițiilor publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665 din 

27.05.2016, nu reglementează expres competența Agenției în soluționarea contestațiilor depuse pe 

marginea achizițiilor de valoare mică. În final ANSC a restituit fără examinare în fond contestația.  

O altă contestație a fost depusă pe achiziția de Inventar moale pentru a. 2020.61 Conform 

Deciziei nr. 03d-240-20 din 28.04.2020 al ANSC, contestatorul „Universcom” SA comunică 

faptul că, prin oferta înaintată a îndeplinit întru totul cerințele specificațiilor tehnice, prevăzute în 

caietul de sarcini și anunțul de participare al autorității contractante, ceea ce se confirmă prin 

Certificatul de Conformitate nr. OC ICC 11 C0006368-20 din 05.02.2020, și Raportul de Încercări 

nr. 46 – 20 C din 04.02.2020, eliberate de organe de certificare acreditate, în care este indicată 

componența țesăturii 100% bumbac și densitatea superficială 174 gr./m2. Astfel, operatorul 

economic contestator susține că acestea corespund tuturor cerințelor tehnice înaintate pentru 

achiziționarea bunurilor solicitate. Totodată, acesta consideră că, prin decizia respectivă, grupul de 

lucru pentru achiziții publice al IMPS Spitalul Clinic Bălți a încălcat pct. 21 subpct. (13) din 

Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții și art. 69 alin. (2) din 

Legea nr. 131/2015, care prevăde că „grupul de lucru este obligat să efectueze calificarea 

participanților la procedurile de achiziție, în conformitate cu cerințele stabilite în documentația de 

atribuire”. 

În final CNSC a admis contestația nr. 02/217/20 din 23.03.2020,62 depusă de către SA 

„Universcom” pe marginea rezultatului desfășurării procedurii de achiziție publică MD-

1580208542592 din 07.02.2020, privind achiziționarea inventarului moale pentru anul 2020, 

inițiată de către IMSP Spitalul Clinic Bălți.  

CNSC  a anulat decizia nr. 1 din 16.03.2020 de atribuire a contractului de achiziții publice 

în cadrul procedurii de achiziție publică MD-1580208542592 din 07.02.2020, în partea ce ține de 

evaluarea ofertei „Universcom” SA pentru lotul nr.1, 2, 3, 4 și 6, inclusiv actele subsecvente 

acesteia. Suplimentar a obligat IMSP Spitalul Clinic Bălți, ca măsură de remediere, în termen de 

                                                             
60 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1581498865852?tab=awards  
61 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1580208542592?tab=awards  
62 https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=32994  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1581498865852?tab=awards
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1580208542592?tab=awards
https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=32994


22 
 

până la 7 zile de la primirea prezentei decizii, să reevalueze oferta „Universcom” SA pentru 

loturile nr.1, 2, 3, 4 și 6 în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD1580208542592 din 

07.02.2020, cu luarea în considerare a constatărilor din partea motivată a prezentei decizii.  

Cu toate că CNSC a adoptat decizia de mai sus, pe portalurile web de profil la acesta 

achiziție nu s-a operat nici o modificare. Suplimentar menționăm că pe acesta achiziție a fost 

depusă încă o contestație de către „Universcom” SA pe data de la data de 18.05.2020,  prin care 

Operatorul economic contestator remarcă că, ulterior, la data de 12.05.2020, prin poșta electronică 

a fost informat (prin scrisoarea nr. 01.11/209), că în rezultatul reexaminării ofertei 

„UNIVERSCOM” SA s-a decis de a considera oferta conformă cerințelor expuse în documentația 

de atribuire și suplimentar s-a decis – de a suspenda achiziționarea inventarului moale pentru 

loturile nr. 1, 2, 3, 4, 6 – pe perioada declanșării pandemiei de Coronavirus (COVID - 19). De 

asemenea, contestatorul afirmă că „Real, grupul de lucru prin această suspendare a anulat 

procedura de achiziție publică la pozițiile nr. 1, 2, 3, 4, 6, dar la lotul nr. 5 a rămas desemnată 

câștigătoare oferta „Șarm” SA. Astfel, operatorul economic se întreabă „de ce nu a fost suspendată 

(anulată) și procedura la acest lot, dacă se suspendă (anulează) procedura de achiziție publică în 

cauză ?  

Din Decizia ANSC nr.03d-374-20 din 15.06.2020, 63 la rubrica Argumentele autorității 

contractante, grupul de lucru al IMSP SC Bălți consideră că, în cazul acceptării ofertei propuse de 

„UNIVERSCOM” SA, instituția va suporta cheltuieli în mărime de 382 434,99 lei, fără TVA 

pentru pozițiile nr. 1; 2; 3; 4; 6 care nu vor avea suport financiar. În contextul celor menționate și, 

urmare a ședinței grupului de lucru din 27.05.2020 privind examinarea contestației, autoritatea 

contractantă, întru evitarea cheltuielilor care la ora actuală nu au suport financiar, solicită Agenției 

anularea integrală a procedurii de achiziție publică în cauză. 

În ce privește aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, aceasta 

menționează că, întru demonstrarea incidenței art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 

cratima 8, autoritatea contractantă nu a probat insuficiența surselor financiare cu referire la 

achiziția în cauză, în scopul garantării eliminării riscului de favoritism și de comportament arbitrar 

din partea acesteia, temeiul invocat rămânând la etapa dată doar declarativ, or conform art. 84 alin. 

(9) din legea menționată autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale 

pentru Soluţionarea Contestaţiilor punctul său de vedere asupra contestaţiei în termen de cel mult 

5 zile lucrătoare de la data primirii unei astfel de solicitări, însoţit de orice alte documente 

considerate edificatoare, precum şi dosarul achiziţiei publice. Drept urmare, Agenția nu poate 

reține drept întemeiată cererea autorității contractante de anulare a procedurii de achiziție publică 

                                                             
63 https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=34918  

https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=34918
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contestată, totuși, acest fapt nu împiedică IMSP SC Bălți să-și anuleze de sine stătător procedura 

de achiziție publică în cazul incidenței temeiurilor juridice reglementate de Legea nr. 131/2015.  

Drept urmare, Agenția constată că, la caz, autoritatea contractantă a gestionat 

situația dată în mod neprofesionist, or, potrivit art. 7 lit. k) din Legea nr. 131/2015, inițierea 

unei proceduri de achiziție publică, are loc exclusiv prin aplicarea principiului asumării 

răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică, aceasta fiind esențială pentru 

asigurarea profesionalismului, legalității, tratamentului egal imparțialității și independenței 

deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces, principiul dat, presupunând 

inclusiv și obligația de a raporta și a de răspunde pentru consecințele acțiunilor și deciziilor 

luate, respectiv finalizarea procedurii din speță, la etapa dată, poate fi efectuată doar de 

către grupul de lucru pentru achiziții prin consemnarea situației de fapt reală cu incidența 

temeiurilor de drept la aceasta. 

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1), 

art. 84 alin. (1) și art. 86 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (4) și alin. (9) din Legea nr.  131/2015, 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, a decis: 1. Se admite parțial contestația nr. 

02/398/20 din data de 18.05.2020, depusă de către „UNIVERSCOM” SA, pe marginea 

rezultatului desfășurării procedurii de achiziție publică MD-1580208542592 din 07.02.2020, 

privind achiziționarea inventarului moale pentru anul 2020, inițiată de către IMSP Spitalul Clinic 

Bălți. 2. Se obligă IMSP Spitalul Clinic Bălți, ca măsură de remediere, în termen de până la 15 zile 

de la primirea prezentei decizii, să continue procedura de achiziție publică nr. MD-

1580208542592 din 07.02.2020 pentru loturile nr.1, 2, 3, 4 și 6, cu finalizarea acesteia în strictă 

conformitate cu cadrul legal din domeniul achizițiilor publice și cu luarea în considerare a 

constatărilor din partea motivată a prezentei decizii.  

La momentul realizării acestui raport constatăm ca pe portalurile web de specialitate la 

achiziția de Inventar moale pentru a. 2020 nu s-au operat careva modificări, iar la rubrica Statutul 

și decizia Grupului de lucru este decizia de Refuz din 19.03.2020. Suplimentar pe site-ul IMSP 

Spitalului Clinic Bălți https://scb.md la rubrica Achiziții/Contracte 2020 contractul cu 

„UNIVERSCOM” SA  nu se regăsește.  

  

https://scb.md/
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MONITORIZAREA CONTRACTELOR ȘI DĂRILOR DE SEAMĂ PRIVIND 

ACHIZIȚIILE PUBLICE REALIZATE DE CĂTRE IMSP SPITALUL 

CLINIC BĂLȚI 

 

Conform prevederilor legale grupul de lucru trebuie să asigure 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. Pagina web https://scb.md/ rubrica Achiziții nu conține rapoartele pentru 

anii 2019, 2020. Cu toate acestea sunt plasate contractele cu ofertanții și dările de seamă pe 

contractele de valoare mică.   

Conform datelor de pe portalul web https://bi.open-contracting.org pentru anul 2019 pe 

portalurile de specialitate au fost realizate 78 de proceduri, care conțineau 1531 de loturi, cu un 

număr mediu de 1,54 de ofertanți pe lot. 

În ce privește numărul de proceduri pe lună prezentăm următoare diagramă: 

 

Valoarea estimată a achizițiilor pe anul 2019 este de 42 550 000 lei, iar valoare contractelor 

atribuite este de 14 930 000 lei.  

Pentru anul 2019 top șase agenți economici după valoare contractelor este următorul: 

 

Ofertant 

 

Nr. de 

proceduri 

Numărul de 

oferte trimise 

de furnizor 

 

Rata de succes 

 

Valoarea contractelor 

DataControl SRL 2 21 28,57% 2 005 160,00 

Magnific Nord 2 2 50,00% 1 185 219,00 

SA Fabrica de unt 

din Floresti 

3 18 50,00% 801 130,00 

https://scb.md/
https://bi.open-contracting.org/
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Moldan Service 5 6 50,00% 628 500,00 

Dirove-Nord SRL 1 3 100,00% 564 000,00 

Ecostat 4 4 50,00% 555 000,00 

 

Din analiza datelor de pe portalul web https://bi.open-contracting.org pentru anul 2020 pe 

portalurile de specialitate au fost realizate 55 de proceduri, care conțineau 872 de loturi, cu un 

număr mediu de 2,13 de ofertanți pe lot. 

În ce privește numărul de proceduri pe lună prezentăm următoare diagramă: 

 

Valoarea estimată a achizițiilor pe anul 2019 este de 34 560 000 lei, iar valoare contractelor 

atribuite este de 27 020 000 lei.  

Pentru anul 2020 top șase agenți economici după valoare contractelor este următorul: 

Ofertant Numărul de 

proceduri 

Numărul de 

oferte trimise 

de furnizor 

Rata de succes Valoarea 

desemnată 

DREAMGREEN 1 1 100,00% 5 472 000,00 

M-INTER-FARMA 3 23 17,39% 4 313 716,00 

Dirove-Nord SRL  1 3 100,00% 2 213 716,67 

Î.I. „Vera Cebotari” 3 3 100,00% 1 398 218,00 

LACTIS  3 14 64,29% 1 152 280,07 

MEDECO SISTEM 1 1 100,00% 1 115 428,80 

 

Din analiza Dării de seamă privind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică pe anul 

2019 constatăm încheiate 176 de contracte. Suma totală a contractelor este de 7 151 763 lei.   

Pe platforma M-tender sun indexate 29 de proceduri de CMV care conțin 131 de loturi cu 

desemnarea câștigătorilor.  

Top 7 CMV cu valoarea cea mai mare sunt reflectate în tabelul de mai jos: 

Nr. contractului Obiectul CVP Valoarea 

https://bi.open-contracting.org/
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contractului 

Nr.33 din 

11.01.2019 

Deservirea instalaţiei de 

oxigen 

50400000-9 192000 

Nr.361 din 

03.10.2019 

Materiale de construcţii 44100000-1 194025 

Nr.388 din 

22.10.2019 

Servicii de reparaţie a 

dispozitivului medical -

gastroscop Aohua VME-98 S 

50421000-2 198996 

Nr.387 din 

22.10.2019 

Servicii de reparaţie a 

dispozitivului medical -

colposcop Aohua VME-1650 S 

50421000-2 209628 

Nr.367 din 

04.10.2019 

Lucrări de reparaţie interioare 44100000-1 212249 

Nr.413 din 

21.11.2019 

Reparaţie la blocul operator 45000000-7 227500 

Nr.156 din 

15.03.2019 

Instrumente medicale pentru 

secţia de neurochirurgie 

33184100-4 239940 

 

Din totalul de AVM cu CVP comune au fost identificate mai multe achiziții, dintre care 

menționăm: 

-  CVP 33100000-1 cinzeci și trei contracte din care 48 cu obiectul „proteze de şold” în 

valoare de 1 306 944 lei, și alte 5 contracte în valoare totală de 316 574 lei; 

-  CVP 15800000-6 cincisprezece contracte în valoare totală de 901 058 lei; 

-  CVP 45000000-7 șase contracte în valoare totală de 747 984 lei; 

-  CVP 50421000-2 șase contracte în valoare totală de 538 124 lei; 

- CVP 44100000-1, patru contracte în valoare totală de 524 556 lei; 

- CVP 33184100-4 două contracte în valoare totală de 391 860 lei; 

Anumite neclarități conțin AMV cu obiectul „proteze de şold” unde la toate 48 de achiziții 

câștigător a fost desemnat „Internațional Grup SRL”. Nici o achiziție din cele 48 nu a fost realizată 

prin intermediul platformei M-tender. Menționăm ca pe platforma M-tender a fost realizată o 

procedură de AMV cu obiectul „proteze de şold”  din 05.06.201964 cu valoare totală estimată de 

189 850 lei, la care au participat trei operatori economici GBG-MLD SRL cu oferta de 174 930 

lei; INTERMED cu oferta de 171 130 lei (cea mai mică ofertă) și MT International Group cu 

                                                             
64 https://mtender.gov.md/tenders/MD-2019-05-29-000040-1?tab=contract-notice  

https://mtender.gov.md/tenders/MD-2019-05-29-000040-1?tab=contract-notice
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oferta de 182 624 lei (cea mai mare ofertă). Însă, pe data de 12.08.2019, grupul de lucru a decis de 

a anula procedura, în temeiul art. 71 a Legii nr. 131 din 03.07.2015 „privind achizițiile publice”, 

pe motiv că permisiunea MSMPS RM a expirat. Procedura se va desfășura repetat, după 

eliberarea de către MSMPS RM a unei noi Permisiuni. 

Pe data de 30.05.2019 Intermed SRL a depus o contestație la ANSC, dar deoarece conform 

legislației naționale AMV nu se pot contesta la ANSC, pe data de 04.06.2019 a fost adoptată 

decizia de a restituie fără examinare în fond contestația.65 

Din analiza Dării de seamă privind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică pe anul 

2020 constatăm încheiate 504 de contracte. Suma totală a contractelor este de 43 974 079,84 lei.   

Pe platforma M-tender sun indexate 19 proceduri de CMV care conțin 131 de loturi cu 

desemnarea câștigătorilor.  

Top 7 CMV cu valoarea cea mai mare sunt reflectate în tabelul de mai jos: 

Numărul şi data 

contractului de 

achiziţie 

Obiectul de achiziţie (denumirea 

bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor) 

Cod CPV Suma 

contractului 

Nr. 195”A” din 

03.04.2020 

Videobronhoscop 33100000-1 370800 

Nr.665 din 

30.12.2020 

Medicamente 33690000-3 425618,27 

Nr.397 din 

07.08.2020 

Serviciile de verificare metrologică a 

aparatelor de măsurare 

50410000-2 655579,04 

Nr.255 din 

07.05.2020 

Lucrări de recondiţionarea reţelei de 

gaze medicale în saloane pentru 

ajutorul medical pacienţilor COVID 

19 

45231500-0 721060 

Nr. 267 din 

11.05.2020 

Echipamentul de protecţie 33000000-0 810000 

Nr.271 din 

11.05.2020 

Servicii medicale-investigaţie de 

testare la COVID-19 

85145000-7 814216 

Nr.463 din Consumabile dializa compatibile cu 33140000-3 940186 

                                                             
65 https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=22991  

https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=22991
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16.09.2020 echipamentul ”Dialog+” 

Constatăm că în anul 2020 cele mai costisitoare AMV au fost realizate în contextul stării 

excepționale de combatere a pandemiei Covid 19.  

Ca și în anul 2019, în anul 2020 au fost identificate mai multe achiziții cu CVP 33100000-1 

„proteze de şold”. Astfel au fost identificate 142 de AMV cu obiectul „proteze de şold” în 

valoare totală de 3 866 376 lei, la care câștigător a fost desemnat „Internațional Grup SRL”. Nici 

o achiziție din cele 142 nu a fost realizată prin intermediul platformei M-tender.  

  

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 

În procesul de monitorizare a achizițiilor publice realizate în perioada anilor 2019-2020 de 

către IMSP Spitalul Clinic Bălți venim cu următoarele concluzii generale: 

1. Specificul achizițiilor publice realizate pentru necesitățile IMSP Spitalul Clinic 

Bălți rezultă din reglementările legale caracteristice achizițiilor publice în sectorul 

de sănătate. În acest context, IMSP Spitalul Clinic Bălți în calitate de persoană 

juridică de drept public realizează toate achizițiile publice cu excepția procedurilor 

în domeniul de: medicamente, alte produse de uz medical, dispozitive medicale, 

transport specializat medical, servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și a 

sistemelor informaționale incluse în Registrul medical, servicii de tratare și 

eliminare a deșeurilor medicale care sunt realizare de către Centrul pentru achiziții 

publice centralizate în sănătate conform Hotărîrea de Guvern nr. 1128 din 10-10-

2016. 

2. Un alt aspect specific al achizițiilor publice realizate în perioada anului 2020 de 

către IMSP Spitalul Clinic Bălți, rezultă din starea de urgență declarată în contextul 

pandemiei COVID-19 la data de 17 martie 2020, care în perioada de urgență au fost 

suplimentar reglementate prin Dispozițiile Comisiei Situațiilor Excepționale. 

Aceste achiziții nu apar în sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de stat al 

achiziţiilor publice” (SIA RSAP), reieșind din faptul că bunurile necesare 

contracarării infecției COVID-19 au fost achiziționate fie direct sau prin negociere 

fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Aplicarea acestor proceduri a 

fost prescrisă în mod direct prin dispozițiile Comisiei Situațiilor Excepționale.  

3. Reflectarea gradului de transparență a achizițiilor publice realizate de către IMSP 

Spitalul Clinic Bălți se realizează prin publicarea informație necesare pe site-urile 

https://scb.md/; www.tender.gov.md; www.e-licitatie.md; www.achizitii.md; 

www.etender.gov.md; mtender.gov.md. Pagina web https://scb.md/ conține 

https://scb.md/
http://www.tender.gov.md/
http://www.e-licitatie.md/
http://www.achizitii.md/
http://www.etender.gov.md/
https://scb.md/
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informații limitate despre achizițiile realizate de către IMSP Spitalul Clinic Bălți, 

cum ar fi doar: planurile anuale de achiziții publice, Dările de seamă privind AMV, 

anumite Contracte de achiziții publice și nouă rapoarte de monitorizare al AAP a 

anumitor achiziții publice și Răspunsurile IMSP Spitalul Clinic Bălți la aceste 

rapoarte. Concomitent, constatăm lipsa anunțurilor de participare și atribuire a 

achizițiilor publice, rapoartele privind executarea a achizițiilor publice. 

4. În general, procedurii de Planificare a achizițiilor publice nu se acordă atenția 

cuvenită. Din analiza planurilor de achiziții publice pa anii 2019, 2020 s-a constatat 

o disconcordanță dinte datele din Planul de achiziții publice publicat pe site-ul 

IMSP Spitalul Clinic Bălți  și datele incluse în portalul M-tender la rubrica Buget și 

Planuri. Concomitent constatăm o tergiversare în adoptarea planurilor anuale de 

achiziții publice. 

5. În anul 2019, anularea procedurii pe platformele de specialitate a avut loc la 20 

proceduri din diferite motive. Documentația de atribuire este elaborată cu 

deficiențe, astfel pe acest motiv au fost anulate 4 proceduri de achiziție publică. 

Suplimentar operatorii economici au acordat mai multe clarificări grupului de 

achiziții publice. În anul 2020 au fost identificate 6 proceduri anulate, două 

proceduri din motiv de eroare tehnica la inițierea procedurii, o procedură întru 

reexaminarea cantităților necesare pentru contractare. Achizițiile de Articole din 

hârtie pentru a. 2020  și 2021  care conțineau loturile: Șervețele; Rola prosoape; 

Hârtie igienică au fost anulate, pe motiv că – ofertele depuse, deși pot fi luate în 

considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a 

soluțiilor tehnice şi/sau financiare. Ulterior achiziții cu aceste obiecte nu au avut loc 

pe platformele de specialitate.  

6. Pe parcursul anului 2019 au fost depuse două contestații. Ambele au fost respinse, 

de către ANSC. Prima contestație a fost respinsă din motivul ca a fost depusă 

pentru o AMV, a doua pe motivul ca contestația nu conținea indicarea expresă a 

esenței și temeiului contestației, cu indicarea drepturilor și intereselor legitime ale 

contestatorului încălcate. În anul 2020 au fost identificate cinci contestații în 

domeniul achizițiilor publice realizate de către IMSP Spitalul Clinic Bălți. Două 

contestații au fost depuse de către agentul economic „UNIVERSCOM” SA, pa 

aceiași achiziție pentru care ANSC a dat câștig agentului economic. Cu toate 

acestea pe portalurile web de specialitate la achiziția de Inventar moale pentru a. 

2020 nu s-au operat careva modificări, iar la rubrica Statutul și decizia Grupului de 

lucru este decizia inițială de Refuz. 



30 
 

7. Pentru anul 2019 de pe pagina web a IMSP Spitalului Clinic Bălți sunt plasate 9 

rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice realizate de Agenția Achiziții 

Publice. Conform Răspunsului IMSP Spitalului Clinic Bălți la Raportul de 

monitorizare nr. 912 autoritatea contractantă a face trimitere la achiziția care are cu 

tot alt obiect. 

8. Lista de interdicție este un mecanism greoi în aplicare astfel în perioada de 

monitorizare, IMSP Spitalul Clinic Bălți nu trimis nici o sesizare în acest sens.  

9. După analiza Dării de seamă privind CMV pentru anul 2019 constatăm încheiate 

176 de contracte, din care pe platforma M-tender sun indexate 29 de proceduri de 

CMV care conțin 131 de loturi cu desemnarea câștigătorilor. Suma totală a 

contractelor este de 7 151 763 lei.  Din analiza Dării de seamă privind realizarea 

AMV pe anul 2020 constatăm încheiate 504 de contracte, din care pe platforma M-

tender sun indexate 19 proceduri de CMV care conțin 131 de loturi cu desemnarea 

câștigătorilor. Suma totală a contractelor este de 43 974 079,84 lei. 

10. Din totalul de AVM cu CVP comune au fost identificate mai multe achiziții. Cele 

mai multe achiziții sunt cu CVP 33100000-1 „proteze de şold”. Astfel au fost 

identificate în anul 2019 – 48 de AMV cu obiectul „proteze de şold” în valoare de 1 

306 944 lei, iar în anul 2020 -142 de AMV cu obiectul „proteze de şold” în valoare 

totală de 3 866 376 lei, la care câștigător a fost desemnat „Internațional Grup SRL”. 

Nici o achiziție cu obiectul „proteze de şold” nu a fost realizată prin intermediul 

platformei M-tender.    

În urma monitorizării achizițiilor publice din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți venim cu 

următoarele recomandări generale: 

1. IMSP Spitalul Clinic Bălți trebuie să asigure publicarea pe pagina sa web a anunțurilor 

de intenție, participare, atribuire, Rapoartele privind executarea contractelor, precum și 

să excludă publicarea selectivă a contractelor de achiziții publice. 

2. Recomandăm IMSP Spitalului Clinic Bălți la adoptarea Planurilor anuale justificarea 

sumelor alocate pentru anumite achiziții și estimarea costurilor necesare, cu folosirea 

unei metodologii strict stabilite de calcul. 

3. Excluderea erorilor la elaborarea documentației de atribuire și la răspunsurile pentru 

rapoartele AAP, precum și luarea unei atitudini mai stricte la executarea deciziilor 

ANSC.  

4. Inițierea procedurilor de achiziție publică, prin aplicarea principiului asumării 

răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică, în consecință diminuarea 

anulării procedurilor din lipsa resurselor financiare.  
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5. Realizarea de către IMSP Spitalul Clinic Bălți a achizițiilor publice, inclusiv de valoare 

mică, pe portalurile de profil acreditate.  

6. Realizarea achizițiilor publice cu același obiect printr-o singura achiziție publică, fără 

divizarea acestora. 
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