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Introducere 

Această investigație este un produs al proiectului „Achiziții publice pe înțelesul tuturor”, 

desfășurat de Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI, în calitate de beneficiar de sub-

grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat 

de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în colaborare cu 

Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în 

domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea 

achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante. Opiniile 

exprimate și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorului și nu reflectă 

neapărat opinia IDIS „Viitorul" și a donatorului. 

Activitățile de monitorizare descrise în acest articol s-au desfășurat în lunile aprilie-iunie 2022, 

concentrându-se pe o procedură de achiziții ce a avut loc în perioada mai-iunie 2020 (mai exact, 

reparația capitală a trotuarelor pietonale prin instalare de pavaj – procedură desfășurată de către 

Primăria mun. Bălți în calitate de autoritate contractantă). Echipa de monitorizare a urmărit 

această procedură de achiziții publice la diferite etape: începând cu etapa de planificare a 

achizițiilor, continuând cu etapa de elaborare a documentației de atribuire, etapa de lansare a 

achiziției, depunere și deschidere a ofertelor, dar și etapa de evaluare a ofertelor și atribuire a 

contractului. Nu a fost monitorizată etapa de implementare și monitorizare a contractului, din 

motiv că această procedură de achiziție publică a fost anulată repetat (de două ori).  

La etapa de planificare a achizițiilor, au fost utilizate următoarele instrumente de monitorizare: 

au fost analizate prețurile de piață ale lucrărilor de instalare pavaj planificate; s-au analizat 

contractele de achiziții istorice și posibilele conexiuni dintre responsabilii din cadrul autorității 

contractante și companiile contractante; s-au analizat contractele de achiziții incluse în Planul 

anual de achiziții al autorității contractante. Totodată, au fost utilizate următoarele instrumente 

în cadrul etapei de elaborare a documentației de atribuire: analiza detaliată a documentației 

de atribuire, caietului de sarcini cu specificații tehnice; examinarea unei eventuale depuneri de 

contestații asupra documentației de atribuire și analiza deciziei ANSC, inclusiv a pretențiilor 

operatorilor economici; argumentarea autorității contractante, în cazul în care a fost depusă o 

contestație. Nu în ultimul rând, în cadrul etapei de lansare a achiziției, depunere și deschidere 

a ofertelor, monitorul a apelat la următoarele metode de identificare a stegulețelor roșii: analiza 

detaliată a tuturor documentelor achiziției; analiza întrebărilor de clarificare publicate și a 

răspunsurilor autorității contractante publicate în sistemul electronic; analiza deciziilor ANSC 

(contestație admisă parțial/integral, respinsă) cu privire la contestația/contestațiile depuse de 
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către operatorii economici și încălcările invocate; analiza conexiunilor dintre membrii grupului 

de lucru și fondatorii/administratorii companiilor care au depus oferte: Nostalitserv-Prim SRL, 

„VLADMIH COMPANY”, Primaterax-nord, și 5AQ INVEST SRL. Spre final, etapa de 

evaluare a ofertelor și atribuire a contractului a fost monitorizată prin intermediul 

următoarelor mecanisme: verificarea potențialelor conflicte de interese care ar putea exista; 

analiza eventualelor contestații depuse având drept obiect anularea procedurii de achiziție, și 

dacă au fost depuse; analiza deciziilor ANSC, etc.   

 

Caz practic: trotuare cu bucluc la Bălți 

Pe data de 7 mai 2020, Primăria municipiului Bălți a publicat Anunțul de Participare privind 

executarea lucrărilor de „Reparaţie capitală a trotuarelor pietonale prin instalare de pavaj", 

conform necesităților DCC a Primăriei mun. Bălti, prin procedura de achiziţie Cererea 

Ofertelor de Preț, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1588849671489. 

 

Documentația de atribuire a fost anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP MTender 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1588849671489?tab=contract-notice și pe 

pagina web a Primăriei mun. Bălți: https://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-

participare/. Această procedură de achiziții a fost divizată în două loturi. Primul lot viza 

reparaţia capitală a trotuarului pietonal din str. Alexandru cel Bun, prin instalare de pavaj, iar 

valoarea estimată fără TVA a acestui lot a fost stabilită în suma de 517 666.67 MDL. Cel de-

al doilea lot viza reparaţia capitală a trotuarului pietonal din str. Bulgară, prin instalare de pavaj, 

valoarea estimată fără TVA a acestui lot fiind de 517 666.67 MDL fără TVA. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1588849671489
https://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare/
https://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare/
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Punctul 15 al Anunțului de Participare vizat conține criteriile privind eligibilitatea operatorilor 

economici care pot determina eliminarea acestora, dar și criteriile de selecție. Dintre cele 24 

criterii enumerate, un criteriu ne atrage atenția instantaneu: criteriul nr. 20. Criteriul menționat 

sună în modul următor: „Disponibilitatea bazei tehnico-materiale proprii sau în chirie pe 

teritoriul municipiului Bălți”, iar autoritatea contractantă solicită, în acest sens, o serie de 

documente confirmative cu aplicarea semnăturii electronice.  

 

 

Analizând clarificările operatorilor economici de pe pagina Mtender, oricine poate vedea și 

înțelege nemulțumirea vădită a acestora în raport cu criteriul nr. 20. „În anunț este inclus 

punctul 20. Solicităm să excludeți acest punct sau vom fi nevoiți sa contestăm această cerință”; 

„Excludeți nr. 20 din cerințe. Aceasta este o cerință ce limitează agenții economici la 

participare la licitație. Vom fi nevoiți să depunem o contestație la ANSC”, etc, sunt doar câteva 

dintre comentariile operatorilor economici în raport cu această procedură de achiziție.  
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Într-adevăr, disponibilitatea bazei tehnico-materiale proprii sau în chirie pe teritoriul mun. Bălţi 

nu poate fi un criteriu de evaluare. Acest criteriu facilitează favorizarea firmelor de construcție 

din Bălți si limitarea altor agenți economici de pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste acţiuni 

sunt contrare principiului tratamentului egal, imparțialității, nediscriminării în privința tuturor 

ofertanților și operatorilor economici. Acest principiu este stipulat foarte clar în cadrul Legii 

nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, capitolul I, articolul 7, punctul h: 

„Reglementarea relaţiilor privind achiziţiile publice se efectuează în baza principiului de 

tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor 

economici”.  

Respectarea principiului tratamentului egal presupune ca, oricând pe parcursul procedurii de 

atribuire, să se stabilească şi să se aplice reguli, cerinţe, criterii identice pentru toţi operatorii 

economici, astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a deveni contractanţi. Principiul 

a fost explicat uneori ca implicând atât aspecte procedurale, cât și de drept substanţial: 

tratament egal înseamnă atât egalitatea de oportunităţi – definirea unor cerinţe cu respectarea 

acestui principiu. În aplicarea acestui principiu, Primăria municipiului Bălți nu a respectat o 

regulă esențială în cazul cercetat în cadrul acestui articol, și anume eliminarea elementelor de 

natură subiectivă care pot influenţa deciziile în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică. 

Principiul tratamentului egal, imparțialității, nediscriminării în privința tuturor ofertanților și 

operatorilor economici, nu este singurul principiu care a fost încălcat în cadrul procedurii de 

achiziție publică cercetate. Există dubii rezonabile că valoarea achiziției publice vizate a fost 
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subestimată esențial. Analizând caietul de sarcini, orice expert în planificarea construcțiilor 

poate confirma instantaneu că descrierea lucrării din punctul 8 al caietului de sarcini nu 

corespunde cu cerințele conform desenelor aplicate, iar valoarea estimativă a ambelor loturi 

este micșorată cu mult în comparație cu valoarea reală, care include prețurile manoperei și a 

materialelor de construcție existente la momentul achiziției în Republica Moldova. Acest lucru 

a fost scos la lumina zilei și de către operatorii economici interesați de procedura de achiziții 

publice vizată: „Evaluând caietul de sarcini, și comparându-l cu prețurile curente, pot spune cu 

tărie că acesta pe departe nu corespunde realității, valoarea obiectului fiind micșorată. 

Explicați, vă rog, motivul!”.  

Pentru a ne convinge că valoarea achiziției a fost, cu adevărat, subestimată, am comparat 

valorile unor achiziții publice similare, desfășurate de către alte autorități contractante din 

Republica Moldova, în aproximativ aceeași perioadă de referință. Astfel, caietul de sarcini 

pentru lotul 1 – „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Alexandru cel Bun, prin 

instalare de pavaj” – indică o cantitate de 1 676 metri pătrați de trotuar spre pavare. Caietul de 

sarcini pentru lotul 2 – „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Bulgară, prin instalare 

de pavaj” – indică o cantitate de 1 797 metri de trotuar spre pavare. Dată fiind valoarea totală 

estimată a achiziției (1,034,333.00 MDL), un metru de trotuar spre pavare ar avea un preț 

estimativ de 298 MDL, conform calculelor Primăriei municipiului Bălți. 

Echipa de monitorizare a identificat o achiziție similară, desfășurată în anul 2021, de către 

Direcţia Generală Locativ Comunală şi Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău ocds-

b3wdp1-MD-16242828641021. În cazul dat, 169 metri pătrați de pavaje executate din placi de 

trotuare din beton prefabricat în Parcul Valea Trandafirilor au avut o valoare estimată de 

120 000 MDL, ceea ce înseamnă aproximativ 710 MDL pentru un metru pătrat de trotuar, ori 

de 2,4 ori mai mult decât prețul estimat de către Primăria municipiului Bălți.  

Întrebarea logică care survine ar fi următoarea: de ce ar fi încercat Primăria municipiului Bălți 

să subestimeze valoarea acestei achiziții publice? În primul rând, e bine de menționat că 

valoarea contractului a putut fi subestimată comparativ cu prețul de contract real, fie în mod 

intenționat (cu prețul respectiv per m2, iar ulterior modificat la etapa executării), ori în mod 

neintenționat. Totodată, atunci când valoarea estimată nu este corelată cu preţurile actuale, 

niciun ofertant nu poate întocmi o propunere financiară şi tehnică care să corespundă cerinţelor 

din caietul de sarcini, procedura de achiziții fiind, astfel, sortită anulării. Uneori, autoritățile 

                                                      
1 https://e-licitatie.md/achizitii/25310/lucrari-de-instalare-a-pavajului-in-spatiile-publice 
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contractante pot urmări anumite interese de anulare ale procedurilor de achiziții (de exemplu, 

în scopul favorizării unui anumit ofertant la procedura repetată).  

Este de menționat faptul că procedura de achiziție dată a fost anulată în conformitate cu 

solicitarea Direcției Gospodărie Comunale. 

 

 

Autoritatea contractantă a lansat o procedura repetată2, publicată pe data de 21 mai 2020, care 

a eliminat cele două stegulețe roșii descrise mai sus (clauza discriminatorie privind aria de 

operare a ofertantului, dar și valoarea subestimată a achiziției).  

 

Și această procedură repetată de achiziții a fost anulată (fiindcă, conform autorității 

contractante, numărul de ofertanţi / candidaţi care întrunesc cerințele de calificare și selecție ar 

fi fost mai mic decât numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură). Cu toate acestea, 

Legea 131/2015 nu prevede obligativitatea a minim trei oferte calificate la achiziția de lucrări. 

Așadar, anularea unei proceduri „în lipsa a 3 oferte calificate” este contrară legii 131/2015 și 

autoritatea contractantă a făcut, de fapt, referință la HG privind achizițiile de lucrări (la data 

achiziției, încă era în vigoare HG 669/2016). Însă, în august 2020 a fost aprobată o nouă HG 

privind achizițiile lucrări în care, corespunzător legii 131/2015, a fost exclusă obligativitatea 

celor 3 oferte. Chiar și așa, legea este prioritară, deci, aici autoritatea a comis o a treia încălcare. 

                                                      
2 https://e-licitatie.md/achizitii/14346/reparatia-capitala-a-trotuarelor-pietonale-prin-instalare-de-pavaj 
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În cele din urmă, deși procedura de achiziții vizată a fost anulată fără temei a doua oară, este 

un semn bun faptul că autoritatea contractantă a reacționat constructiv la plângerile operatorilor 

economici și la semnalele de alarmă transmise de către societatea civilă. Până la urmă, este 

important să ținem minte că stegulețele roșii sunt niște semnale sau indicatoare de posibile 

iregularități, fraudă sau corupție. Totodată, un steguleț roșu nu indică neapărat o ilegalitate sau 

act de corupție, dar mai curând o posibilitate ca acesta să existe. Uneori, un steguleț roșu poate 

indica o eroare umană sau tehnică fără rea intenție. În orice caz, societatea civilă are un rol 

esențial în monitorizarea achizițiilor publice prin prisma acestor stegulețe roșii, asigurând 

transparența în atribuirea şi executarea contractelor de achiziții publice. 

 

Noțiuni teoretice: stegulețe roșii în domeniul achizițiilor publice 

În sensul Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, o achiziție publică reprezintă 

procurarea, prin intermediul unui contract de achiziții publice, de bunuri, de lucrări sau servicii 

de către una sau mai multe autorități contractante de la operatorii economici selectați de 

acestea, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sunt destinate sau nu unui scop public. 

Autoritatea contractantă este orice autoritate publică sau persoană juridică de drept public și 

asociație a acestor autorități sau persoane. 

În Republica Moldova, achizițiile publice rămân a fi un domeniu vulnerabil la fraude și 

corupție, fapt ce amplifică rolul societății civile în supravegherea modului în care se desfășoară 

procesul de achiziție. Transparența limitată, cadrul legal inconsecvent, lipsa de control și lipsa 

specialiștilor calificați în domeniu sunt problemele majore ale sistemului de achiziție publică. 

Toate acestea produc efecte negative asupra dezvoltării infrastructurii sociale și economice, 

calității serviciilor publice, precum și asupra încrederii cetățenilor și mediului de afaceri în 

instituțiile statului. 
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Un instrument crucial ce poate fi utilizat de către societatea civilă întru supravegherea modului 

în care se desfășoară procesul de achiziție este instrumentul stegulețelor roșii3, valabil pentru 

diferite etape ale procesului de achiziție. La etapa de planificare a achizițiilor, principalele 

stegulețe roșii sunt: (1) planificarea defectuoasă a achizițiilor publice fără luarea în considerare 

a indicatorilor medii de piață, a locului livrării bunurilor/prestării serviciilor, a complexității 

bunurilor, a scopului procurării bunurilor, a perioadei de executare a contractelor etc.; (2) 

manipularea necesității, prin includerea în Planul de achiziții a bunurilor, serviciilor sau 

lucrărilor care nu corespund necesităților reale ale autorității și beneficiarilor acesteia; (3) 

supraestimarea valorii achiziției cu urmărirea favorizării unui anumit operator economic și/sau 

obținerii unor beneficii personale, ulterior, la etapa de atribuire a contractelor; (4) planificarea 

achiziției în funcție de interesele unor persoane individuale ori grupuri de persoane, etc.  

La etapa de elaborare a documentației de atribuire, se reliefează adesea următoarele stegulețe 

roșii: (1) specificații tehnice discriminatorii, care fac referință la o anumită marcă comercială, 

la un anumit brevet, la o schiță, la un anumit tip de bunuri, lucrări sau servicii, etc; (2) 

specificațiile tehnice sunt complexe, vagi, prea înguste sau „ajustate” la un anumit operator 

economic; (3) neîmpărțirea pe loturi a achiziției (inclusiv fără justificare), în special în cazul 

achizițiilor voluminoase care conțin diverse categorii de bunuri, servicii, lucrări, etc. 

În cadrul etapei de lansare a achiziției, depunere și deschidere a ofertelor, se constată 

următoarele stegulețe roșii: (1) anunțul de participare a fost publicat în termeni mult prea 

restrânși pentru tipul și complexitatea achiziției; (2) răspunsuri evazive și neclare din partea la 

autoritatea contractantă la solicitările de clarificare depuse de către operatorii economici; (3) 

refuz neîntemeiat din partea autorității contractante la cererea societății civile de a face parte 

din componența grupului de lucru pentru achiziții; (4) un conflict de interes dintre un membru 

al grupului de lucru și unul dintre ofertanți, etc. 

Cele mai frecvente stegulețe roșii întâlnite în cadrul etapei de evaluare a ofertelor și atribuire 

a contractului, sunt următoarele: (1) prezentarea documentelor false în cadrul procedurii de 

achiziție publică; (2) excluderea unui/unor ofertant/ofertanți fără temei legal; (3) acceptarea 

unor oferte necorespunzătoare; (4) anularea nefondată a procedurii de achiziție, etc. 

Nu în ultimul rând, pot fi identificate o serie de stegulețe roșii la etapa de implementare și 

monitorizare a contractului: (1) contractantul solicită majorarea valorii contractului 

(independent de autoritatea contractantă) într-un timp foarte scurt de la semnarea contractului; 

                                                      
3 IDIS Viitorul (2022). “GHID DE MONITORIZARE A ACHIZIȚIILOR PUBLICE: INSTRUMENT PENTRU 

SOCIETATEA CIVILĂ”, pagina 17. 
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(2) autoritatea contractantă admite încălcări în ceea ce privește cantitatea/calitatea bunurilor 

livrate sau a lucrărilor executate; (3) autoritatea contractantă admite încălcarea termenilor de 

livrare a bunurilor, executare a lucrărilor, etc. 

 

Soarta achiziției vizate, astăzi 

În septembrie 2021, a fost lansată repetat achiziția „Reparația capitală a trotuarului pietonal din 

str. Bulgară (de la strada I. Franco până la drumul de centură) mun. Bălți”, conform 

necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți4. Contractul a fost planificat pentru 2 ani: a. 2021 – 

8 408 000,00 lei cu TVA , și a. 2022 – 967 950,00 lei cu TVA. În cadrul acestei licitații 

deschise, au participat 2 ofertanți economici: „Tehnologica Construct” (cu oferta de 7 597 

819,76 MDL) și „VLADMIH COMPANY" (cu oferta de 8 422 051,01 MDL). Învingătorul 

acestei proceduri de achiziții publice a fost compania „Tehnologica Construct”.  

Conform autorității contractante, pentru demonstrarea experienței similare, SRL „Tehnologica 

Construct” a specificat contractul nr. 61 din 04.09.2020 încheiat cu Consiliul Raional Orhei 

pentru lucrări de construcție a drumului L336,1 Drum de acces spre s. Tabăra în valoare de 

14.369.570,46 lei (informație verificată pe pagina oficială a AAP). Au fost prezentate mostre 

de pavaj (4 tipuri) ce corespund cerințelor tehnice din proiectul de execuție, precum și 

fotografii/imagini pentru bănci și urne de gunoi. A fost confirmat prețul de 8 950,00 lei fără 

TVA per tonă pentru parapet metalic 11DO-U2. Operatorul economic a prezentat oferta care 

corespunde cerinţelor minime de calificare solicitate prin documentele ce ţin de experienţă 

similară, asigurare cu personal calificat şi utilaj specializat care urmează a fi antrenat la 

execuţia lucrărilor. De asemenea, au fost prezentate toate certificatele de la organele de control, 

s-au constituit devizele, graficul de executare, garanțiile, declarațiile şi alte documente necesare 

calificării. S-a constatat că operatorul economic SRL „Tehnologica Construct” a elaborat 

devizele în conformitate cu cerinţele normativelor tehnice în vigoare, incluzând toate lucrările 

şi respectând toate cerinţele înaintate faţă de obiectul achiziţiei, conform caietului de sarcini.  

Vorbind despre cel de-al doilea trotuar (din strada Alexandru cel Bun), informație mai amplă 

despre soarta acestei achiziții poate fi identificată în cadrul Planului anual al achizițiilor publice 

pentru anul 2022 (pe aparatul Primăriei municipiului Bălți)5. Astfel, reparația capitală a 

trotuarului din strada Konev (inclusiv strada Alexandru cel Bun până la intersecția cu strada 

Ivan Franko) este planificată pentru perioada iulie-august 2022 (licitație deschisă). Suma 

                                                      
4 https://achizitii.md/ro/public/tender/21044725/lot/11528552/ 
5 https://balti.md/wp-content/uploads/2022/07/modificari-achizitii-dgc-12.07.2022.pdf 
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estimativă planificată a acestei proceduri de achiziții (mii lei) este de 2137,2 MDL fără TVA 

și 2564,6 MDL cu TVA. Echipa ADO Lex XXI va continua să monitorizeze destinul acestei 

proceduri de achiziție publică, și în continuare. 

Disclaimer 

Această investigație este un produs al proiectului „Achiziții publice pe înțelesul tuturor”, 

desfășurat de Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI, în calitate de beneficiar de sub-

grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat 

de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în colaborare cu 

Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în 

domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea 

achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante. Opiniile 

exprimate și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorului și nu reflectă 

neapărat opinia IDIS „Viitorul" și a donatorului. 

 

 


