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Introducere, sau de câtă benzină are nevoie o Primărie? 

În ultimii trei ani, Primăria municipiului Bălți a înregistrat un record greu de egalat, 

achiziționând produse petroliere (benzină și motorină) cât să călătorească din Moldova în 

Antarctica de 108 ori1. Mai exact, vorbim despre 27,035 de litri de benzină/motorină în 2020, 

31,465 litri în 2021, și 24,901 litri în 2022 (83.401 litri în total), care au costat Primăria Bălți 

peste 1,289,771.67 lei moldovenești.  

 

Pentru comparație, în anul 2021 Consiliul Raional Orhei a achiziționat 17,000 litri de benzină2, 

deși raionul Orhei are o populaţie de 126,6 mii persoane și o suprafață de 1228,3132 km23, 

comparativ cu populaţia de 127,2 mii persoane și suprafața de 78,0071 km24 ale municipiului 

Bălți. În acest context, nevoia Primăriei municipiului Bălți de a achiziționa produse petroliere 

 
1 Modalitatea prin care a fost calculată cifra de 215 călătorii Moldova-Antarctica: conform worldata.info, distanța dintre 

Moldova și Antarctica este de 15.445 km. Consumpția medie de petrol per 100 km este de 5-8 litri. Astfel, o călătorie din 

Moldova spre Antarctica ar necesita între 772,25 litri benzină și 1 235,6 litri benzină. Așadar, consumpția de 83.401 litri a 

Primăriei pentru ultimii trei ani ar fi, în acest format, echivalentă cu 108 călătorii din Moldova în Antarctica. 
2 https://achizitii.md/ro/public/tender/21049010/ 
3 https://statistica.gov.md/print.php?l=ro&midc=39&idc=4&id=3&type=region 
4 https://statistica.gov.md/print.php?l=ro&midc=39&idc=43&id=39&type=region 
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într-o cantitate de aproape două ori mai mare față de cea achiziționată de Consiliul Raional 

Orhei pare cel puțin stranie și nejustificată.  

Pe lângă volumele exorbitante de produse petroliere achiziționate de către Primăria 

municipiului Bălți din bani publici, un alt semn de întrebare apare în raport cu facturile care 

justifică utilizarea acestora. Mai exact, pe data de 28 august 2022, Asociația pentru Drepturile 

Omului Lex XXI a expediat mai multe cereri de acces la informație către Primăria municipiului 

Bălți, prin care a solicitat date cu privire la cantitatea de combustibil (benzină, motorină, etc.) 

folosită în anii 2019, 2020, 2021, 2022 de către DGFE a Primăriei mun. Bălți, Aparatul 

Primăriei municipiului Bălți, DÎTS a Primăriei mun. Bălți, DASPF a Primăriei mun. Bălți. Am 

solicitat copiile facturilor și contractelor care confirmă acest consum, însă am primit următorul 

răspuns: „Conform deciziei Consiliului Municipal nr. 17/1 din 10.12.2021 cu privire la 

aprobarea bugetului municipal Bălți pentru anul 2022, furnizarea documentelor menționate 

de mai sus, se efectuează de către instituțiile bugetare contra plată, în anexa nr. 5, la decizia 

respectivă”. Așadar, Primăria municipiului Bălți solicită bani pentru informația de interes 

public, în total dezacord cu Legea privind accesul la informație nr. 982 din 11.05.2000.  

Cifre, cifre și iar cifre... 

În scopul elaborării acestei investigații, au fost cercetate și analizate trei proceduri de achiziții 

publice desfășurate de către Primăria municipiului Bălți, și mai exact (1) Achiziționarea 

produselor petroliere pentru a. 20205, (2) Achiziționarea produselor petroliere pentru a. 2021, 

conform necesităților direcțiilor Primăriei mun. Bălți6 și (3) Produse petroliere pentru a.2022, 

conform necesităților direcțiilor Primăriei mun. Bălți7.  

În anul 2020, Primăria municipiului Bălți a achiziționat 27,035 de litri de benzină/motorină, 

pentru care a plătit o sumă de 420,585.00 MDL. Acești litri sunt echivalenți cu volumul necesar 

pentru a călători din Moldova în Antarctica de 35 ori. În anul 2021, Primăria municipiului Bălți 

a achiziționat și mai multe produse petroliere. De data aceasta, vorbim despre un volum de 

31,465 litri, procurați la un preț de 428,811.67 MDL, și care ar reuși să acopere necesitățile a 

40 călătorii din Moldova până în Antarctica. Nu în ultimul rând, în anul 2022, Primăria 

municipiului Bălți a achiziționat 24,901 litri de produse petroliere, la un preț de 440,375.00 

 
5 https://e-licitatie.md/achizitii/10841/achizitionarea-produselor-petroliere-pentru-a2020 
6 https://e-licitatie.md/achizitii/20106/achizitionarea-produselor-petroliere-pentru-a2021-conform-necesitatilor-directiilor-

primariei-munbalti 
7 https://e-licitatie.md/achizitii/30760/produse-petroliere-pentru-a2022-conform-necesitatilor-directiilor-primariei-munbalti 
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MDL. Acest volum de produse petroliere ar fi suficient pentru a facilita 34 călătorii din 

Moldova până în Antarctica. 

Câte produse petroliere achiziționează alte autorități publice locale? 

În scopul elaborării acestei investigații, Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI a analizat 

achizițiile / consumpția de produse petroliere ale două autorități publice: Consiliul Raional 

Orhei, și Direcția Generală Educație Tineret și Sport a municipiului Chișinău. Raționamentul 

utilizat a fost următorul: cu cât este mai mare populația și suprafața unei localități / raion, cu 

atât mai multe produse petroliere sunt necesare pentru buna funcționare și activitate a autorității 

publice locale. Astfel, în anul 2021 Consiliul Raional Orhei a achiziționat 17,000 litri de 

benzină8, deși raionul Orhei are o populaţie de 126,6 mii persoane și o suprafață de 1228,3132 

km29, comparativ cu populaţia de 127,2 mii persoane și suprafața de 78,0071 km210 ale 

municipiului Bălți, care a achiziționat în acel an 31,465 litri de produse petroliere. Așadar, în 

raport cu Consiliul Raional Orhei, Primăria municipiului Bălți a achiziționat de aproape două 

ori mai multe produse petroliere pentru anul 2021, în pofida faptului că cele două regiuni au o 

populație asemănătoare, iar raionul Orhei are o suprafață de aproape două ori mai mare în 

raport cu suprafața municipiului Bălți. 

 

Un alt exemplu elocvent este cel al Direcției Generală Educație Tineret și Sport a municipiului 

Chișinău, care a achiziționat în anul 2021 produse petroliere în volum de 11,200 litri11. În 

același timp, Direcția Învățământ, Tineret și Sport a municipiului Bălți a achiziționat, în același 

an, produse petroliere în volum de 8,350 litri12, adică un volum destul de asemănător cu 

volumul achiziționat de către Direcția Generală Educație Tineret și Sport a municipiului 

 
8 https://achizitii.md/ro/public/tender/21049010/ 
9 https://statistica.gov.md/print.php?l=ro&midc=39&idc=4&id=3&type=region 
10 https://statistica.gov.md/print.php?l=ro&midc=39&idc=43&id=39&type=region 
11 https://achizitii.md/ro/public/tender/21032233/ 
12 https://e-licitatie.md/achizitii/30760/produse-petroliere-pentru-a2022-conform-necesitatilor-directiilor-primariei-munbalti 
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Chișinău. Asta deși municipiul Chișinău are un număr de 155 școli și 91,993 elevi, comparativ 

cu municipiul Bălți, unde funcționează doar 28 școli și unde învață 15,084 elevi13.  

 

 

Contracte și facturi ascunse? De ce se limitează accesul la informația cu privire la 

consumul real de produse petroliere în cadrul Primăriei Bălți?  

Pe data de 28 august 2022, Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI a expediat mai multe 

cereri de acces la informație către Primăria municipiului Bălți (nr. 44 din 28.08.2022, nr. 45 

din 28.08.2022, nr. 46 din 28.08.2022 și nr. 47 din 28.08.2022), prin care a solicitat date cu 

privire la cantitatea de combustibil (benzină, motorină, etc.) folosită în anii 2019, 2020, 2021, 

 
13 https://diez.md/2020/01/04/doc-cate-scoli-avem-in-fiecare-raion-din-tara-si-cati-elevi-inregistreaza-moldova-in-anul-

2020/ 
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2022 de către DGFE a Primăriei mun. Bălți, Aparatul Primăriei municipiului Bălți, DÎTS a 

Primăriei mun. Bălți, DASPF a Primăriei mun. Bălți (inclusiv copiile facturilor și contractelor 

care confirmă acest consum). La data de 7 septembrie 2022 (anexa I), Primăria municipiului 

Bălți ne-a remis un răspuns la cererea de acces la informație nr. 47 din 28.08.2022, prin care 

ne informează că furnizarea documentelor solicitate de către echipa noastră se va efectua 

exclusiv contra plată:  

„Prin urmare, pentru informația solicitată, suma spre plată constituie: 

1. Anul 2019 – 17 file – 170,00 lei; 

2. Anul 2020 – 18 file – 180 lei; 

3. Anul 2021 – 20 file – 200 lei; 

4. Anul 2022 – 12 file – 120 lei. 

Deci, vă rugăm achitarea sumei totale de 670,00 lei.” 

La data de 8 septembrie 2022, Primăria de Bălți ne-a emis un al doilea răspuns la cererile de 

acces la informație nr. 41/22, nr. 42/22, nr. 43/22, și nr. 46/22 din 28.08.2022. În acest răspuns, 

Primăria ne informează repetat că „eliberarea copiilor, furnizarea informațiilor analitice, de 

sinteză sau inedite pentru anul de gestiune sau pentru anii precedenți se efectuează de către 

instituțiile bugetare contra plată, conform tarifelor aprobate. Pentru informația solicitată, 

suma spre plată constituie 1590.00 lei. Informația va f eliberată după prezentarea bonului de 

plată privind achitarea plăților respective”. 

Apare întrebarea: ce înseamnă informație inedită, cum s-au stabilit tarifele pentru acest tip de 

informație și de ce s-a permis, de facto, stabilirea de tarife pentru informația de interes public? 

Acest lucru este în vădită contradicție cu Legea privind accesul la informație nr. 982 din 

11.05.2000, conform căreia „oricine, în condiţiile prezentei legi, are dreptul de a căuta, de a 

primi şi de a face cunoscute informaţiile oficiale” (art. 4, al. 1). Totodată, „pot solicita 

informaţii oficiale, în condiţiile prezentei legi: a) orice cetăţean al Republicii Moldova; b) 

cetăţenii altor state, care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova; c) 

apatrizii stabiliţi cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova” (art. 5, al. 

3). Nu în ultimul rând, conform articolului 6, al. 1, al prezentei legi, „informaţii oficiale sînt 

considerate toate informaţiile aflate în posesia şi la dispoziţia furnizorilor de informaţii, care 

au fost elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate şi/sau adoptate de organe ori persoane 

oficiale sau puse la dispoziţia lor în condiţiile legii de către alţi subiecţi de drept”.  
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Echipa noastră a solicitat și informații cu privire la (1) numărul/tipul de mijloace care sunt în 

proprietatea, sau la dispoziția DASPF a Primăriei mun. Bălți / DÎTS a Primăriei mun. Bălți / 

DGFE a Primăriei mun. Bălți / Aparatului Primăriei mun. Bălți, dar și (2) sumele de bani 

alocate în anii 2020, 2021, 2022 pentru întreținerea mijloacelor de transport care sunt în 

proprietatea, sau la dispoziția Primăriei municipiului Bălți (procurarea pieselor de schimb; 

reparația autoturismelor; servicii de spălătorie, etc), însă, la momentul scrierii acestei 

investigații, nu am primit răspunsuri la aceste solicitări.  

Licitații electronice cu un singur ofertant? 

Un alt lucru care ne-a atras atenția este procedura de achiziții „Achiziționarea produselor 

petroliere pentru a. 2020”14. Conform punctului 34 al Hotărârii de Guvern nr. 987 din 10-10-

2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea 

ofertelor de prețuri, „În cazul în care a fost depusă o singură ofertă, licitația electronică nu 

are loc, iar grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice 

urmează să decidă atribuirea contractului de achiziții ofertantului sau repetarea procedurii de 

achiziție”. În acest context, am solicitat Primăriei municipiului Bălți (prin cererea de acces la 

informație nr. 48/22 din 28.08.2022) să ne descrie raționamentul grupului de 

lucru/specialistului certificat care a decis atribuirea contractului de achiziții singurului ofertant 

– LUKOIL-Moldova. Menționăm că același lucru s-a întâmplat și în anul 2019. 

 

 
14 https://e-licitatie.md/achizitii/10841/achizitionarea-produselor-petroliere-pentru-a2020 



 7 

 

 

La data de 7 septembrie 2022, Primăria municipiului Bălți ne-a remis un răspuns (anexa II), 

prin care ne-a informat că „Procedurile au fost lansate prin intermediul platformei electronice, 

la care au acces toți potențialii participanți, deci au fost aplicate principiile de reglementare 

a relațiilor privind achizițiile publice prevăzute la art. 7 din Legea 131/2015 privind achizițiile 

publice. În cazurile în care se depune o singură ofertă la procedură, nu are loc licitația 

electronică. Grupul de lucru pentru achiziții publice a Primăriei mun. Bălti a decis atribuirea 

contractului "LUKOIL-Moldova" SRL, unicului participant calificat, din motivul că produsele 

petroliere au o strictă necesitate în scopul asigurării activității instituției”. Cu toate acestea, 

dacă examinăm site-ul mtender.md și e-licitație.md, putem observa că licitația electronică a 

avut loc15 (licitație electronică: da).  

Soluții și bune practici 

Un exemplu de succes în monitorizarea banilor publici cheltuiți pentru produse petroliere este 

cazul Primăriei orașului argeșean Câmpulung Muscel, care a introdus carduri care pot fi 

folosite exclusiv pentru maşinile Primăriei în locul bonurilor de carburant. Primara oraşului, 

Elena Lasconi, a anunţat că, după ce Primăria a introdus cardurile în locul bonurilor de 

carburant, consumul celor trei autovehicule ale instituţiei s-a redus de la 8.400 de litri în anul 

2019 la 2.400 de litri în anul 2021. Suma economisită este de 34.000 de lei.  

„Banii voştri. De când am preluat mandatul, am insistat să trecem de la bonurile de carburant 

la carduri. Am simţit reticenţă, s-a tărăgănat, dar nu am cedat. După câteva luni, am obţinut 

cardurile personalizate care pot fi folosite strict pentru maşinile Primăriei. Rezultatul: în 2021, 

pentru cele trei maşini de la Primărie am consumat cu 6.000 de litri mai puţin decât în 2019 

şi am plătit cu 34 de mii de lei mai puţin. De ce credeţi că s-a întâmplat asta? Cine credeţi că 

a beneficiat de bonurile de carburant plătite din banii dumneavoastră? Ca să vă faceţi o idee, 

cu 34 de mii de lei putem asfalta, de exemplu, strada Nicu Leonard de la notariat până la 

 
15 https://e-licitatie.md/achizitii/10841/achizitionarea-produselor-petroliere-pentru-a2020 
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Primărie. Oare câte străzi asfaltate s-au evaporat prin bonuri de carburant?”, a scris Elena 

Lasconi pe Facebook. 

Edilul din Câmpulung Muscel a anunţat, de asemenea, că administraţia locală a montat GPS 

pe toate maşinile Primăriei şi ale Poliţiei Locale. 

„Am pornit şi o anchetă internă, audit intern pentru că am descoperit mai multe nereguli cu iz 

penal. De asemenea, am dispus ca toate maşinile de la ADP, şcoli, spitale, DAS, Evidenţa  

Populaţiei, să fie echipate cu sistem GPS. În felul acesta ştim pe unde circulă şi în ce scop 

toate aceste maşini.”, a adăugat Elena Lasconi. 

Ar fi binevenit ca Primăriile din Republica Moldova să considere preluarea acestor bune 

practice, și să introducă carduri care pot fi folosite exclusiv pentru maşinile Primăriei în locul 

bonurilor de carburant, dar și să echipeze toate unitățile de transport ale Primăriei cu sisteme 

moderne GPS.  

Disclaimer 

Această investigație a fost elaborată în cadrul proiectului „Clubul Tinerilor Monitori ai Banilor 

Publici”, implementat de către Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI cu sprijinul 

generos al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Clubul Tinerilor 

Monitori ai Banilor Publici a fost ghidat de către Ciolac Valeria, expertă a Asociației pentru 

Drepturile Omului Lex XXI. 
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