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IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți 
mun.Bălţi, str. Decebal, 101 

 
  

Raport de monitorizare nr. 703 

 

         În baza prevederilor art. 10 lit. c) din Legea Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publi

ce (în continuare Legea), Agenția Achiziții Publice a examinat procedura de achiziție publică nr. 

ocds-b3wdp1-MD-1553064423849 din 20.03.2019, privind achiziționarea accesoriilor și consum

abilelor pentru dispozitive medicale pentru a. 2019,  inițiată de  IMSP Spitalul Clinic Municipal  

Bălți. 

          Scopul monitorizării constă în verificarea respectării prevederilor legale și a principiilor 

achizițiilor publice la etapa de inițiere a procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice. 

Rezultatul monitorizării: 

Din analiza documentelor din sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender) au rezultat 

următoarele abateri/neconformități constatate în raport cu prevederile legale din domeniul 

achizițiilor publice. 

         Verificând anunțul de participare s-a constatat că nu au fost indicate mențiuni cu privire la 

pasul minim și numărul de runde pentru licitația electronică, nefiind respectate prevederile art. 

63 alin. (3), (5) lit. e) al Legii și pct. 18 subpct. 5 din Hotărîrea de Guvern nr. 987 

din  10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin 

cererea ofertelor de prețuri, fiind în acest fel aduse atingere principiului transparenței (art. 7 lit. 

b) al Legii). 

         Totodată, documentele atașate în sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender), s-a constatat 

că documentația de atribuire nu corespunde tipului de procedură bunuri și servicii pentru cererea 
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ofertelor de preț, conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 175 din 05 octombrie 2018 cu 

privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și 

servicii, fiind în acest fel aduse atingere principiului transparenței (art. 7 lit. b) al Legii).  

         Întru a respecta principiile de reglemetare a relaţiilor privind achizițiile publice (art. 7 al 

Legii), autoritatea contractantă urmează ca pînă la termenul-limită de depunere a ofertelor, să 

înlăture toate neajunsurile, prelungind termenul-limită de depunere a ofertelor conform 

prevederilor art.41 alin.1 al Legii. 

Prezentul raport de monitorizare este întocmit de către Agenția Achiziții Publice în baza 

documentelor din sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender) care nu exonerează de răspundere 

autoritățile contractane în raport cu acțiunile și deciziile adoptate de aceasta în procesul de 

atribuire și/sau modificare a contractului de achiziție publică, precum și în legătură cu executarea 

contractelor de achiziții publice. 

         În temeiul art. 15 alin. (2) lit. d) al Legii și pct. 21 al Hotărârii Guvernului nr. 667 din 

27.05.2016 cu privire la Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, 

Agenția Achiziții Publice solicită informarea în termen de 5 zile privind acțiunile întreprinse de 

către autoritatea contractantă la adresa de e-mail bap@tender.gov.md. 

 

 

Director                                                            Ruslan   MALAI 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ex.Bulhac Cristina 
Tel.022/82070 

Coordonat:Alexandra Gariuc 
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