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Ghid ilustrat de monitorizare a achizițiilor publice la nivel local 

 
Cuprins:  
Pasul 1. Obținerea informației. 
Pasul 2. Analiza datelor despre achizițiile publice locale. 
Pasul 3. Analiza informației despre agenții economici implicați în procesul de achiziții și 
posibile conflicte de interese.  
Pasul 4. Observații de teren. Concluzii.  

 
Pasul 1. Obținerea informațiilor.  

 
Cum pot obține informații cu privire la achizițiile publice din localitatea mea? 

1. Informațiile despre achizițiile de valoare mică (cu valoare de pînă la 200 000 
MDL), cererile ofertelor de prețuri (de la 200 000 - 800 000 pentru bunuri și 
servicii sau până la 2 000 000 pentru lucrările efectuate) pot fi obținute 
prin expedierea unei solicitări de informații  la primăria locală cu privire la:  

➢ copia planului de achiziții publice pentru anul bugetar precedent 
➢ copia dării de de seamă privind realizarea achizițiilor de valoare mică și/sau 

cererilor de ofertă pentru anul bugetar precedent 
➢ copia raportului privind executarea contractelor de achiziție pentru anul 

bugetar precedent. 
2. Informațiile despre celelalte achiziții (cu valoare de peste 800 000 MDL 

pentru bunuri și servicii, și peste 2 000 000 pentru lucrările efectuate) 
pot fi obținute accesând următoarele baze de date:  

- www.tender.gov.md  
- www.etender.gov.md  

 
Pasul 2. Analiza datelor despre achizițiile publice locale 

 
a ) ACHIZIȚIILE DE MICĂ VALOARE.  
Analizăm datele pe care le avem despre achizițiile de valoare mică.  
Planul achizițiilor de mică valoare: aici sînt prevăzute sumele, bunurile și produsele pe care 
primăria/instituțiile intenționează să le achiziționeze.  
Exemplu: Primăria Sîngereii Noi.  
 

http://www.tender.gov.md/
http://www.etender.gov.md/
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Darea de seamă privind achizițiile de mică valoare și raportul privind realizarea achizițiilor de 
valoare mică ne arată numele agenților economici cu care s-au semnat contractele, sumele, 
gradul de realizare a contractelor: 
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Facem lista agenților economici în funcție de servicii, bunuri și produse.  
Vedem dacă se repetă numele unuia și același agent economic de mai multe ori.  
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b) ALTE ACHIZIȚII PUBLICE. 
 
Accesăm pagina Agenției Achiziții Publice și selectăm meniul CONTRACTE ATRIBUITE   
(Exemplu: Consiliul Raional Telenești).  
https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite  
 

 
 
 
 
În căsuța de căutare din dreapta putem căuta în baza a mai multe criterii. Cel mai simplu 
criteriu este numele autorității contractante (autoritatea publică care face procurarea), dar 
putem căuta și după alte criterii - numărul procedurii, IDNO, denumirea agentului economic 
etc.  
 

https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite


 

5 
 

 
 
De exemplu, scriem CR Telenești (Consiliul Raional Telenești) în căsuța cu Autoritatea 
Contractantă și apăsăm Aplicare.  
Obținem o listă de contracte de achiziții publice încheiate de Consiliul Raional Telenești.  
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Apăsăm pe primul contract, unul pentru  Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor 
publice locale și mai jos se deschid mai multe detalii despre el.  
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Pasul 3. Analiza informației despre agenții economici implicați în procesul de achiziții 

și posibile conflicte de interese  
 

Pentru a afla date despre companie, administrația și conducerea acesteia accesăm registrul 
întreprinderilor din Moldova. www.idno.md  
Alte surse:  
www.bizzer.md  
www.infobase.md 
www.webinfo.cis.gov.md - registrul de stat.  
 
Scriem în motorul de căutare numele companiei și vedem informația.  
Căutăm pe tender.gov.md dacă această companie a mai participat la alte licitații/tendere și 
dacă mai are contracte și în alte sate/raioane/orașe etc.  
Registrul întreprinderilor ne arată persoanele care formal conduc compania. Avem de obicei 
un administrator, care poate să fie și fondator, sau numele lor pot fi diferite.  
După ce am obținut numele, verificăm pe google/rețele de socializare mai multe informații 
despre aceste persoane (dacă apar în investigații mass media locală sau națională, dacă au 
o funcție publică etc).  
Căutăm pe google și informații despre companie.  
Pentru agenții economici locali, din localitatea noastră, pe care îi cunoaștem, putem să ne 
interesăm dacă se află în relații de rudenie cu cineva din administrația primăriei, consiliului 
raional etc, sau dacă fac parte din același partid.  
Faptul că găsim astfel de relații nu ar însemna neapărat că ele explică de ce agentul 
economic cu pricina cîștigă contracte cu primăria (altă instituție publică) dar e bine să notăm 
undeva informația asta.  
 
Dacă știm că directorul/directoarea sau altcineva din conducerea firmei ocupă o funcție 
publică (consilier, primar) atunci putem verifica pe portalul Declarațiilor de Avere al Autorității 
Naționale de Integritate.  
Am căutat o declarație de avere a doamnei Raisa Cociug și nu am găsit. Deci nu ocupă 
funcții publice și nu am putut identifica vreun conflict de interes.  
 

http://www.idno.md/
http://www.bizzer.md/
http://www.infobase.md/
http://www.webinfo.cis.gov.md/
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S-ar putea însă să găsiți ceva informație (ex. Vasile Popovici, primarul satului Bănești, 
Telenești). Scriem numele în cîmpul de căutare, selectăm anii (am ales 2013-2020), 
selectăm meniul Declarații de Avere și Interese Personale. Căutăm: 

 
 
Găsim mai mulți Vasile Popovici, inclusiv unul care e primar la Bănești (exact ce avem 
nevoie).  
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Apăsăm pe caseta albastră și se deschide un fișier .pdf. (în acest caz adresa exactă este 
https://declaratii.ani.md/Documents/cni/previewDocHas/id/239998 )  
 

 

https://declaratii.ani.md/Documents/cni/previewDocHas/id/239998
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Observăm că, cel mai probabil concubina/soția are salariu de la SRL Serpavis…  
Deja despre SRL Serpavis căutăm informații în modul stabilit (google, idno.md, 
tender.gov.md) pentru a vedea dacă a participat la licitații etc. Vedem că Vasile Popovici, 
primarul, este fondatorul acestei firme iar soția acestuia a primit bani  
Pe tender.gov.md găsim că SRL Seravis are mai multe contracte atribuite în diverse regiuni 
ale republicii.  
Ceea ce ne interesează mai mult este dacă această companie cîștigă contracte în primăria 
Bănești (dacă găsim că firma fondată de primar, de la care soția acestuia încă primește 
salariu, ar cîștiga contracte, asta ar ridica semne de întrebare cu privire la conflicte de 
interese și favorizări).  
Pe tender.gov.md, selectăm agentul economic Serpavis și autoritatea contractantă primăria 
Bănești.  
Găsim că, cu începere din 2011 acest agent economic a cîștigat mai multe contracte de 
lucrări la primăria Bănești…  
(notăm asta în raport, la conflictele de interese identificate). 
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Pasul 4. Observații de teren.  
 

Conform Dării de seamă a Primăriei Sîngereii Noi, poziția Nr. 17 indică contractul cu Nr. 23 
din 01.04.2019 cu persoană fizică Perju Tudor cu privire la amenajarea gunoiștei, în valoare 
de 10 000 de lei.  
Putem merge la fața locului și să vedem dacă platforma de gunoi a fost amenajată și să 
specificăm starea lucrărilor: au fost sau nu au fost realizate? în ce măsură au fost realizate? 
cît de calitativ au fost realizate lucrările etc.?  


