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Prin prezenta, grupul de lucru pentru achizitii publice a IMSP Spitalul Raional Soldane^ti, ca 
rSspuns la Raportul de monitorizare nr.123 din 31.10.2022 cu privire la monitorizarea conformit£tii 
desfa$urarii procedurii de negociere fara publicare, privind achizitionarea produselor alimentare 
pentru bolnavii de TBC pentru septembrie -  decembrie 2022, Va comunica urmatoarele.

Pentru anul 2022 pentru achizitionarea produselor alimentare bolnavilor de tuberculoza a fost 
estimata suma de 230 000,00 lei fara TV A in baza numarului de pacienti existentf.

Tn urma majorarii p re fu lu i la produsele alimentare $i cre$terii aderentei pacientilor la tratament 
antituberculos in conditii de ambulator, sau impus unele cheltuieli neprevazute, care vor fi acoperite 
integral Tn anul curent de Compania Nafionala de Asigurari in Medicina, conform Ordinului MS 
nr.99/52-A din 15.02.2017 Anexa n r.l din Regulamentul cu privire la unele intervene de cre§tere a 
aderentei la tratamentul antituberculos Tn conditii de ambulator.

La etapa de inhere a procedurii de achizitii planul de achizitii nu a fost revizuit, TnsS la data de 
01 octombrie 2022 a fost precizat dar nu a fost publicat pe pagina web-oficiala timp de 5 zile 
conform HG 1419/2016 . Planul de achizitii precizat la data de 01 octombrie 2022 a fost plasat pe 
pagina web la data de 03 noiembrie 2022

Conform deciziei de atribuire a contractului de achizitii nr.09 din 06.10.2022 (pet. 2), ca urmare 
a desfa^urarii procedurii de achizijie publica prin negociere fara publicare, privind achizitionarea 
produselor alimentare pentru bolnavii de TBC pentru septembrie -  decembrie 2022 a fost indicat 
motivul aplicarii la procedure de negociere fara publicare, Tnsa nu sa indicat temeiul juridic.

Astfel, au fost initiate 2 proceduri de achizitii prin COP, la care nu au participat nici un operator 
economic, de aceea Tn temeiul pet. 128, subct. 1) din Regulamentul cu privire la achizifiile publice 
folosind procedura de negociere aprobat prin HG nr. 599 din 12.08.2020 ?i Tn scopul evitarii 
perturbarii activitafii continue a IMSP Spitalul Raional $ o ld a n e $ ti, grupul de lucru a decis initierea 
procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anun{ de participare privind achizitionarea 
produselor alimentare pentru bolnavii de TBC pentru septembrie -  decembrie 2022.

Tn decizia de atribuire a contractului la punctul 9 privind justificarea deciziei de a nu atribui contractul 
pe loturi se justifica prin faptul ca, unitatea comerciala Tn mod obligatoriu trebuie sa fie amplasata Tn raza 
or.§oldane$ti. VTnzarea si distribuirea se va efectua Tn spatiul special amenajat de catre VTnzator, Tn baza 
bonului detasabil eliberat de institujia medicala pacientului cu valoarea echivalenta de 35 lei pe zi.

Dat fiind faptul ca beneficiarii acestei achizilii constituie un segment al populafiei cu un grad de rise sporit 
pentru societate (bolnavi de tuberculoza) $i Tn scopul facilitarii ridicarii produselor alimentare Tn baza 
tichetului alimentar, s-a decis de a nu atribui contractul pe loturi.

Totodata, {inem sa mentionam ca, grupul de lucru pentru achizitii se fa conforma Raportului de 
monitorizare inaintat de Agenda Achizitii Publice, $i pe viitor va Tntreprinde toate mSsurile necesare pentru 
a nu admite astfel de neregularitati.

Cu respect,
Conducatorul grupului de lucru:
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