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N o t ă  informativă 

privind auditul conformității administrării sistemelor de supraveghere a 

traficului rutier pe teritoriul raionului Hîncești 

Drept premiză pentru inițierea procedurii de achiziționare a serviciilor de 

monitorizare a traficului rutier a servit  decizia Consiliului raional nr. 07/32 din 

19.12.2013  „Cu privire la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a 

circulației rutiere „Controlul traficului” pe drumurile publice ale raionului Hîncești”. 

Licitația publică privind achiziţionarea  serviciilor de monitorizare a traficului 

rutier pe teritoriul raionului Hînceşti a fost inițiată la începutul lunii februarie 2014 

în conformitate cu legislația în vigoare. Documentația standart respectivă a fost 

expediată la Agenția Achiziții Publice, care ulterior , după examinare și verificare a 

fost admisă pentru publicare în Buletinul Achizițiilor Publice și pentru transmitere 

către  Operatorii Economici cointeresați în prestarea a astfel de servicii. În urma 

publicării în Buletinul Achizițiilor Publice a anunțului de participare au solicitat  

dosarul de licitație 3 Operatori Economici - SRL  „Media Security”, UTI „Sistem 

International” și SRL  „Midland Engineering”.  

Pînă la termenul limită- 24.02. 2014  a  depus oferta doar un singur operator- 

SRL  „Midland Engineering”. Grupul de lucru pentru achiziții al Consiliului raional 

a verificat existența documentelor de calificare, conformitatea Operatorului 

Economic cu  Documentația standart și a încheiat contract cu SRL  „Midland 

Engineering” pentru prestarea serviciilor respective. Contractul și toate documentele 

însoțitoare au fost examinate , verificate și înregistrate de către Agenția Achiziții 

Publice. 

În a. 2014 SRL  „Midland Engineering”  a  instalat doar  un dispozitiv de 

supraveghere a circulației rutiere pe traseul  M 1 Chișinău- frontiera cu România, în 

s. Leușeni. Ulterior, către sfîrșitul  a. 2015  a mai  fost instalat un sistem  pe traseul 

Chișinău-Cimișlia, în s. Bozieni, însă nu a funcționat. 

Într-adevăr, pînă la data licitației- 24.02.2014, SRL  „Media Security” a solicitat 

modificarea caietului de sarcini. Prin demersul din 11.02.2014 grupul de lucru 

pentru achiziții al Consiliul raional a solicitat Agenției Achiziții Publice modificările 

respective, care au fost acceptate de către Agenție. Însă la 19.02.2014 Consiliul 

raional a solicitat anularea acestor modificări din motiv că, cerințele față de serviciile 

de monitorizare a traficului rutier solicitate au fost destul de clar reflectate în 

invitația la licitație. 

Ulterior SRL  „Media Security” a depus la Agenția Achiziții Publice o 

contestație prin care solicita anularea procedurii. 

Examinînd contestația depusă, explicațiile grupului de lucru pentru achiziții și 

documentele aferente procedurii, Agenția Achiziții Publice a constatat că, 

documentele de licitație au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 



96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice și a respins contestația depusă de 

SRL  „Media Security”. 

Deși Consiliul raional nu a suportat careva cheltuieli considerabile în urma 

demarării serviciilor de monitorizare a traficului rutier, pe parcursul anilor 2014-

2015, odată cu instalarea  camerei foto-video pe traseul Chișinău-Leușeni a sporit 

simțitor responsabilitatea conducătorilor – auto și a fost minimalizat numărul de 

accidente rutiere. Totodată, în bugetul raionului s-au acumulat circa 1,5 mln lei, 

sursă financiară, care a fost repartizată la reparația drumurilor. 

   În prezent, din motiv că, prestarea serviciilor a fost sistată începînd cu octombrie 

2015 din cauza imposibilității asigurării securității informaționale, Consiliul Raional 

Hîncești a inițiat procedura  de reziliere a contractului nr. 02 din 10.03.2014 privind 

achiziționarea serviciilor de monitorizare a traficului rutier pe teritoriul raionului 

Hîncești. Prin acordul adițional nr. 03 din 07 august 2017 a fost reziliat unilateral 

contractul respectiv. La Agenția Achiziții Publice a fost expediată Hotărîrea din 

16.05.2017 a grupului de lucru pentru achiziții din cadrul Consiliului Raional 

Hîncești privind  propunerea de  includere în Lista de interdicție a operatorilor 

economici: SRL”Midland Engeneering”, SRL ”Avtouragan” și SRL”Netsistem”, 

cîștigători la  procedura de achiziționare a serviciilor de monotorizare a traficului 

rutier pe teritoriul raionului. SRL”Midland Engeneering” și SRL ”Avtouragan” sînt 

déjà incluși în Lista de interdicție. 
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