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RAPORTUL nr. 1 de monitorizare alternativă a transparenŃei proceselor de
achiziŃii publice destinate protecŃiei mediului
care se deruleză în unele localităŃi din judeŃul Caraş – Severin în perioada ianuarie-noiembrie 2010
- APRILIE – IUNIE 2010 –

I. Contextul şi scopul monitorizării
Monitorizarea alternativă a proceselor de achiziŃii publice, care se deruleză în
unele localităŃi din judeŃul Caraş – Severin în perioada ianuarie-noiembrie 2010,
reprezintă principala activitate a Grupului Ecologic de Colaborare Nera în cadrul
proiectului “ Nu corupŃiei în procesul de achiziŃii publice destinate protecŃiei
mediului” pe care organizaŃia îl derulează în parteneriat cu InstituŃia Prefectului
JudeŃul Caraş Severin.
Proiectul este finanŃat de Uniunea Europeană şi Guvernul României în cadrul
programului Facilitatea de TranziŃie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului
societăŃii civile în lupta împotriva corupŃiei.
În cadrul acestei activităŃi, Grupul de Lucru pentru Monitorizarea AchiziŃiilor
(GLMA), constituit din reprezentanŃii organizaŃiilor participante la implementarea
proiectului, colectează informaŃii privind modalităŃile de asigurare a transparenŃei
procesului de derulare a achiziŃiilor publice.
InformaŃiile sunt furnizate, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la
informaŃii de interes public, de către AutorităŃile Contractante de fonduri publice
prin care se realizează achiziŃii publice destinate protecŃiei mediului.
Aceste InformaŃii sunt înscrise în fişe individuale de monitorizare alternativă
a transparenŃei achiziŃiilor şi sunt ulterior analizate de către fiecare membru al
GLMA.
Pe baza acestor fişe, secretariatul GLMA întocmeşte rapoarte periodice de
monitorizare alternativă a transparenŃei achiziŃiilor incluzând concluzii privind gradul
de transparenŃă a achiziŃiilor şi direcŃii de acŃiune pentru autorităŃile contractante
în cazul achiziŃiilor cu deficit de transparenŃă.
În final rapoartele sunt distribuite tuturor factorilor interesaŃi (autorităŃi
contractante, instituŃii din România şi Uniunea Europeană care monitorizează
procesele de achiziŃii publice, presă, beneficiari locali ai achiziŃiilor, agenŃi economici
implicaŃi în procesul de achiziŃie, ONG-uri etc).
Rapoartele de monitorizare alternativă a transparenŃei achiziŃiilor publice au
rolul de a furniza informaŃii alternative din zona societăŃii civile şi de a contribui la
fundamentarea de decizii corecte care să prevină şi să stopeze fenomenele de
fraudare a fondurilor publice destinate protecŃiei mediului.
În acelaşi timp aceste rapoarte reprezintă o atitudine civică concretă de
prevenire şi combatere a acestor fenomene care este asumată de către ONG-urile
participante la proiect în numele cetăŃenilor – beneficiari direcŃi de lucrări, servicii şi
bunuri realizate din fonduri publice.

II. AchiziŃiile incluse în lista de monitorizare şi perioada
monitorizată în cadrul raportului.
În perioada februarie – iunie 2010 GLMA a identificat principalele achiziŃii cu
impact pozitiv asupra mediului, care se implementează în anul 2010 pe teritoriul
oraşelor OraviŃa, Anina , Moldova Nouă şi al comunelor Prigor, Bozovici, Bănia,
Eftimie Murgu, DalboşeŃ, Lăpuşnicu Mare, Şopotu Nou, CiudanoviŃa, Ticvaniu Mare,
Grădinari, Vărădia, Vrani, Berlişte, Ciuchici, Sasca Montană, Cărbunari, Forotic,
Naidăş, Ciclova Română, Socol, Pojejena, Berzasca, Coronini şi SicheviŃa, pe baza
informaŃiilor solicitate şi primite de la autorităŃile contractante/beneficiari în baza
Legii 544/2001, din Sistemul Electronic de AchiziŃii Publice (SEAP), din presă, din
Monitorul Oficial al României şi pe baza constatărilor făcute cu ocazia vizitelor
făcute la sediul autorităŃilor contractante .
Cu ocazia întâlnirii GLMA din data de 15 iulie 2010 a fost adoptată prin
consens ,lista achiziŃiilor publice a căror transparenŃă urmează a fi monitorizată în
cadrul proiectului. Aceasta listă este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr.
cr.

Denumirea achiziŃiei

Autoritatea
contractantă

Beneficiarul

(bunuri, servicii, lucrari)

Valoarea
achiziŃiei

1

Conservare Iaz Tăuşani

SC CONVERSMIN SA

2

ExecuŃia de lucrări privind
conservarea/ecologizarea minei
Lişava din cadrul Companiei
NaŃionale a Uraniului S.A.
Bucureşti:
Proiect integrat înfiinŃare sistem
de alimentare cu apă, canalizare
staŃie de epurare în Şopotu Nou,
modernizare străzi şi drumuri
comunale Şopotu Nou,
modernizare cămin cultural
Stăncilova
ÎnfiinŃare spaŃii verzi în comuna
Sasca Montană, judeŃul Caraş –
Severin

S.C. CONVERSMIN
S.A. Bucureşti prin
Compania NaŃională a
Uraniului S.A. Bucureşti

SC CONVERSMIN
SA
Ministerul
Economiei,
ComerŃului şi
Mediului de Afaceri

391.316,00
Lei
36.143.635
Lei

Răcăşdia Şopotu Nou

Comuna Şopotu
Nou

3.228.264
Euro

Consiliul Local Sasca
Montană

548552
mii Lei

5

Punct de informare turistică

6

Canalizare şi staŃie de epurare
Eftimie Murgu
Lucrări Amenajări pentru
protecŃia mediului şi aducerea la
starea iniŃială Răcăşdia
Canalizare şi staŃie de epurare
SicheviŃa şi Gornea

Consiliul Local
Cărbunari
Consiliul Local Eftimie
Murgu
Consiliul Local
Răcăşdia

Consiliul Local
Sasca Montană
precum şi toŃi
locuitorii din Sasca
Montană, Sasca
Română, Slatina
Nera, BogodinŃi,
Potoc
Comuna Cărbunari

3

4

7

8
9

Reabilitarea reŃelelor de apă
potabilă din oraşele Anina,
Moldova Nouă şi OraviŃa.

Comuna Eftimie
Murgu
Comuna Răcăşdia

859.460
Lei
4.941.428
Lei
118.919
Lei

Primăria SicheviŃa

Comuna SicheviŃa

3.960.000
Lei

SC AQUACARAŞ SA

SC AQUACARAŞ
SA

11.105.107,
82 Euro

Perioada de monitorizare a transparenŃei acestor achiziŃii este:

-iulie-noiembrie 2010, în cadrul programului Facilitatea de TranziŃie
2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societăŃii civile în lupta împotriva
corupŃiei.
-decembrie 2010 - noiembrie 2011 în cadrul activităŃii GEC Nera de asigurare
a sustenabilităŃii proiectului.

III. AcŃiuni ale GLMA de constatare a modalităŃilor şi
gradului de asigurare a transparenŃei proceselor de achiziŃii
publice.
Prin scrisoarea Nr. 3144/22.07.2010, autorităŃile contractante de fonduri care
derulează achiziŃii publice incluse în lista de monitorizare a transparenŃei au fost
notificate în legătură cu includerea în lista de monitorizare şi, în funcŃie de stadiul
procesului de achiziŃie, li s-a cerut să furnizeze următoarele informaŃii aferente
procesului de achiziŃie publică:
-Hotararea CL privind aprobarea programului anual 2010 a achiziŃiilor publice

-Notă justificativă privind aplicarea procedurii în cazul achiziŃiei monitorizate
-Nr. şi data Monitorului Oficial în care a fost publicat anunŃul de intenŃie
privind licitaŃia.
-Adresa completă a link-ului cu anunŃul de participare publicat pe SEAP
-Decizia de numire a comisiei/juriului de evaluare şi declaraŃiile de
imparŃialitate şi confidenŃialitate ale membrilor comisiei.
-Lista ofertelor incluzând numele ofertantului şi preŃul ofertei.
-Procesul verbal de deschidere a ofertelor.
-Rapotul procedurii de atribuire
-Lista contestaŃiilor primite şi depuse la
Consiliului NaŃional
pentru
SoluŃionarea ContestaŃiilor (daca este cazul)
-Decizia de anulare a aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de
achiziŃie (daca este cazul)
-Nr. si data Monitorului Oficial în care a fost publicat anunŃul de atribuire
-Raportul intermediar/final de execuŃie a contractului de achiziŃie
-Raportul de evaluare a modului de execuŃie a contractului
-Raportul controlului administrativ extern al ANRMAP prin respectarea
procedurilor de achiziŃie.
InformaŃiile primite urmează a fi analizate până la sfârşitul lunii august 2010,
moment în care urmează să fie elaborat al doilea raport de monitorizare.
Formularul fişei individuale de monitorizare pe care urmează să o
întocmească membrii GLMA în cazul celor 9 achiziŃii este prezentat în Anexa 1
ataşată raportului

IV. Constatări şi concluzii din partea GLMA privind
asigurarea de catre AC a transparenŃei procesului de achiziŃie.
Nu există constatări şi concluzii în momentul elaborării raportului.

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 Ńări. Statele
Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să
construiască o zonă de stabilitate, democraŃie şi dezvoltare durabilă, menŃinând diversitatea culturală,
toleranŃa şi libertăŃile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi
valorile sale cu Ńările şi popoarele de dincolo de graniŃele ei.
Proiect finanŃat de
UNIUNEA EUROPEANA

ExecuŃia de lucrări privind
conservarea/ecologizarea minei
Lişava din cadrul Companiei
NaŃionale a Uraniului S.A.
Bucureşti:

Proiect integrat înfiinŃare sistem de
alimentare cu apă, canalizare staŃie
de epurare în Şopotu Nou,
modernizare străzi şi drumuri
comunale Şopotu Nou,
modernizare cămin cultural
Stăncilova

2

3

Răcăşdia
Şopotu Nou

prin Compania
NaŃională a Uraniului
S.A. Bucureşti

3.228.264
Euro

S.C.
36.143.635
CONVERSMIN Lei
S.A. Bucureşti

SC
391.316,00
CONVERSMIN Lei
SA

Conservare Iaz Tăuşani

1

Valoarea
achiziŃiei

Autoritatea
contractantă
(AC)/
beneficiarul

Nr. Denumirea achiziŃiei
crt. (bunuri, servicii, lucrari)

Stadiul
procesului de
achiziŃie
(vezi precizări
din nota de
subsol)

PoziŃia în cadrul proiectului.......................................................................................

Numele si prenumele persoanei
din cadrul GLMA care face monitorizarea.................................................................

Actiune din partea GLMA
destinata constatării
transparenŃei procesului de
achiziŃie.

a transparenŃei procesului de achiziŃie publică în cadrul proiectului
“ Nu corupŃiei în procesul de achiziŃii publice destinate protecŃiei mediului”

Fişa de monitorizare alternativă nr…….

Constatări din partea
membrului GLMA
privind asigurarea de
catre AC a transparentei
procesului de achizitie si
calificativul (Insuficient,
suficient, bine, foarte bine)

Anexa 1

Punct de informare turistică

Canalizare şi staŃie de epurare Consiliul Local
Eftimie Murgu
Eftimie Murgu

Lucrări Amenajări pentru protecŃia Consiliul Local
mediului şi aducerea la starea Răcăşdia
iniŃială Răcăşdia

Canalizare şi staŃie de epurare Primăria
SicheviŃa şi Gornea
SicheviŃa

Reabilitarea reŃelelor de apă SC
potabilă din oraşele Anina, AQUACARAŞ
Moldova Nouă şi OraviŃa.
SA

5

6

7

8

9

Semnătura membrului GLMA
........................................................

..........................

11.105.107, 82
Euro

3.960.000
Lei

118.919
Lei

4.941.428
Lei

859.460
Lei

548552 mii
Lei

Data

Consiliul Local
Cărbunari

ÎnfiinŃare spaŃii verzi în comuna Consiliul Local
Sasca Montană, judeŃul Caraş – Sasca Montană
Severin

4

Semnătura consultantului pentru
monitorizarea transparenŃei achiziŃiilor
.......................................................................

