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Buletin informativ al satului 

PREZENTAREA RAPORTULUI DE MONITORIZARE ȘI DISCUȚII 
PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE LA COLONIȚA ȘI GRĂTIEȘTI 

   Rezultatele monitorizării Achizițiilor Publice din 
satul Colonița și comuna Grătiești au fost prezentate în 

cadrul unei mese rotunde cu 
participarea reprezentanților 
ambelor primării și consilii 
locale. 
   Olesea Stamate (AGER) a 
prezentat succint informații 
despre proiect și primele 
rezultate obținute.  
   Despre situația achizițiilor 

publice din   s. Colonița a vorbit Valeriu Ciorbă 
(portalul www.colonita.eu). Iar despre situația din c. 
Grătiești a vorbit Maria Boico (AO ”Generația 
Mea”). 
   Au fost prezentate și discutate subiecte ce țin de 
transparența foarte redusă a procedurilor de Achiziții 
Publice desfășurate de către Autoritățile Publice 
Locale. Cu toate că declară că sunt transparente, 
practic foarte rar, primăria Colonița și Grătiești 
informează locuitorii despre concursurile de achiziții 
publice, rezultatele deschiderii ofertelor prezentate la 
concursuri, evaluările ofertelor și cine sunt câștigătorii 
concursurilor, etapele de efectuare a lucrărilor sau de 
livrare a bunurilor, actele de recepționare a lucrărilor 
sau bunurilor. 
   Un alt subiect discutat intens a fost bănuiala precum 

că ar utiliza mita („otkat-urile”) în procedurile de 
achiziții publice. Bănuiala dată este bazată pe 
transparența foarte redusă a APL-urilor și reticența cu 
care oferă informații publice referitoare la procedurile 
de achiziții. Folosind rezultatele unui studiu recent 
care spune că „Otkat-ul de 10-20% din valoarea 
contractului în achizițiile publice este cel mai 
frecvent”, în cazul primăriei Colonița putem 
presupune un otkat de cca. 1 500 000 lei. Calculele 
sunt următoarele: bugetul public al satului Colonița 
executat în 2015: 19 371 700 lei. Estimăm suma de 15 
000 000 lei valorificată prin proceduri de achiziții 
publice. La valoarea otkatului de 10% se obține suma 
de 1 500 000 lei 
   Componența grupurilor de lucru pentru achiziții și 
lipsa specialiștilor din cadrul primăriilor a fost un alt 
subiect adus în discuție. Cel ma des, unii angajați ai 
primăriilor, fără studii și calificările necesare, sunt cei 
care elaborează caiete de sarcini complexe. Acest 
lucru, intenționat sau nu, deseori duce la majorarea 
valorii contractului, adică la cheltuirea mai multor 
bani publici. 
   Evenimentul a avut loc în data de 15 aprilie 2015 și 
a fost organizat de către AO ”Generația Mea” în 
parteneriat cu Asociația pentru Guvernare Eficientă și 
Responsabilă (AGER)  și este parte a 
proiectului „Banii Publici sunt și Banii Mei!”. 

Explicația primăriei privind 5 
hectare 

   Informația privind vinderea a 5 hectare de 

teren din vecinătatea satului Colonița la preț 

de 59 000 euro a fost discutată în cadrul 

ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 8 

aprilie 2016. 

   Întrebarea a fost adresată consilierilor și 

aparatului primăriei de reprezentantul 

www.colonita.eu, care a plasat anterior un 

material pe pagina web informativă 

www.colonita.eu. 

   Comentariul specialistului primăriei 

Braghiș Vasile a fost că personal s-a interesat 

de acest anunț. Este vorba despre un teren ce 

aparține statului (MoldSilva) și a fost dat în 

arendă pentru 49 de ani. Vânzătorul vinde 

SUBARENDA acestui teren. Primăria 

Colonița nu are nici o legătură cu acest teren. 

Canalizare 306 case: cine garantează și cine 
plătește sau când sunt bani și când „NU” sunt  

   De câteva luni, primăria 
Colonița cere insistent pro-
prietarilor de terenuri din sec-
torul de 306 case să „achite 
contribuția binevolă” pentru 
implementarea proiectului 
rețelelor de canalizare. Inițial 
primăria cerea câte 3 000 lei, 
după care suma a crescut până 
la 9 000 – 10 000 lei. Ba mai 
mult, primăria amenință cu 
amenzi pentru cei care nu vor 
achita „la timp”. 
   Primarul satului Zaporojan 
Angela a semnat trei scrisori 
de garanție în adresa Consil-
iului de Administrare a Fon-
dului Ecologic Național, în 
sumă totală de 2 068 265 lei. 
   Interesant pare faptul că a 
doua zi după semnarea ultimii 
scrisori de garanție în sumă de 

503 979 lei (semnată la 
11.11.2015), la propunerea 
primarului sunt împărțiți 570 
000 lei obținuți din vânzarea 
terenurilor: 
– o parte a datoriei în sumă de 
550 000 lei către S.A. 
„Edilitate” pentru construcția 
străzii Unirii, 
– 20 000 lei pentru formarea 
imaginii video a satului digi-
tală aeriană. 
   Banii au fost repartizați/
cheltuiți la ședința Consiliului 
Sătesc Colonița din 12 
noiembrie 2015. 
   Este deja o „tradiție” a pri-
marului actual Zaporojan An-
gela de a motiva că nu sunt 
bani în primărie, dar pe de 
altă parte pentru anumite 
proiecte se găsesc bani. 

Martie – Aprilie 2016 
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   Acum 3 ani începea o afacere ce 
promitea  revenirea la funcționarea fermei din 
Colonița, cu noi locuri de muncă și beneficii 
pentru comunitate. Speranța era întruchipată de 
SRL “AGROFARM-GRUP”, înregistrată în 
noiembrie 2011 (IDNO 1011600039836), 
cu sediul pe str. Gheorghe Madan 87/7, sec. 
Rîșcan i ,  mun .  Ch i ș inău ,  R M,  t e l . 
068383139,  Administrator  RUSU ION MIHAIL. 
   Administrația Publică Locală din Colonița a 
susținut dezvoltarea acestei afaceri: Cu privire la 
cererea SRL „Agrofarm-Grup” privind construcția 
unui grajd pentru vite în cadrul terenului cu 
numărul cadastral 0149206375 (ferma) (Decizia nr 
3/14 din 28.03.2013, pag 19). 
   Compania „Agrofarm-Grup” SRL a început din 
start cu vaci de prasilă (rasa Semental) – din Cehia 
și România, aprox 35 și 35 de capete. Au primit 
conform datelor Agenției de Intervenții și Plăți în 
Agricultură 1 977 351 de lei subvenții pentru 
achiziționarea vacilor, tehnicii și construcții. 
   Însă din vara 2015 practic s-a stopat finanțarea 
activității fermei. Au rămas chiar și fără medic 
veterinar din octombrie 2015.  S-a periclitat ciclul 
de pregătire a furajelor, astfel încât în toamnă s-
a ajuns fără furaj. În asemenea condiții  chiar și 
procesatorul de lapte „BantCarad“ SRL ,care 
prelua laptele de la ferma din Colonița, nu se 
achita regulat. S-a ajuns ca vacile să fie subnutrite 
(înfometate). Erau perioade de câte 2-3 zile când 
acestea erau lăsate efectiv fără hrană, iar de peste 2 
ani primeau hrană fără concentrate. În această 

situație calitățile vacilor au fost pierdute 
irecuperabil. Dar administratorii afacerii nu au luat 
nici o măsură care să remedieze situația. Datorită 
condițiilor contractelor de subvenții acesta nu 
putea înstrăina/vinde vacile. 
   Culmea cinismului era că în ultimii 1,5 ani  banii 
obținuți din vinderea laptelui și vițeilor erau extrași 
din afacere. Au ajuns și fără personal, doar 2 
persoane au mai rămas angajate. 
   În aceste condiții vacile au început sa piară de 
foame (exact se cunosc 12 cazuri). Procesul a 
început în sfârșitul anului 2015 – începutul 2016,  
u n e o r i  m u r e a u  c â t e  2 - 4  p e 
zi.  Cadavrele erau puse într-un grajd părăsit. 
Datorită frigului nu se descompuneau. Au fost 
descoperite la începutul primăverii de către 
consilierul local Ion Cheptene, care a solicitat 
intervenția urgentă a autorităților locale și centrale. 
Datorită acțiunilor dumnealui cel putin au fost 
îngropate rămășițele animalelor (cu toate că nu s-a 
folosit un loc special amenajat). 
   În final avem un rezultat de coșmar: o cireadă 
înfometată; vaci moarte aruncate pe teritoriul 
fermei; încălcarea tuturor normelor sanitare care 
puteau duce la izbucnirea unor focare de infecții. 
   În spatele acestei situații  triste care a dus la 
pieirea vitelor nevinovate și irosirea banilor 
contribuabililor (prin subvenții) vedem un 
management defectuos, lipsit de scrupule care ar fi 
putut duce la un dezastru epidemiologic (nu se știe 
dacă am depășit riscul). Pe lângă cele scrise mai 
sus apare și întrebarea: cum se face ca persoanele 
capabile și care sunt pasionate de agricultură și 
zootehnie au acces foarte dificil la subvenții, pe 
când alții, fără responsabilitate, obțin fără 
probleme sume imense din partea statului?… 

Vis transformat în coșmar: vaci 
moarte aruncate pe teritoriul 

fermei din sat 

   La data de 3 mai 2016, orele 
11:00, în incinta primăriei 
Colonița, a avut loc deschiderea 
ofertelor pentru achiziția publică 
prin Cererea Ofertelor de Prețuri – 
livrare cu instalare a trei terenuri de 
joacă pentru copii. 
   La concursul dat au fost depuse 
trei oferte: 
1. ECO BUILDING STAGE SRL cu 
oferta de 399 105 lei. Fondatori – 
Chiciuc Vadim, Gorșunova 
Alexandrina. Conducător – 
Gorșunova Alexandrina. 
2. PASTFROS SRL cu oferta de 432 
477 lei. Fondatori – Gorșunova 
Alexandrina, Melțer Margaret. 
Conducător – Capusteanschi Iuri. 
3. START-RI SRL cu oferta de 426 
420 lei. Fondator – Purcel Liliana, 
Conducător – Purcel Liliana. 
   La ședința dată era prezent 
reprezentantul doar a unei singure 
companii – ECO BUILDING 
STAGE SRL. 

   S t r a n i u  p a r e  f a p t u l  c ă 
reprezentantul companiei s-a arătat 
deranjat de faptul că este filmat și 
chiar a amenințat cu „discuții 
afară”. Deasemenea, în procesul 
deschiderii ofertelor, d-lui a 
solicitat ca să fie numite doar 
sumele și ofertantul. Întimplător 
sau nu, dar anume compania ECO 
BUILDING STAGE SRL a oferit cel 
mai mic preț și este potențial 
câștigător al concursului. 
   Menționăm că pe pagina web 
oficială a primăriei Colonița nu a 
fost plasată nici o informațe 
privitor la Achiziția Publică dată, 
cu toate că primarul Zaporojan 
Angela declară că activitatea ei e 
transparentă. Ba mai mult, primarul 
și funcționarii primăriei au reproșat 
reprezentantului www.colonita.eu 
că nu are dreptul să filmeze. 
   Material realizat în cadrul 
proiectului „Banii Publici sunt și 
Banii Mei!”. 

Deschidere oferte: livrare cu instalare a trei 
terenuri de joacă pentru copii 

Ședința Consiliului Sătesc 
Colonița din 8 aprilie 2016  

   La 8 aprilie 2016, ora 16:00, în 

sala de ședințe a Primăriei a avut 

loc ședința ordinară a Consiliului 

S ă t e s c 

Colonița. 

În ordinea de 

zi inițială au 

fost introduse 

16 chestiuni. 

La începutul 

ședinței a fost exclusă o chestiune 

și introduse altele două. Astfel au 

fost examinate 17 chestiuni. 

   Președinte al ședinței a fost ales 

Ababii Mihail. 

   Chestiunile discutate precum și 

înregistrarea video a ședinței 

p o a t e  f i  g ă s i t ă  p e 

www.colonita.eu . 

http://www.colonita.eu
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   În primăria Colonița, în perioada anilor 2011-2014 au activat 
doar 5 persoane, care au primit salarii. Acest lucru reese din 
răspunsul oferit la solicitarea reprezentanților www.colonita.eu. 
   Menționăm că răspunsul primăriei Colonița nu este complet. 
Nu au fost oferite informații despre salariile primite de ceilalți 
angajați. 
Amintim că în 2015, în primăria Colonița au activat 17 
persoane, conform informațiilor plasate pe pagina web oficială 
a Primăriei Colonița. 
   Anterior reprezentanții www.colonita.eu au solicitat 
informații despre salariile achitate angajaților Primăriei s. 
Colonița pentru perioada anilor 2011-2014. Solicitarea dată 
este parte a Tranzacției de Împăcare din 10 noiembrie 2015 
(punct 10), prin care Primăria Colonița s-a obligat să ofere 
informații publice. 
   După un an prin instanțe, Primăria s. Colonița s-a obligat să 
ofere informațiile solicitate, 12 noiembrie 2015. 

ÎN PRIMĂRIA COLONIȚA, ÎN ANII 2011-2014 
AU ACTIVAT DOAR 5 PERSOANE CARE AU 

PRIMIT SALARII 

Acoperirea politică a primarului și acuzațiile 
privind privatizarea terenului grădiniței 

   Înteresante par legăturile 
dintre evenimentele ce se 
întâmplă și dedesubturile 
policite: 
– . . . 
– Scandal la începutul ședinței 
Consiliului Sătesc Colonița 
din 11.02.2016 între consilierii 
aleși pe listele Partidului 
Liberal și Zaporojan Angela, 
primarul satului. După acuzații 
reciproce, consilierii PL au 
părărit ședința. 
– Participarea lui Iurie Leancă 
și felicitarea primarului 
Zaporojan Angela în cadrul 
concertului din 6.03.2016 din 
s. Colonița. Menționăm că 
I u r i e  L e a n c ă  e s t e 
președintele  Part idului 
Popular European din 
Moldova (PPEM). 
– Mihai Ghimpu (președintele 
PL) acuzat de o presupusă 
privatizare a Grădiniței de 
Copii din Colonița de către 
Victor Lutenco, consilier 
municipal din fracțiunea 

PPEM, 19.03.2016 
–  . . . ? 
 
   Menționăm că tensiunile 
cresc între consilierii PL, 
minoritate în consiliul actual și 
primarul Zaporojan Angela și 
consilierii PLDM care au 
majoritatea minimă. Amintim 
că în data de 9 noiembrie 
2015, Zaporojan Angela, 
primarul s. Colonița a părăsit 
PLDM. 
 
   Cine și cui „încurcă” să 
„activeze” este întrebarea 
veșnică a celor care ajung la 
putere. Din păcate luptele 
politice și de putere de la noi 
sunt ascunse de simplul 
cetățean și sunt pline de 
murdării și lovituri sub 
centură. Cert este că până la 
urmă tot din buzunarul 
contribuabililor sunt plătite 
toate  „chel tuiel i le” ș i 
„pierderile”. 

Funcționarii primăriei 
Colonița NU au depus 
declarația cu privire la 
venituri, proprietate și 

interese pentru anul 2015 

   Acest lucru așa și nu s-a întâmplat 
până la ora actuală, declarațiile pentru 
anul 2015 sunt de negăsit pe site-ul 
oficial al primăriei Colonița – 

www.colonita.md. 
   A mi n t i m  c ă ,  n e d e p u n e r e a 
declarației în termenele stabilite de 
lege constituie contravenție și se 
sancționează conform art. 330² din 
Codul Contravențional, adică cu 
amendă de la 75 la 150 de unități 
convenționale. 
   Pentru moment, Comisia Națională 
de Integritate (CNI) nu oferă 
informații câți funcționari publici nu 
și-au depus la timp declarațiile de 
venit și interese pentru anul 2015. 
   Declarațiile cu privire la venituri și 
proprietate depuse de angajații 
Primăriei Colonița pentru anul 2014,     
i n f o r m a ț i i  d i s p o n i b i l e  p e 
declaratii.cni.md: 
Zaporojan Angela, Primar 
Oleacu Claudia, secretar al 
Consiliului Sătesc Colonița 
Tabacaru Ecaterina, Specialist 
   Declarațiile de interese personale 
depuse de angajații Primăriei Colonița 
pentru anul 2014, informații 
disponibile pe declaratii.cni.md: 
Oleacu Claudia, secretar al 
Consiliului Sătesc Colonița 
Tabacaru Ecaterina, Specialist 
Braghis Vasile, Specialist 
Glijin Olga, Contabil șef 

Materialele dosarului 
FISM „Apeduct 306 case” 
implementat de primăria 

Colonița  

   La solicitarea www.colonita.eu, 

Fondul de Investiții Sociale din 

Moldova a pus la dispoziție mate-

rialele dosarului „Apeduct 306 

case” implementat de primăria 

Colonița. 

   Fotocopii ale tuturor 269 file ale 

dosarului pot fi accesate pe pagina 

web www.colonita.eu.  

http://www.colonita.eu/
http://fism.gov.md/
http://fism.gov.md/
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Achiziția de scaune pentru Casa de cultură: procedură 

repetată de 3 ori, refuzată oferta de 3 ori mai eftină 

   La sfârșitul anu-
lui 2014, primăria 
Colonița „fierbea” 
de dorința de a 
procura scaune 
pentru Casa de 
cultură din sat. În 
acest scop a or-
ganizat una după 
alta tocmai 3 pro-
ceduri de achiziții 
publice. De ce 
tocmai trei? Posi-
bil ca să câștige 
„cine trebu”, 
adică cel care 
„face scaune de 

calitate”. Astfel, costul unui scaun a fost de 1 550 
lei, iar pentru toate cele 192 de scaune au fost 
cheltuiți 297 600 lei din bani locali, obținuți din 
vânzările de terenuri. 
   Au fost desfășurate următoarele proceduri: 
1. Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr. 
7283-op/14: livrarea și instalarea scaunelor la 
centrul de creație și agrement s. Colonița. Publi-
cat în Buletinul Achizițiilor Publice Nr. 90 din 
14.11 2014 (pag. 60). 
– Deschiderea ofertelor: au fost depuse trei 
oferte. Procesul Verbal Nr. 20 din 24.11.2014 
privind deschiderea ofertelor a fost semnat în alb. 
Ulterior Procesul Verbal a fost completat. 
– În aceiași zi s-a făcut evaluarea prin care: … se 
RESPING ca necorespunzătoare toate ofertele – 
lipsa datoriilor la buget și alte documente prevă-
zute în caietul de sarcini. Proces Verbal Nr. 20 

din data de 24.11.2014 privind evaluarea oferte-
lor. 
2. Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr. 
7465-op/14, publicat în BAP Nr. 94 din 
28.11.2014 (pag. 56). 
– Deschiderea ofertelor în data de 08.12.2014, 
ora 11:00: nu au fost depuse oferte. Proces Ver-
bal fără număr din 08.12.2014. 
3. Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr. 
7845-op/14, publicat în BAP Nr. 99 din 
16.12.2014 (pag. 55). 
– Deschiderea ofertelor: au fost depuse patru 
oferte. Procesul Verbal Nr. 22 din 29.12.2014 
privind deschiderea ofertelor. 
– Evaluarea ofertelor: a fost RESPINSĂ ca ne-
corespunzătoare cerințelor de participare, lipsa 
desenului tehnic și ca anormal de scăzută oferta 
de 3 ori mai eftină; a fost desemnat câștigătorul 
care a oferit 1291,97 lei/bucata (scaun) fără TVA. 
Procesul Verbal nr. 01 din 12.01.2015 privind 
evaluarea ofertelor și Darea de Seamă privind 
procedura de achiziții prin cererea ofertelor de 
prețuri. 
   A fost semnat contractul de livrare și instalare a 
scaunelor la centrul de creatie si agrement s. 
Colonita pentru 154 scaune (NU 180-200 cum se 
cerea în caietul de sarcini) în sumă de 238 700 
lei. Contract nr. 02 din 16.01.2015. 
   A fost semnat un alt contract pentru 
achiziționarea altor 38 de scaune constra sumei 
de 58 900 lei. Contract pentru achiziționarea 
bunurilor de valoare mică Nr. 26 din 04.05.2015. 
   Material realizat de www.colonita.eu în cadrul 
campaniei „Banii Publici sunt și Banii Mei!” 

AU SCRIS PENTRU ACEST NUMĂR: 
Valeriu CIORBĂ & Mircea BRENICI. 

DESIGN: Diana GUJA 
Mai multe pe: WWW.COLONITA.EU 

Tipărit în cadrul 
Campaniei „Banii publici sunt banii mei”. 

Tiraj 500 ex. 

Viorica Scurtu: Mie nu mi-i clar dar nici 
nu mă interesează  

   Întrebare către secretarul comisiei buget-finanțe: 
– Viorica, ție ți-i clar totul? 
– Mie nu mi-i clar dar nici nu mă înteresează! 
   Este una din replicile date de către Scurtu Viorica, se-
cretarul comisiei buget-finanțe în cadrul unei discuții 
foarte aprinse privind dreptul consilierilor de a adresa 
întrebări. Totul a pornit de la insistența consilierei Cara-
man Vera în a acorda întrebări privitor la chestiunea dis-
cutată privind executarea bugetului pentru anul 2015. Pri-
marul și o cîțiva consilieri au adus învinuiri precum că 
neclaritățile trebuiau clarificate pînă la ședință. Modali-
tatea „recomandată” de a clarifica întrebările fiind să 
meargă în contabilitate și să clarifice. Deasemenea au mai 
răsunat învinuiri precum că întrebările în cadrul consiliu-
lui au scopul de a face show (spectacol în engleză). 
   Discuțiile aprinse au avut loc în cadrul ședinței Consil-
iului Sătesc Colonița din 8 aprilie 2016.  

96 de pagini cu detalii proiect 
canalizare sector 306 case  

   Www.colonita.eu face publice informații, 
detalii tehnice, contracte, scrisori de 
garanții, procese verbale, rapoarte financi-
are, ...și multe alte acte legate de proiectul 
„Canalizare sector 306 case”, implementat 
de primăria Colonița. Informațiile au fost 
oferite de către Vera Caraman, consilier 
local. Fotocopii ale tuturor 96 file ale dosa-
rului pot fi accesate pe pagina web 
www.colonita.eu. 


