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ZIAR NAŢIONAL

Integritatea și transparența, 
indispensabile pentru o bună guvernare  

Achizițiile publice trebuie monitorizate de societatea civilă, 
pentru protejarea interesului cetățenilor

Achizițiile publice au fost mereu 
un subiect de dezbateri aprinse, 
pentru că interesul financiar din 
partea operatorilor este conside-
rabil. Acest sector este unul sen-
sibil și expus riscurilor de corupție, 
prin urmare, necesită control și 
monitorizare din partea societății 
civile cu scopul de a proteja inte-

resul public al cetățeanului. Astfel, 
atât statul, cât și organizațiile ne-
guvernamentale, optează pentru 
un proces de achiziții publice mai 
simplu, îmbunătățit. Un proiect de 
lege pentru modificarea şi com-
pletarea Legii privind achiziţiile 
publice a fost aprobat, recent, de 
Guvern.

Potrivit documentului, autori-
tatea contractantă, înainte de ini-
ţierea procedurii de atribuire, va 
putea organiza consultări ale pie-

ţei prin comunicarea cu experţi in-
dependenţi, autorităţi publice sau 
operatori economici, dar cu o con-
diţie - să nu fie încălcate principiile 
de concurență. De asemenea, vor 
fi utilizate noi instrumente electro-
nice în sistemul de achiziţii. În par-
ticular, va fi introdus conceptul de 
Document Unic de Achiziţii Euro-
pean, care constă în declaraţia pe 
propria răspundere a operatorului 
economic cu privire la îndeplinirea 
criteriilor de calificare şi selecţie. 
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Actual

Cu restanţe  
la salarii, apoi 
aruncați în stradă 
Salariaţii Nodului feroviar Ba-
sarabeasca se confruntă cu o 
mie şi una de probleme, dar 
sunt ajutaţi doar de sindica-
te.

Ciclu de instruiri  
pentru viitorii  
recrutori sindicali 
Un ciclu de seminare axate 
pe pregătirea de recrutori 
profesionişti a fost lansat de 
Federaţia „Sindicons”. Pentru 
început, de instruire vor avea 
parte mai mulţi lideri sindi-
cali.     

Sfaturile  
economistului  
și ale avocatului

Fără progrese  
în combaterea  
torturii în locurile  
de detenție 
Situația privind combaterea 
torturii  în locurile de detenție 
din Republica Moldova, pe 
parcursul anului 2017, nu 
atestă progrese față de anii 
precedenți. 

Cultura generală, cel mai important 
element organizaţional  

Să păstrăm credința strămoșească 
și dragostea de neam p.2

2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

Un alt aspect inovativ se referă la 
criteriile de selectare în domeniul 
achiziţiilor publice, care au fost 
actualizate: cel mai scăzut preţ și 
cost, cel mai bun raport calitate-
preţ şi calitate-cost. 

Simplificarea și transparentiza-
rea procesului de achiziţii publice 
a constituit și subiectul de discuții 
în cadrul unei mese rotunde or-
ganizată de IDIS “Viitorul”, la care 
au fost invitați și reprezentanți ai 
sindicatelor. 

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md
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Pe 6 iulie este Ziua  
Comemorării Victimelor 
Stalinismului. 
În a doua duminică 
a lunii iulie, 
se sărbătorește 
Ziua Pescarului.
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