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În perioada 2009-2015, Consiliul Judeţean Botoşani a încheiat, derulat și implementat cu Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice prin Program Operaţional Regional 2007-2013,   

12 contracte de finanţare nerambursabilă, și anume:  

1. „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor 

conexe din zona Casei Ventura din municipiul Botoşani în vederea amenajării Muzeului Etnografic al Judeţului 

Botoşani” 

2.  „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati din municipiul Botoşani” 

3. ,,Modernizare DJ 291 D, Cristineşti – Suharău – Oroftiana, km 18+000 - 31+000”  

4. ,,Modernizare traseu regional Dorohoi-Racovăţ, tronsonul Cristineşti – Baranca - Fundu Herţii - Racovăţ, din 

judeţul Botoşani, 10 km” 

5.  „Modernizare DJ 294B, Mihălăşeni–DN 24C, km 22+100-29+160” 

6.  „Modernizare DJ 291B, Lozna-Dersca–Mihăileni, km 7+900–20+750” 

7. ,,Amenajare şi reabilitarea Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Mihăileni” 

8.   „Modernizare DJ 208H, Pădureni – Coşula – Buda, km 34+150 – 39+150” 

9.   ,,Modernizare DJ 282 H, Călăraşi – Libertatea – DN 24 C, km 6 + 540 – 11 + 540” 

10. ”Reabilitarea şi valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Complexul Monahal Coşula”,  

11.   ,,Modernizare DJ 207 N, Botoşani – Curteşti - Cristeşti-DN 28 B, km 0 + 900 – 13 +900”  

12.  ,, Modernizare DJ 208 H, DN 28B (E58) – Copălău – Cerbu – Dracşani DJ 297, km 39 + 150 – 46 + 850”.  

Toate obiectivele de investiții au fost finalizate și recepționate în termenul contractat și cu 

respectarea condițiilor de calitate și a prețurilor ofertate și contractate, județul beneficiind de 75 de km 

drumuri reabilitate, de unități medico-sanitare modernizate, de monumente istorice și clădiri de patrimoniu 

puse în valoare.   

În cazul Spitalului Județean Botoșani, Consiliul Judeţean a încheiat contractul de finanţare nr. 983, cod 

SMIS 12156, cu titlul “Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Botoşani”, în data de 26.10.2010. 

• În cadrul acestui proiect a fost încheiat Contractul de achiziţie publică nr. 9237/20.06.2011 cu 

Asocierea SC ELECTRO-ALFA INTERNAŢIONAL SRL – SC VICTOR CONSTRUCT SRL, având ca 

obiect execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii specifice. 

• Pe data de 30.07.2014 a fost încheiat Procesul verbal de recepție al obiectivului “Reabilitarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Botoşani” cu nr.13047, ca urmare a finalizării contractului de execuție lucrări 

fără obiecțiuni. 

• După 2 (doi) ani de la recepția obiectivului de investiții, M.D.R.A.P. prin Direcția Constatare și 

Stabilire Nereguli POR emite Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr. 

60814/30.06.2016, prin care s-a reţinut în sarcina instituţiei noastre un debit în sumă de 10.024.099,18 lei, 

apreciind că au existat abateri de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, respectiv 

impunerea prin Fișa de date a achiziției (întocmită în 2010) a unor cerințe impuse considerate de auditori 

restrictive în anul 2016, cum ar fi: 

- impunerea unui procent de subcontractare de maxim 30%, 

- atestat eliberat de M.A.I., Inspectoratul General al Situaţiilor de Urgenţă pentru instalarea şi 

întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, 

- atestat eliberat de A.N.R.E. de tip inspecţii şi încercări echipamente electrice, 

- personal de specialitate atestat/autorizat pentru execuția lucrărilor specifice în domeniul energiei 

electrice. 

 



Urmare acestor documente solicitate ofertanților în anul 2010 de către Consiliul Județean Botoșani, ca 

măsuri asiguratorii de îndeplinire a contractului de execuție, M.D.R.A.P. aplică în anul 2016, autorității 

contractante o corecție financiară de 25% din valoarea contractului de execuție, deși toate aceste solicitări 

au fost verificate și validate în perioada 2010-2016,  de către: 

 Autoritatea Națională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.), 

care a verificat documentația de atribuire înainte de publicarea anunțului de participare și care a aprobat 

publicarea acestuia în S.E.A.P.; 

 Unitatea de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice (U.C.V.A.P.), din subordinea 

Ministerului Finanţelor Publice, care în Rapoartele de activitate întocmite pentru toată durata desfăşurării 

procedurilor, menţionează că ,,nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale”; 

 Organismul Intermediar al Autorităţii de Management POR – A.D.R. Nord – Est Piatra Neamţ (O.I.), 

care a verificat toate dosarele achiziţiilor publice la depunerea Cererilor de pre-finanţare şi rambursare şi 

care prin Rapoartele întocmite au concluzionat că ,,verificarea s-a efectuat eficient”;  

 Auditorii  financiari, care în Rapoartele asupra verificării cheltuielilor eligibile în cadrul contractelor 

de finanţare precizează: ,,am verificat procedura de atribuire a contractului de lucrări…. Licitaţia publică 

deschisă a fost organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.” 

 Autoritatea de Management POR, care a aprobat rambursările aferente proiectelor, în urma 

verificărilor efectuate asupra documentelor, deci inclusiv asupra dosarelor de achiziţie publică a lucrărilor, 

neexistand obiecţiuni legate de achiziţii și execuția lucrării. 

Mai mult, pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii documentele au fost supervizate de 

U.C.V.A.P., A.N.R.M.A.P., O.I. Piatra Neamț, nefiind formulate clarificări sau suspiciuni de nelegalitate,. 

Pentru aceste fapte, numite ,,nereguli în achiziții publice”, Consiliul Județean Botoșani a 

contestat și acționat în instanță M.D.R.A.P.  pentru corecția financiară aplicată. 

Prin urmare, considerăm normal şi util pentru activitatea administraţiei judeţene, ca aceste sume 

rezultate din aplicarea corecţiilor financiare să fie asumate/recunoscute ca fiind eligibile sau anularea lor de 

către Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, 

întrucât legislaţia neclară în domeniul achiziţiilor publice, a lăsat și lasă în continuare loc de interpre-

tări/excepţii fapt ce nu poate fi reproșat administrației locale. 

Considerăm că articolul publicat în ziarul Monitorul de Botoșani din data de 19.09.2017 cu privire 

la articolul ,,GREȘELI DE MILIOANE DE EURO LA SPITAL” este tendențios, încercând să 

minimalizeze eforturile depuse de Consiliul Județean, atât pentru obținerea finanțării cât și pentru derularea 

și finalizarea contractului. 

 Menționăm că afirmația din articolul precizat mai sus precum că ,,…au fost făcute anumite lucrări, 

licitate la un preț, dar apoi efectuate la costuri mai mari” este total neadevărată, decontările fiind făcute 

strict cu respectarea prețurilor din oferta depusă la licitație și contractată. 

 Faptul că la licitația de execuție au participat și alte firme care au contestat licitația este total eronată, 

întrucât nici unul din participanții la licitație nu a contestat decizia autorității contractante.  

În consecință, am aprecia dacă presa locală ar susține munca unor oameni cu expertiză în 

domeniu din administrația județeană, în demersurile de absorbție a fondurilor europene și nu de a 

reda populației o imagine fals construită, corecțiile financiare fiind o problemă majoră cu care se 

confruntă și celelalte administrații publice din țară.   

În baza deontologiei profesionale, ne așteptăm să publicați dreptul nostru la replică, în aceleași 

spații  / pagini ca și articolul din 19.09.2017. 
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