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Doamnei Viorica Zaharia,
Redactor a Portalului MoldovaCurata.md

Stimatd doamnd Zaharia,

La demersul dvs din 12.03.2021, vd comunic c[ lucrlrile la obiectul de investifii
capitale ,,Reconstrucfia qi modemizarea clddirii Centrului de Excelenl6 in Servicii qi

Prelucrarea Alimentelor, str. Decebal nr.lll, municipiul B6lfi" au demarat in anul

2017 in temeiul contractului de antreprizd incheiat la 07.03.2017 cu antreprenorul

economic ,,Oztor" SRL qi Ministerul Educafiei, a c[rui valoare constituia 21128809,46

lei. Contractul a fost incheiat urmare a licitaliei publice lansat[ de Ministerul Educa{iei

la 13.01 .2017 conform anunfului de participare publicat in Buletinul Achiziliilor
Publice nr. 4 din 13.01 .2017 . Ulterior, la27 .03.2017 au fost achizifionate serviciile de

supraveghere tehnicd prin contract de micd valoare, incheiat cu operatorul economic

,,Conseloc" SRL.

Totodatd, lucririle de proiectare au fost executate de citre antreprenorul

economic ,,SC Icc-Construct" SRL cu care Ministerul Educaliei la 22.12.2015 a

incheiat contractul de executare a serviciilor de proiectare pentru modernizarea gi

reconstruclia Centrului de excelenlI in servicii qi prelucrarea alimentelor, valoarea

cdruia constituia 1156170,0 lei. Contractul a fost incheiat urmare a licita{iei publice
nr. 15102479 din 20.11.2015, conform anunfului de participare ;i invitaliei de

prezentare a ofertelor in cadrul procedurii de licita(ie publicl pentru achizifionarea

serviciilor de proiectare pentru modernizarea Ei reconstruc{ia Centrului de Excelenld

in Servicii qi Prelucrarea Alimentelor, str. Decebal nr.l l l, municipiul Bal{i publicatl
in Buletinul Achizi{iilor Publice nr. 89 din 20.11.2015.

Avdnd in vedere datele publice prezentate mai sus, toate p[rfile implicate pentru

asigurarea executdrii lucrlrilor de modernizare qi reconstruc{ie a Centrului de

Excelenld in Servicii qi Prelucrarea Alimentelor, str. Decebal nr.1l1, municipiul B5lti,
inclusiv a serviciilor de supraveghere tehnic[ au fost contractate pdnl la reorganizarea

administra(iei publice centrale, demaratd in temeiul Hot[r6rii Parlamentului nr.189

din21.07.2017 ,,pentru aprobarea listei ministerelor", prin care Ministerul Culturii (in
cadrul cIruia exercitam func{ia de ministru) a preluat, inclusiv domeniul de activitate
al Ministerului Educa{iei. Prin urnare, subliniez, ci atunci cdnd am devenit ministru
in Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercetdrii (iulie 2017) am preluat qi continuat
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Stimatd doamnd Zaharia,

La demersul dvs din 12.03.2021, vd comunic c[ lucrIrile la obiectul de investifii
capitale ,,Reconstrucfia qi modemizarea clddirii Centrului de Excelenl6 in Servicii qi

Prelucrarea Alimentelor, str. Decebal nr.lll, municipiul B6lfi" au demarat in anul

2017 in temeiul contractului de antreprizd incheiat la 07.03.2017 cu antreprenorul

economic 'Ortor" SRL qi Ministerul Educafiei, a c5rui valoare constituia 21128809,46

lei. Contractul a fost incheiat urmare a licitafiei publice lansat[ de Ministerul Educafiei

la 13.01 .2017 conform anunfului de participare publicat in Buletinul Achizi{iilor
Publice nr. 4 din 13.01 .2017 . Ulterior, la27 .03.2017 au fost achizifionate serviciile de

supraveghere tehnicd prin contract de micl valoare, incheiat cu operatorul economic

,,Conseloc" SRL.

Totodatd, lucrlrile de proiectare au fost executate de citre antreprenorul

economic ,,SC Icc-Construct" SRL cu care Ministerul Educaliei la 22.12.2015 a

incheiat contractul de executare a serviciilor de proiectare pentru modernizarea gi

reconstruclia Centrului de excelenlI in servicii qi prelucrarea alimentelor, valoarea

cdruia constituia 1156170,0 lei. Contractul a fost incheiat urmare a licitaliei publice
nr. 15102479 din 20.11.2015, conform anunfului de participare qi invitaliei de

prezentare a ofertelor in cadrul procedurii de licitafie publicl pentru achizifionarea

serviciilor de proiectare pentru modernizarea qi reconstruc{ia Centrului de Excelenl6

in Servicii ;i Prelucrarea Alimentelor, str. Decebal nr.l l l, municipiul BAI{i publicatd

in Buletinul Achiziliilor Publice nr. 89 din 20.11.2015.

Avdnd in vedere datele publice prezentate mai sus, toate p[rlile implicate pentru

asigurarea executdrii lucririlor de modernizare ;i reconstruc{ie a Centrului de

Excelen!5 in Servicii qi Prelucrarea Alimentelor, str. Decebal nr.1l1, municipiul B51ti,

inclusiv a serviciilor de supraveghere tehnicd au fost contractate pdnl la reorganizarea

administra{iei publice centrale, demaratI in temeiul Hot[r6rii Parlamentului nr.l89
din21.07.2017 ,,pentru aprobarea listei ministerelor", prin care Ministerul Culturii (in
cadrul cdruia exercitam func(ia de ministru) a preluat, inclusiv domeniul de activitate
al Ministerului Educa{iei. Prin urrnare, subliniez, ci atunci cdnd am devenit ministru
in Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercetdrii (iulie 2017) am preluat Ei continuat
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implementarea tuturor proceselor deja ini{iate, inclusiv ale celor legate de executarea

lucririlor de investifii capitale la mai multe obiecte, aflate in administrarea acestuia,

respectiv gestiunea instituliilor din subordine. in aceeaqi ordine de idei, calific drept

tenden{ioasa qi discriminatorie intrebarea Dumneavoastrd privind apartenenfa de

partid a fondatorului companiei ,,Oztor" SRL, datd fiind lipsa oriclrei leglturi dintre

mine qi organizarea licitafiei publice prin care a fost selectat.

Referitor la semnarea proceselor verbale de execulie a lucrdrilor pentru anul

2018, in contextul raportului auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale

Ministerului Educaliei, Culturii qi Cercetlrii incheiate la 3l decembrie 2019,

menfionez urmitoarele: conform art.l3 alin.(4) din Legea nr.72lll996 privind

calitatea in construclii, verificarea calitalii execu{iei construc{iilor este obligatorie Ei

se efectue azd dec[tre investitori prin responsabili tehnici atesta]i sau agen{i economici

de consultan{6 speci aliza[i. Atrag atenlia asupra faptului cI conform Raportului Cu(ii
de Conturi volumul de lucr[ri conf,rrmat prin actele de recep]ie, semnate de

responsabilul tehnic qi reprezentantul MECC constituie 22,2 mil.lei, ceea ce inseamnl

cd responsabilul de asigurarea verificirii execu{iei corecte a lucrdrilor de construcfie a

confirmat aceste lucrlri. Astfel, toate procesele verbale de executate a lucr[rilor,

prezentate conducerii ministerului la acel moment pentru semnare, au fost avizate de

c6tre tofi responsabilii qi anume: beneficiar, responsabilul pentru supravegherea

tehnicd, responsabilul de monitorizarea gi gestionarea lucr[rilor de investitii din cadrul

ministerului qi operatorul economic.

Pentru lucririle neexecutate, constatate de Curtea de Conturi in valoare de 3,15

mil. lei, ministerul urmeazd s[ aplice cadrul regulator al r[spunderii materiale al

antreprenorului pentru neexecutarea lucrdrilor contractate.

Totodat6, Agenlia pentru Supraveghere Tehnicd,rrmeazd sd prezinte raportul

de verific are a volumelor de lucrlri executate la obiectul de investi{ii capitale

Reconstrucfia qi modernizarea clddirii Centrului de Excelenfi in Servicii ;i Prelucrarea

Alimentelor, str. Decebal nr.1l l, municipiul Bllfi, inbazac6ruia organele abilitate vor

fundamenta concluziile de rigoare.

Monica BABUC
Deputat

Cu respect,


