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Abrevieri 

 

AAP – Agenția Achiziții Publice 

AC – Autoritate Contractantă 

AGER – Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă 

ANI – Autoritatea Națională de Integritate 

ANSA – Agenția pentru Siguranța Alimentelor 

ANSC – Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

AO – Asociație Obștească 

BAP – Buletinul Achizițiilor Publice 

CC – Consiliul Concurenței 

CNA – Centrul Național Anticorupție 

COP – Cerere de oferte de prețuri 

CR – Consiliul Raional 

DETS - Direcția Educație, Tineret și Sport 

DUAE – Documentul Unic de Achiziții European 

GL – Grup de lucru 

HG – Hotărâre de Guvern 

IMSP – Instituția Medico-Sanitară Publică 

L.T. - Liceul Teoretic  

LP – Licitație Publică 

ONG – Organizație Neguvernamentală 

OO – Organizație Obștească  

  



 
 
 

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă 
 

4 
 

Introducere 

 

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) continuă monitorizarea utilizării banilor 

publici, în special prin procedurile de achiziții publice, în cadrul proiectului „Banii Publici sunt Banii Mei!”, 

cu sprijinul financiar al National Endowment for Democracy. În cadrul acestui proiect, AGER a continuat 

instruirea a două organizații care activează la nivel local, cum să aplice prevederile noului cadru legal în 

procesul de monitorizare a achizițiilor publice, dar și cum să încurajeze cetățenii să devină mai activi în 

supravegherea cheltuirii fondurilor publice. Cele două organizații neguvernamentale desfășoară campanii 

de monitorizare a achizițiilor publice la nivel local, astfel, completând efortul AGER. Totodată, au fost 

create grupuri de cetățeni activi la nivel local, care sunt instruiți și care participă la discutarea și urmărirea 

problematicii achizițiilor publice.  

În acest context, cele două organizații care monitorizează achizițiile publice împreună cu AGER sunt: 

1. OO Asociația pentru Drepturile Omului LEX XXI, Bălți 

2. AO Părinți Solidari, Chișinău 

Autoritățile monitorizate la nivel local sunt: 

 Primăria mun. Bălți; Direcția Învățământ, Tineret și Sport; Biroul Vamal Nord; Judecătoria Bălți; 

Curtea de Apel Bălți; Agenția de Dezvoltare Regională Nord; 

 Direcțiile Educație, Tineret și Sport Chișinău;  Instituțiile de învățământ cu autonomie financiară 

din mun. Chișinău:  Liceul Teoretic „Stefan cel Mare”, L.T. „Mihai Viteazul”, L.T. „Alexandru 

Ioan Cuza”, L.T. „Gheorghe Asachi”, L.T. „Mihail Berezovschi”; Primăria s. Colonița;  

Printre autoritățile selectiv monitorizate de AGER în perioada octombrie 2018 – februarie 2019 sunt:  

Autoritatea Națională de Integritate, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Fondul pentru 

Eficiență Energetică, Comisia Electorală Centrală, Agenția Proprietății Publice, Baza Auto a Cancelariei 

de Stat, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Serviciul Fiscal de Stat, Aparatul Președintelui 

Republicii Moldova, Curtea de Conturi, Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajare, Inspectoratul 

General al Poliției, ÎM Regia EXDRUPO, Asociatia de gospodarire a spatiilor verzi, I.M. Regia 

"Autosalubritate", etc.  
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Sumar executiv 

 

La data de 01.10.2018 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 169 din 26.07.2018, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. În acest context, 

desfășurarea procedurilor de achiziție publică (Cererea ofertelor de prețuri și Licitația deschisă) prin 

intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (în continuare 

SIA RSAP) Mtender, începând cu 15 octombrie 2018, a devenit obligatorie. Acest fapt a constituit o etapă 

nouă în reforma achizițiilor publice și a deschis publicului accesul la informația care anterior era dificil de 

obținut. 

La data de 14 Decembrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 319 din 30 Noiembrie 

2018 prin care s-au adus anumite amendamente la Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, care au 

intrat în vigoare odată cu publicarea acestora. Printre acestea menționăm  majorarea pragului pentru 

achizițiile de valoare mică și pentru COP. Atât timp cât achizițiile de mică valoare sunt în afara Legii 131 

și nu sunt desfășurate prin intermediul MTender, aceste rămân a fi total netransparente și necompetitive, 

iar cu majorarea pragurilor, volumul banilor publici utilizați în așa mod va crește substanțial.  

Spre regret, nu am constatat o îmbunătățire a calității documentației de atribuire. Astfel, cazuri de 

specificații tehnice elaborate necalitativ sau, mai mult, „cu dedicație”, sunt foarte frecvente, indiferent de 

obiectul achiziției: autoturisme, imprimante, telefoane, etc., îngrădind, astfel, concurența. În mod similar, 

și evaluarea ofertelor este în unele cazuri defectuoasă. Deosebit de îngrijorător este cazul achiziției de 

autobuze pentru municipiul Chișinău, unde și specificațiile tehnice conțineau lacune, însă, mai grav, și 

evaluarea ofertelor nu a fost deloc imparțială și echidistantă.  

 Cazul cu achiziția de autobuze a ridicat la suprafață o carență de ordin legal, și anume: ANSC nu 

este obligată să notifice autoritatea contractantă despre faptul că a fost depusă o contestație pe marginea 

unei proceduri. În mod logic, autoritatea contractantă trebuie să verifice pe pagina ANSC, înainte de 

încheierea contractului, dacă nu a fost depusă vreo contestație. Însă aceasta se bazează doar pe bunul simț 

al autorității contractante, la fel cum și notificarea de către ANSC, pe care ultima afirmă că o face de fiecare 

dată, se bazează pe același bun-simț. Bunul-simț însă nu poate fi invocat în instanță, iar cazul cu autobuzele 

(primarul afirmând că ei nu au fost informați despre contestația depusă) demonstrează necesitatea 

reglementării acestui aspect în lege.  

Un alt caz contradictoriu a fost și procedura desfășurată de către Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei privind achiziționarea bunurilor de primă-necesitate pentru fiecare nou-născut. Prin 

includerea in caietul de sarcini a unor prevederi cu referire la producătorul acelor bunuri, conform HG Nr. 
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1039/2018, AC a încălcat prevederile Legii 131 unde este stipulat că specificațiile tehnice nu vor indica o 

origine concretă, un producător sau un operator economic concret.  

În ceea ce privește participarea directă a societății civile la activitatea grupului de lucru privind 

achizițiile, în perioada de referință ne-am confruntat cu un caz în care accesul a fost restricționat, și anume, 

de către Autoritatea Națională de Integritate. Totodată, pe parcursul monitorizării, ne-am ciocnit de situația 

în care, ca reprezentanți ai societății civile nu puteam influența în niciun mod procedura de achiziții 

defectuoasă, chiar dacă nu fusese încă desemnat câștigătorul. Societatea civilă nu este subiect al sesizării 

nici la ANSC, nici la CC, iar în cazul în care autoritatea contractantă refuză să corecteze eroarea sau să 

repete procedura, nu putem influența procesul și procedura este finalizată contrar prevederilor legale.  

În perioada de referință, AGER a continuat monitorizarea deciziilor ANSC în vederea identificării 

subiectelor cel mai des abordate de către contestatori în cadrul procedurilor de achiziții publice și evaluării 

uniformității deciziilor ANSC precum și îndeplinirii acestora de către AC vizată. Am constatat că cca 80% 

din contestații vizează rezultatele procedurii (ex. descalificarea ofertantului din motiv că nu a depus toate 

documentele solicitate de către AC sau nu a corespuns criteriilor stabilite de AC; desemnarea câștigătorului 

oferta căruia este neconformă; neinformarea participanților cu privire la cauzele respingerii ofertei depuse 

sau referitor la rezultatele procedurii, etc), însă totodată o problemă identificată este și existența cazurilor 

când AC nu se conformează și nu execută deciziile ANSC, atunci când Agenția a dispus ca măsură de 

remediere - re-evaluarea ofertelor.   
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Capitolul 1. Schimbarea cadrului legal 

 

La data de 01.10.2018 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 169 din 26.07.2018, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. În acest context, 

desfășurarea procedurilor de achiziție publică (Cererea ofertelor de prețuri și Licitația deschisă) prin 

intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (în continuare 

SIA RSAP) Mtender, începând cu 15 octombrie 2018, a devenit obligatorie. Acest fapt a constituit o etapă 

nouă în reforma achizițiilor publice și a deschis publicului accesul la informația care anterior era dificil de 

obținut. 

La data de 14 Decembrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 319 din 30 Noiembrie 

2018 prin care s-au adus anumite amendamente la Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, care au 

intrat în vigoare odată cu publicarea acestora: 

- majorarea pragului pentru achizițiile de valoare mică; Prin urmare, pentru contractele de achiziții 

publice de bunuri și servicii, pragul a fost majorat de la 80 000 lei la 200 000 lei, iar pentru contractele de 

achiziții publice de lucrări -  de la 100 000 lei la 250 000 lei. 

În acest sens, AGER împreună cu alte organizații semnatare au publicat o Declarație privind 

adoptarea într-un mod netransparent a proiectului de modificare a Legii 131, și anume: după 4 zile de la 

înregistrare, în două lecturi consecutive în aceeași zi, în lipsa unor consultări și dezbateri publice. Este 

alarmant mai ales dacă ținem cont de faptul că achizițiile de valoare mică sunt netransparente, nefiind 

reglementare de Legea 131, deci neexistând posibilitatea contestării acestor proceduri. Din păcate, ele sunt 

desfășurate, în continuare, în afara sistemului MTender, cu unele excepții, când AC decide benevol 

desfășurarea acestora prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice.   

- majorarea pragului pentru procedura Cererii ofertelor de prețuri (COP); 

Astfel, procedura COP, conform noilor amendamente, va putea fi utilizată de către autoritatea contractantă 

pentru achizițiile publice de bunuri și servicii, dacă valoarea estimată nu depășește 800 000 lei, iar pentru 

achizițiile de lucrări – dacă nu depășește 2 000 000 lei (Articolul 57, alin. (1)).  

Pentru contractele a căror valoare estimată depășește pragurile menționate, publicarea anunțului de 

intenție și solicitarea garanției este obligatorie!  

- au fost modificate perioadele de clarificare (Articolul 35, alin. (1)), astfel, termenul de solicitate a 

clarificărilor se calculează de la data publicări anunțului de participare și a documentației de atribuire în 

SIA RSAP Mtender, constituind: 

• 9 zile – în cazul în care valoare estimată a achiziției este mai mare decât 2 300 000 de lei pentru 

bunuri şi servicii și 90 000 000 de lei pentru lucrări (art. 2 (3)); 

http://ager.md/ro/pagini/declara%C8%9Bie-privind-m%C4%83rirea-pragurilor-pentru-procedurile-de-achizi%C8%9Bii-publice#overlay-context=ro/pagini/declara%25C8%259Bie-privind-condamnarea-%25C3%25AEnc%25C4%2583lc%25C4%2583rii-flagrante-normelor-privind-transparen%25C8%259Ba-decizional%25C4%2583
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• 6 zile – în cazul în care valoare estimată a achiziției este mai mică decât 2 300 000 de lei pentru 

bunuri şi servicii și 90 000 000 de lei pentru lucrări (art. 2 (3)); 

• 3 zile – în cazul procedurilor COP; 

Totodată, Articolul 35, alin. (2) a fost completat după cum urmează: „Autoritatea contractantă are dreptul 

de a accepta clarificări privind documentația de atribuire după expirarea termenului de solicitare a 

clarificărilor dacă prezentarea răspunsurilor la aceste solicitări se încadrează în termenele stabilite la alin. 

(4). În cazul nerespectării perioadei de prezentare a răspunsului la clarificări privind documentația de 

atribuire, autoritatea contractantă este obligată să prelungească termenul de depunere a ofertelor sau 

cererilor de participare pentru operatorii economici, ținând cont de perioada de întârziere.” 

- operatorii economici participanți la o procedură de licitație publică vor putea să își modifice oferta 

de preț, dacă atribuirea contractului de achiziții publice de bunuri și servicii (prin COP) a fost precedată de 

licitația electronică (Articolul 57, alin. (3)) 

Pe data de 29 ianuarie 2019, pe pagina Ministerului Finanțelor, a fost publicat un proiect de Hotărîre 

de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 705 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea 

Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” 

(MTender). Proiectul prevedea abrogarea pct. 8 și pct. 13 din HG sus-menționată, iar prin această abrogare 

s-a propus menținerea sistemului anterior de achiziții electronice SIA RSAP (etender.gov.md), care urma, 

prin HG 705, a fi utilizat doar în calitate de arhivă. Proiectul a fost publicat pe pagina Ministerului 

Finanțelor la data de 29 ianuarie 2019, cu termen pentru colectarea opiniilor, pînă la 13 februarie 2019, însă 

chiar a doua zi, la 30 ianuarie 2019, acest proiect este inclus pe agenda ședinței Guvernului și votat, în 

consecință. Din păcate, o asemenea încălcare a legislației privind transparența decizională este 

inadmisibilă. În acest context, AGER a publicat o Declarație privind condamnarea încălcării flagrante a 

normelor privind transparența decizională.  

De asemenea, la 7 martie curent, Guvernul și-a asumat răspunderea pentru modificarea Legii 131 

privind achizițiile publice. Aceste modificări scot achizițiile de medicamente și dispozitive medicale, din 

sfera de acțiune al SIA RSAP MTender, pînă la 1 ianuarie 2021. Termenul de suspendare a utilizării 

MTender pentru aceste proceduri, conform proiectului adoptat, este 1 ianuarie 2021. Nici acest proiect, spre 

regret, nu a fost publicat anticipat, pentru consultare publică.  

http://mf.gov.md/ro/content/proiectul-hot%C4%83r%C3%AErii-guvernului-privind-modificarea-hot%C4%83r%C3%AErii-guvernului-nr-705-din-0
https://gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-30-ianuarie-2019-ora-900#node_sedinte_online-panel_pane_1-0
http://ager.md/ro/pagini/declara%C8%9Bie-privind-condamnarea-%C3%AEnc%C4%83lc%C4%83rii-flagrante-normelor-privind-transparen%C8%9Ba-decizional%C4%83
http://ager.md/ro/pagini/declara%C8%9Bie-privind-condamnarea-%C3%AEnc%C4%83lc%C4%83rii-flagrante-normelor-privind-transparen%C8%9Ba-decizional%C4%83
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr26_74.pdf
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Capitolul 2. Specificații tehnice cu „dedicație”  

 

Actualmente, conform noilor modificări legislative, au fost eliminate atribuțiile de control ex-ante 

și ex-post ale AAP, prin urmare aceasta nu mai verifică dările de seamă transmise de către autoritățile 

contractante, ci doar le înregistrează. Totodată, Agenția nu mai verifică nici anunțurile de participare care 

sunt publicate în BAP, responsabilă de corectitudinea conținutului acestora fiind în exclusivitate AC. În 

acest context, observăm tot mai multe cazuri de completare eronată a Documentației de atribuire, în special, 

la elaborarea specificațiilor tehnice.    

Legea Nr. 131/2015 privind achizițiile publice prevede la Articolului 37, alin. (1), că „Specificațiile 

tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere 

exactă şi completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea 

contractantă, să fie îndeplinite”, ceea ce, de foarte multe ori, este interpretat greșit de către AC atunci când 

întocmesc caietele de sarcini. Or, la alin. (7) regăsim următoarea prevedere: „specificaţiile tehnice trebuie 

să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect 

introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici”. 

Analizând caietele de sarcini pentru o serie de proceduri de achiziții,  constatăm că autoritățile 

contractante tind să includă specificații tehnice mult prea restrictive, în consecință, îngrădind accesul mai 

multor agenți economici la procedură. 

 

Iphone X  

În specificațiile tehnice publicate de către Curtea de Conturi a RM în cadrul procedurii de cumpărare de 

Telefoane Mobile GSM, parametrii tehnici corespund exact modelului Apple Iphone X de 256 GB. Pentru 

a procura cele cinci telefoane Curtea a stabilit o valoare estimată de 96 000 lei, adică câte 19 200 lei per 

bucată. Specificațiile tehnice au fost analizate înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor, iar 

contractul publicat anterior doar ne-a confirmat presupunerile.  

https://mtender.gov.md/tenders/MD-2018-11-26-000123-1
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2018-11-26-000123-1
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În pofida faptului că informația despre specificațiile ”cu dedicație” s-a răspândit în media înainte să fi fost 

încheiat contractul, autoritatea contractantă nu a modificat specificațiile tehnice și a purces la încheierea 

contractului. Nu este cazul să mai menționăm ca este autoritatea care efectuează auditul finanțelor publice, 

inclusiv cele utilizate prin procedurile de achiziție publică.  

 

Automobile conform necesităților sau preferințelor AC? 

Agenția Proprietății Publice a anunțat procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea a două 

automobile, suma estimată fiind de 919 000 lei, respectiv 572 000 lei pentru un automobil și 347 000 lei 

pentru celălalt. Analizând specificațiile tehnice pentru primul automobil, ne întrebam cum ar putea 

argumenta autoritatea contractantă decizia de a opta pentru o mașină cu puterea motorului de minim 220 

c.p.? Pentru comparație, un autoturism cu puterea motorului 150 c.p. costă de la 20 400 Euro (conform 

datelor oficiale pe site-ul www.skoda.md), pe când prețul unui automobil cu puterea motorului de 220 c.p. 

este de minim 26 000 Euro. 

Totodată, unele specificații tehnice pot fi cu greu considerate „necesități ale autorității contractante”, 

de exemplu: 

● frâna de mână electronică; 

● închiderea centralizată cu telecomanda pliabila; 

● radar de monitorizare cu ultrasunet, de asistare a traficului; 

● senzori parcare spate cu frânare auto; 

● portbagaj cu deschiderea și închiderea electrică – 350 Euro (inclusă pentru L&K); 

● ștergător lunetă – 60 euro; 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1547792965160
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1547792965160
http://www.skoda.md/
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● torpedou iluminat și climatizat; 

Toate caracteristicile tehnice se regăsesc în această broșură. Doar o mașină Skoda (mai 

concret, Skoda Superb) ar corespunde specificațiilor solicitate de AC. Mai mult decât atât, două dintre 

aceste specificații reprezintă dotări suplimentare pentru care AC va trebui să achite încă 410 euro din bani 

publici (în cazul achiziționării unei mașini Skoda Superb Ambition/Style/Sportline, în timp ce deschiderea 

și închiderea electrică a portbagajului este o specificație tehnică inclusă doar în cazul complectației 

Laurin&Klement - care este și cea mai scumpă). La 11 februarie 2019 a fost data-limită pentru depunerea 

ofertelor la această achiziție.  Evident, a participat un singur operator economic care a propus în oferta sa 

pentru Lotul 1 un automobil Skoda Superb, iar pentru lotul 2 - Skoda Octavia. 

IMSP Spitalul Raional Edineț a anunțat o procedură de achiziție a unui autoturism. Caracteristicile 

tehnice ale automobilului ce urma a fi procurat se potrivesc unui Renault Kangoo. Formularul F 4.1 ce 

conține specificațiile tehnice ale automobilului, prezentat ulterior de către ofertantul care a participat la 

procedura de achiziție (singurul, evident) ne-a confirmat acest lucru. În imaginile atașate se poate vedea cât 

de apropiate sunt caracteristicile automobilului propus de către operatorul economic de cele solicitate de 

autoritatea contractantă. 

 

 

 

 

 

https://az749841.vo.msecnd.net/sitesromd/alv1/6ef86532-d63b-4eda-9c48-42424b1926a1/Superb%20MY2019.4811e387a08d80cc98a8ddda142f87dc.pdf
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1545050663334
http://renault.md/CountriesData/Moldova/images/Price/Kangoo_17072017_ro.pdf
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Direcția Educație, Cultură și Turism Dondușeni a procurat un automobil Skoda Octavia Ambition, 

iar dacă comparăm specificațiile tehnice solicitate de către AC cu cele oferite de agentul economic (Date 

tehnice.PDF), este evidentă „ajustarea” acestora pentru a procura autoturismul preferat. La fel Skoda 

Octavia a procurat și Școala Profesională din Ștefan Vodă. În cazul tuturor acestor proceduri, AC a hotărât 

să includă specificații precum dimensiunile sau motorizarea (foarte restrictive), dimensiunea portbagajului, 

în așa fel încât doar o singură  mașină să întrunească toate aceste condiții.  

Totuși, am reușit să găsim un exemplu cum este întocmit un caiet de sarcini atunci când autoritatea 

contractantă, într-adevăr, ține cont de necesitățile sale, și nu de preferințe. Centrul de plasament temporar 

pentru persoane cu dizabilități (adulte) din s. Badiceni a decis să menționeze doar anul fabricației (nu mai 

vechi de a.2013), numărul de locuri, tipul caroseriei, capacitatea motorului și tipul de combustibil. 

 

În acest sens, subliniem că targetarea caracteristicilor tehnice nu doar că este contrară prevederilor Legii 

131 privind achizițiile publice, este chiar indezirabilă, în contextul în care, prin asigurarea concurenței și 

elaborarea corectă a specificațiilor tehnice, autoritățile contractante ar putea beneficia de oportunitatea de 

a procura bunuri calitative la un preț avantajos. Cu siguranță există și alte modele de autoturisme care ar 

satisface necesitățile AC și s-a încadra în valoarea estimată. 

 

https://mtender.gov.md/tenders/MD-2018-11-29-000292-1
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2018-11-30-000202-1
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2018-12-05-000275-1
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2018-12-05-000275-1
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Specificații aranjate sau „analiza întregii piețe”? 

Atitudinea indiferentă a autorităților contractante față de necesitatea desfășurării unor achiziții corecte este 

îngrijorătoare. Drept exemplu, propunem o procedură de achiziție desfășurată de Autoritatea Națională de 

Integritate, pentru achiziționarea unor computere și imprimante, în valoare totală de 750,000 lei. 

Specificațiile tehnice atât pentru computere, cât și pentru imprimante, sunt formulate în așa fel ca să se 

potrivească exact unui anumit tip (brand). 

 

O scurtă analiză a opțiunilor disponibile pe piață arată clar că în cazul computerelor, specificațiile ce au 

fost preluate, sau fabricate, sunt pentru modelul DELL, iar în cazul imprimantelor – CANON. În acest sens, 

am solicitat o clarificare la autoritatea contractantă. Am primit insă, un răspuns aproape identic unuia 

anterior oferit de către ANSA, de asemenea, la o clarificare pe care am solicitat-o cu privire la achiziționarea 

autoturismelor unde specificațiile tehnice se potriveau doar pentru Dacia Duster.  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1542611156344
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1542611156344
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Ambele răspusuri pot fi vizualizate după cum urmează: 
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Capitolul 3. Achiziția de autobuze  

 

Pe data de 02.01.2019 a fost anunțată achiziția a 31 de autobuze pentru mun. Chișinău, în valoare 

totală de 80 milioane lei. Amintim că pe parcursul ultimilor ani, municipalitatea a eșuat să obțină oferte în 

cadrul mai multor licitații anunțate în această privință. Doar pe parcursul anului 2018 au fost anulate 3 

proceduri din motivul lipsei ofertelor. Din păcate însă, această ultimă achiziție, deși s-a finalizat cu 

desemnarea unui câștigător, a fost desfășurată cu multiple încălcări ale legislației în vigoare: 

1. Reprezentanții societății civile, Andrei Tudos si Vitalie Voznoi, au depus, la data de 29.01.2019, o 

cerere de participare în grupul de lucru privind achiziția dată. Însă autoritatea contractanta a „omis” 

să-i includă, astfel, încălcând art. 14 al Legii 131 privind achizițiile publice care prevede 

următoarele: alin (5) Autoritatea contractantă include obligatoriu în componența grupului de lucru 

reprezentanți ai societății civile în cazul în care a fost depusă o cerere scrisă în acest sens cu două 

zile până la data-limită de depunere a ofertelor, dar aceștia nu pot constitui mai mult de o treime 

din componența totală a grupului. Reprezentanții societății civile incluși în grupul de lucru au drept 

de vot consultativ sau dreptul la opinie separată, care se expune în actul deliberativ al grupului 

respectiv. 

2. Termenul limită de depunere a ofertelor a fost 08.02 2019. Pagina de achiziții electronice Mtender 

nu arată când ar fi fost adoptată/anunțată decizia de atribuire a contractului, ci doar ca contractul ar 

fi fost încheiat tot pe 08.02.2019, fapt care nu poate fi adevărat, cel puțin din doua motive. Unu, 

legea 131 prevede un termen minim de așteptare de 11 zile, între data transmiterii comunicării prin 

SIA „RSAP” privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și încheierea contractului (art. 32 

Legea 131). Doi, chiar reprezentanții autorității publice locale au declarat în presa că contractul nu 

a fost semnat, fiind întrebați ce caută autobuzele în PMAN, iar ulterior, se confirmă, că contractul a 

fost semnat pe  20.02.2019. 

3. Contractul a fost semnat cu încălcarea flagrantă a legislației în vigoare, or, cunoaștem că unul dintre 

competitori a depus o contestație la ANSC pe 18.02.2019. Legea 131 prevede ca autoritatea 

contractantă nu are dreptul de a încheia contractul de achiziții publice până la emiterea unei decizii 

finale pe marginea contestației de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (alin 

18 art. 85).  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1546439177862
https://unimedia.info/ro/news/e3e91e3b92d8e847/video-autobuzele-isuzu-din-pman-au-devenit-de-astazi-proprietatea-chisinaului-municipalitatea-a-semnat-contractul-de-circa-80-de-milioane-de-lei.html
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4. Compania câștigătoare1 a oferit cel mai mare preț - 78,08 milioane lei (fără TVA) pentru 31 de 

autobuze. Deși criteriul de evaluare stabilit în documentația de atribuire a fost raportul preț-calitate, 

și nu doar prețul, analiza documentației de atribuire și a ofertelor depuse ridică semne mari de 

întrebare referitor la evaluarea corectă și imparțială a ofertelor, precum și aprecierea justă a 

factorilor de calitate în procesul evaluării.   

Însăși procedura de evaluare a ofertelor (care s-a petrecut în doar câteva ore, din câte se vede) a fost 

defectuoasă. Mai exact, în caietul de sarcini AC solicită o garanție de 3 ani pentru caroserie (pct. 2.1), iar 

în punctul 4.10 se specifică termenul minim de garanție pentru autobuze – 24 luni. Ofertantul câștigător 

oferă o garanție totală de doar 2 ani sau 100,000 km, și asta este o garanție oferită de uzina producătoare, 

intermediarului, care ne va livra autobuzele, cu anumite condiții.  

                                                           
1 Concursul a fost cîştigat de Unipay Danismanlik Yazilim Teknolojileri Ltd, companie, despre care presa a scris că este o 

companie off shore, înregistrata în Ciprul de Nord, regiune separatistă, nerecunoscută, similară Transnistriei. 

https://www.zdg.md/stiri/stiri-economice/un-offshore-din-ciprul-de-nord-specializat-in-it-va-livra-31-de-autobuze-pentru-chisinau
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În plus, în ofertă se menționează 2 ani sau 100,000 km, oricare survine prima. Or, luând o medie de 

200 km/zi, avem 73,000 km într-un singur an. Deci chiar excluzând condiția de 3 ani garanție pentru 

caroserie, nici condiția de 2 ani sau 100,000 km nu satisface solicitarea AC privind garanția, iar oferta urma 

să fie descalificată. Mai mult decât atât, celălalt ofertant a prezentat o garanție de 30 de luni. 

O altă prevedere controversată a caietului de sarcini este solicitarea ca autobuzele sa fie noi, fără a 

specifica anul producerii. Astfel, se poate înțelege că niște autobuze produse în 2010, de exemplu, pot fi 

propuse în cadrul acestui concurs drept noi, dacă nu au fost utilizate între timp? Totodată, practica arată că 

autobuzele procurate nici nu sunt noi, de fapt. Or, autobuzele care au fost expuse în PMAN au fost deja 

observate pe data de 21.02.2019 circulând pe rută. Iar mai mulți activiști civici, jurnaliști și oponenți politici 

au postat poze și filmulețe demonstrând uzura autobuzelor. 

La fel, caietul de sarcini specifică necesitatea demonstrării calității de Dеаlеr oficial, la саrе sa fie 

anexate copiile соntrасtеlоr similare pentru ultimii 3 ani. Unipay Danismanlik Yazilim Teknolojileri Ltd. 

este dealer autorizat ANADOLU ISUZU, doar pentru achiziția dată din Republica Moldova. 
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Iar lista contractelor similare evident nu poate fi prezentată de către ofertant, ci doar de către ANADOLU 

ISUZU. 

 

Or, noi nu am avea dubii referitor la capacitatea producătorului de a livra bunurile, însa în ce măsură 

exemplele de mai sus ilustrează experiența ofertantului? 
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Mai mult decât atât, unul dintre factorii de evaluare au fost consumul de combustibil, pentru care 

puteau fi acordați 15 puncte din totalul de 100. In majoritatea achizițiilor similare, se solicita prezentarea 

consumului după metoda SORT1, in caietul de sarcini fiind solicitata prezentarea consumului pentru viteza 

de 50 km/ora neîncărcat. Unul dintre ofertanți a solicitat o clarificare, prin care întreba dacă puteau sa 

prezinte datele privind consumul după metoda SORT1, astfel încât sa fie uniform apreciate ofertele si sa 

nu lase loc de interpretare. Autoritatea contractanta a refuzat, însă, menționând ca oferta trebuie sa se 

conformeze cu exactitate cerințelor din caietul de sarcini. Analizând documentele celor doi ofertanți, 

observam ca Unipay a prezentat un consum bazat pe metoda SORT (Isuzu: de la 32 litri la 42 litri/100 km 

(dar pentru o viteza de la 17 la 28 km/h), în timp ce BMC prezintă un consum de 21 litri/100 km, la o viteza 

de 50km/ora, adică conform solicitărilor caietului de sarcini. Un acest simplu fapt trebuia sa ducă la 

descalificarea ofertantului Unipay.  
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Capitolul 4. Documentul Unic de Achiziții European 

 

În vederea armonizării cadrului normativ național la acquis-ul comunitar și în conformitate cu 

angajamentele pe care și le-a asumat Republica Moldova odată cu ratificarea Acordului de Asociere, a fost 

necesară modificarea și completarea Legii 131/2015. Prin urmare, a fost instituit și Documentul unic de 

achiziții European, care conform Articolului 20, alin (1) este o „declaraţie pe propria răspundere actualizată, 

ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care 

confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 19; 

b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă; 

c) dacă este cazul, îndeplineşte criteriile de selecţie stabilite de autoritatea contractantă în conformitate cu 

prevederile prezentei legi.” 

Există totuși încă neclarități privind utilizarea și completarea acestui document, unele autorități 

contractante evitând solicitarea acestuia. Mai mult decît atît, de cele mai multe ori, autoritatea contractantă 

solicită, alături de DUAE și prezentarea tuturor certificatelor care sunt cuprinse in DUAE. Articolul 65 din 

Legea 131/2015 privind condițiile prezentării ofertelor prevede: „Prezentarea ofertei presupune depunerea 

într-un set comun a propunerii tehnice,  a propunerii financiare, a DUAE și, după caz, a garanției pentru 

ofertă.” Însă, pentru ca operatorul economic să poate completa acest document, este necesar, mai întâi, ca 

acesta să fie completat și ajustat de către AC în dependență de procedura pe care o desfășoară, urmând a fi 

încărcat în sistem. 

Analizând două spețe ale ANSC, observăm că în primul caz, operatorul economic contestator a fost 

descalificat întrucât nu a prezentat toate documentele solicitate de către AC, deși a făcut referire la acestea 

în DUAE. ANSC constată că OE a completat secțiunile din DUAE cu privire la informațiile despre care 

AC susține că lipsesc, ne examinând „cu diligența necesară documentul DUAE”. Mai mult decât atât, chiar 

în Documentația standard este stipulat că AC va respinge oferta OE, doar în cazul în care există discrepanțe 

între informațiile prezentate în DUAE și cele din invitația/anunțul de participare. Prin urmare, ANSC a 

admis contestația și a dispus reevaluarea ofertelor primite.  

În a doua decizie, OE a contestat necorespunderea specificațiilor tehnice ale ofertantului declarat 

câștigător, dar și neprezentarea de către acesta a DUAE. Autoritatea contractantă a argumentat că „DUAE 

este o declarație pe proprie răspundere ca dovadă preliminară că ofertantul îndeplinește anumite condiții, 

iar ofertantul a depus declarațiile solicitate de către AC, care, în esență, cuprinde DUAE”.  

ANSC a respins însă pretențiile contestatorului, deoarece AC nu a solicitat prezentarea DUAE, „apreciind 

ca disproporționată decizia de respingere a ofertei câștigătorului, doar din motivul că nu a fost prezentat 

https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=19244
https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=19171
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DUAE, acesta reprezentând un instrument pentru facilitarea participării operatorilor economici la 

procedurile de achiziție publică, iar o interpretare inversă a acestui fapt nu poate fi admisă și, totodată, ar fi 

contrară conceptului de DUAE”. 

Pe pagina Agenției de Achiziții Publice, la rubrica Documente,  accesând documentul ce conține 

instrucțiunile privind crearea unei proceduri COP pentru achiziția de bunuri/servicii în SIA RSAP 

(MTender) este specificat totuși că AC are obligația să încarce în sistem următoarele fișiere: 

-          DUAE (adaptat conform specificului fiecărei proceduri în parte de către AC); 

-          Anunțul/invitația de participare; 

-          Documentația standard completată de către AC. 

Deși nu avem mandat de legiuitor, și nici de interpretare a legii, considerăm că reieșind din scopul 

DUAE - care este cel de a facilita participarea OE la procedurile de achiziții publice, în mod cert, AC nu 

trebuie sa solicite și completarea DUAE și prezentarea întregului set de documente justificative la 

momentul depunerii ofertei. Or, în acest caz, vom asista nu la facilitarea, ci din contra, la îngreunarea 

procesului. Totodată, reieșind din prevederile Legii 131, care spune: “la momentul depunerii cererilor de 

participare sau a ofertelor, autoritatea contractantă acceptă documentul unic de achiziții european (în 

continuare – DUAE) …”, înțelegem că, în momentul în care OE prezintă DUAE în susținerea informațiilor 

conținute în mod normal în celelalte declarații solicitate de AC, ultima nu are cum sa respingă oferta pe 

motivul neprezentării certificatelor/documentelor respective. 

  

https://tender.gov.md/ro/content/instruc%C8%9Biuni
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Capitolul 5. Prevederile Hotărîrii de Guvern ce contravin Legii 131/2015 

 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a lansat o procedură de licitație deschisă privind 

achiziționarea bunurilor de primă-necesitate pentru fiecare nou – născut. Valoarea estimată a achiziției a 

fost 4 736 666,67 MDL. Caietul de sarcini nu ridică mari semne de întrebare, cu excepția următoarei 

prevederi: (punctul 2.2.) Setul de bunuri vor fi de producție autohtonă, cu excepția pachetului de scutece. 

Conform legii 131, Articolul 37, alin. (4) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită 

marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări 

şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul 

în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă 

este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. Totodată, în documentația de 

atribuire, se menționează faptul că achiziția respectivă se realizează în baza Hotărîrii Guvernului nr. 

1039/2018. Această hotărîre, la pct. 4 menționează că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va 

selecta, în condițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, prin procedura de licitație deschisă, 

operatorul economic care, în baza contractului încheiat cu Ministerul, va asigura realizarea activităților 

stipulate în prezentul Regulament în limitele atribuțiilor stabilite, ulterior, în pct. 6. prevede că: Furnizorul 

trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii: 1) să fie producător autohton, a cărui activitate să 

țină de producerea mărfurilor inclusiv pentru copii, în conformitate cu actele normative în vigoare. 

Nu suntem împotriva susținerii producătorilor autohtoni de către autoritățile publice, însă orice 

achiziție trebuie desfășurată în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. Iar în cazul de față, HG 

1039/2018 contravine prevederilor Legii 131 privind achizițiile publice. Am decis să clarificăm totuși în ce 

măsură Guvernul este conștient de faptul că a adoptat o Hotărîre contrară Legii. Astfel, am formulat o 

scrisoare și am expediat-o Guvernului, iar peste mai mult de o lună, am primit un răspuns semnat de Silvia 

Radu, ministra sănătății, muncii și protecției sociale. Răspunsul îl vedeți mai jos. 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21000569
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Foarte corect, doamna ministru, protejam producătorul autohton, însă după modificarea corespunzătoare a 

legislației, nu prin încălcarea acesteia. Or, autoritățile publice s-au grăbit să implementeze cele mai avansate 

prevederi ale acquis-ului comunitar precum și cele cuprinse în acordul privind achizițiile publice al OMC.  

Trebuie să menționăm că această procedură este doar prima, dintr-un șir de proceduri pe care 

Guvernul urmează să le desfășoare, încălcând în continuare legislația în vigoare. O procedură cu o valoare 

mult mai mare decât prima (valoarea estimată - 23 683 333,33 lei) a și fost deja finalizată, între timp. Atât 

rezultatele primei proceduri, cât și ale celei de a doua, au fost intens discutate în media, demonstrând 

legături dubioase între câștigător și guvernare.  

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21001890
https://achizitii.md/ro/public/tender/21001890
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Capitolul 6. Analiza succintă a deciziilor ANSC 

 

În perioada de referință, echipa AGER a continuat să analizeze deciziile Agenției Naționale pentru 

Soluționarea Contestațiilor pentru a urmări care sunt subiectele cel mai des abordate de către contestatori, 

uniformitatea aprecierii date de către ANSC, precum și pentru a observa dacă autoritățile contractante vizate 

au respectat aceste decizii. Astfel, au fost analizate 150 decizii, începând cu luna octombrie, în 119 cazuri 

fiind contestate rezultatele procedurii (ex. descalificarea ofertantului din motiv că nu a depus toate 

documentele solicitate de către AC sau nu a corespuns criteriilor stabilite de AC; desemnarea câștigătorului, 

oferta căruia este neconformă; neinformarea participanților cu privire la cauzele respingerii ofertei depuse 

sau referitor la rezultatele procedurii, etc) și doar în 31 - documentația de atribuire (caietul de sarcini conține 

referințe la o anumită marcă/brand/origine sau specificațiile tehnice sunt restrictive; lipsa unui răspuns 

pertinent din partea AC cu privire la clarificările solicitate de OE; criterii de atribuire și selecție restrictive, 

etc). 77 din cele 150 contestații analizate au fost respinse fie că au fost depuse tardiv, fie că erau 

neîntemeiate, ceea ce denotă necunoașterea prevederilor legislative de către operatorii economici, deseori 

argumentele aduse de aceștia fiind pertinente, dar ținând cont de faptul că contestația nu a fost depusă în 

termenul prestabilit în Legea 131, acestea sunt respinse.  

În ceea ce privește contestațiile depuse privind erorile admise de către autoritatea contractantă în 

documentația de atribuire, constatăm că deși ANSC dispune modificarea acesteia, de cele mai multe ori, 

AC au anulat însăși procedura. Cauza acestor decizii de anulare rezidă în imposibilitatea autorităților 

contractante de a opera modificări din punct de vedere tehnic pe platformele utilizate pentru desfășurarea 

procedurilor de achiziții publice, deoarece odată cu depunerea unei contestații, AC trebuie să prelungească 

termenul-limită de depunere a ofertelor, așa încât după emiterea deciziei de către ANSC să poată face 

modificările necesare, vizibile pentru oricare operator economic ce ar dori să depună o ofertă. În practică 

se întâmplă ca AC să afle fie în ultima zi a perioadei de solicitare a clarificărilor, fie după expirarea acestei 

perioade despre contestația depusă, neavând astfel posibilitatea să prelungească acel termen pentru 

depunerea ofertelor, ulterior, nemaiputând face nicio modificare a documentației de atribuire (ex. Deniadi 

SRL contra IM Exdrupo; IS Detașamentul de Pază Paramilitară contra IMSP SCM Nr.1).  

Totodată, identificăm și cazuri când autoritatea contractantă nu execută decizia ANSC, deși este 

obligată să anunțe Agenția cu privire la realizarea măsurilor de remediere impuse, și anume: re-evaluarea 

ofertelor (ex. Businesscomstar SRL contra Departamentul Trupelor de Carabinieri al MAI; 

Businesscomstar SRL contra Penitenciarul 18 s.Brănești, r. Orhei).  Astfel, un aspect problematic este lipsa 

unui mecanism de asigurare a implementării deciziilor ANSC, cu precădere atunci când Agenția admite 

contestația și dispune re-evaluarea ofertelor.  
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Capitolul 7. Alte aspecte problematice ale achizițiilor publice 

 

Participarea în cadrul grupurilor de lucru pentru achizițiile publice 

Legea cu privire la achizițiile publice prevede includerea reprezentanților societății civile ca membri 

ai grupului de lucru, cu toate acestea, există totuși entități care nu interpretează corect aceste reglementări. 

Am menționat anterior despre specificațiile tehnice ajustate pentru procedura de achiziționare a 

computerelor și imprimantelor de către Autoritatea Națională de Integritate, de aceea am decis să vedem 

cum se va desfășura, de facto, procedura de achiziție în acest caz și le-am adresat o scrisoare prin care 

solicitam să fim incluși în cadrul grupului de lucru, conform Legii 131. Deși cererea de includere în 

componența GL a fost expediată cu circa 2 săptămâni înainte de data deschiderii ofertelor (inițial pe poșta 

electronică, ulterior – pe hârtie la sediul ANI), iar legea prevede că aceasta urmează a fi depusă nu mai 

târziu de 2 zile înainte de termenul deschiderii ofertelor, am primit răspuns de la ANI exact în ziua 

deschiderii ofertelor, 10 decembrie, acesta fiind emis vineri, 7 decembrie, deci, oricum, cu doar 1 zi 

lucrătoare înainte, deoarece celelalte două erau în week-end. Răspunsul făcea referire la două „erori” care 

urmau a fi corectate de AGER, și anume: corectarea datei de adoptare a Legii 131 din 2016 în 2015 și 

indicarea adresei poștale. În timp ce prima eroare este, în mod evident, una de ordin tehnic, a doua nu este 

nici măcar o eroare, deoarece adresa poștală a fost indicată, or, scrisoarea a fost livrata exact la adresa 

poștala a asociației și nu la cea juridică. Astfel, este absolut clar că ANI a utilizat aceste așa-numite „erori” 

pentru a evita participarea noastră la procedura de achiziție. De ce oare? 

Evident, „erorile” au fost corectate și am transmis scrisoarea repetat. Au urmat multe apeluri 

telefonice și câteva mesaje electronice, la care autoritatea contractantă însă nu a oferit un răspuns. Este 

regretabil faptul că noua autoritate, al cărei rol este să protejeze, să promoveze și asigure integritatea în 

spațiul public, nu dă dovadă de această integritate, deși ar trebui să fie un model, pentru celelalte autorități 

publice, în toate aspectele activității sale. 

Imposibilitate de a influența procedurile defectuoase 

Societatea civilă nu are nici o pârghie pentru a influența aceste proceduri defectuoase, nefiind 

subiect al contestării la ANSC, CC, iar autoritățile contractante nu țin cont, de cele mai multe ori, de 

recomandările noastre. Astfel, această situație afectează grav desfășurarea unor achiziții corecte și eficiente, 

restricționând sau eliminând concurența.  

În cazul în care nu se dorește instituirea unui control ex-ante, cel puțin selectiv, este absolut necesară 

oferirea oportunității societății civile să obțină posibilitatea contestării procedurilor la ANSC. Deoarece, de 
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multe ori, agenții economici, deși observă anumite specificații „fabricate”, nu doresc sa piardă timp și 

resurse să conteste la ANSC.  

Conţinutul documentelor de participare 

Constatăm, din păcate, că în continuare foarte multe caiete de sarcini sunt elaborate necalitativ, 

uneori lăsând impresia că este făcut intenționat, și nu din lipsa competențelor necesare. Ținem să menţionăm 

că au fost foarte rare cazurile în care termenul de prezentare a ofertelor să depăşească minimul stabilit de 

lege.  Şi chiar în cazul achiziţiilor destul de complexe termenul a fost, de cele mai multe ori, fixat cel minim 

prescris de lege (15 zile pentru procedurile desfășurate prin intermediul sistemului electronic MTender). 

Pe parcursul ultimelor 5 luni, echipa AGER a efectuat o succintă analiză a procedurilor de achiziție 

desfășurate prin platforma electronica Mtender. Am constatat că, deocamdată, transparența totală nu le prea 

sperie pe autoritățile contractante. Astfel, sunt destul de frecvente cazurile când AC publică specificații 

inadecvate, necalitative, fie solicită și DUAE și documentele justificative la etapa de depunere a ofertelor, 

pe când sensul DUAE a fost să simplifice această procedură, înlocuind documentele respective, urmând ca 

AC să le solicite ulterior de la ofertantul potențial câștigător.  

„Semnarea și ștampilarea” ofertelor electronice depuse prin intermediul SIA RSAP MTender 

Odată cu obligativitatea desfășurării achizițiilor publice prin intermediul sistemului electronic 

Mtender, autoritățile contractante, dar și agenții economici care doresc să-și prezinte ofertele pentru o 

anumită procedură, se confruntă cu o serie de confuzii, în special, cu referire la completarea și semnarea 

documentației. Deși Legea Nr. 91 privind semnătura electronică și documentul electronic a intrat în vigoare 

încă din 29.05.2014, operatorii economici fiind familiarizați cu utilizarea acesteia, există totuși cazuri când 

se utilizează semnătura olografă și ștampila umedă sau chiar toate 3!  

Actualmente, sistemul electronic de achiziții publice presupune depunerea documentelor 

electronice, care, conform Legii 91/2014, reprezintă o informaţie în formă electronică, creată, structurată, 

prelucrată, păstrată şi/sau transmisă prin intermediul computerului sau al altor dispozitive electronice, 

semnată cu semnătură electronică în conformitate cu prezenta lege; Analizând doar câteva proceduri2 

(exemplu 1: operatorul economic - IS SERVICII PAZA A MAI, exemplu 2: OE - Carnprodlux SRL, 

PREMIUM CATERING, etc, exemplu 3: AMAGER-COM, Nipetgal SRL – nu au semnat electronic, OE 

BAGUETTE SRL a semnat electronic doar Formularul ofertei)3 observăm că documentele au fost semnate 

pe hârtie, aplicată ștampila umedă,  ulterior, fiind scanate și depusă oferta. Însă, conform Articolului 33, 

                                                           
2 Pentru a accesa linkurile către procedurile menționate, faceți click pe cuvintele evidențiate. 
3 La rubrica Evaluarea ofertelor, secțiunea Documentele OE, putem accesa documentele prezentate de fiecare ofertant. 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1545902919177
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1542010409126
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1541937314745
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lit.i) al Legii 131 privind achizițiile publice, pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică. De 

asemenea, în HG Nr. 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a 

Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al 

achizițiilor publice” (MTender) este stipulat la pct. 83: operatorii SIA RSAP (MTender) și ai PEA vor 

asigura verificarea faptului ca pe documentele electronice care constituie oferta și contractele de achiziții 

publice să fie aplicată semnătura electronică validă, iar la pct. 105: depunerea ofertei finale este precedată 

în mod obligatoriu de semnarea electronică și criptarea acesteia. Prin urmare, autoritatea contractantă este 

în drept să respingă oferte ca cele din exemplele anterioare, neavând posibilitatea să verifice validitatea 

acelor semnături. 

Este important să cunoaștem că validitatea semnăturilor electronice trebuie verificată exclusiv prin 

încărcarea documentului pe www.msign.md, deoarece mesajul „digitally signed”, ce apare, de obicei, pe 

una din paginile documentului, nu este o dovadă suficientă. Mai mult decât atât, acest mesaj nu apare la 

toate tipurile de semnături electronice, dar asta nu înseamnă că documentul nu a fost semnat. Totodată, 

există cazuri când, deși pe prima pagină apare acea informație grafică, la verificarea pe site-ul indicat mai 

sus, veți vedea specificat „invalid”, ceea ce denotă că, probabil, au fost făcute modificări în document după 

ce s-a aplicat semnătura electronică. Deci nefiind recunoscută semnătura electronică, documentul este lipsit 

de valoarea juridică.   

Lista de interdicție, evitată cu succes 

Această listă este administrată de Agenția Achiziții Publice, iar procedura de înscriere în lista 

respectivă este prevăzută în Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a 

operatorilor economici. Conform Regulamentului, operatorii economici înscriși în lista de interdicție nu pot 

participa la procedurile de achiziții publice pentru o perioadă de 3 ani. Mai mult decât atât, Regulamentul 

prevede că „operatorul economic care are cel puţin un fondator care este sau a fost fondator al unui 

operatorul economic înscris în Listă nu are dreptul să participe la procedurile de achiziţii publice, iar 

autoritatea contractantă nu le va atribui contracte de achiziţii publice”. Analizând această listă, am observat 

că unii dintre operatorii economici care au fost înscriși au continuat să beneficieze de contracte cu statul. 

Un exemplu este SA „Faur-Constructor”, care a fost inclus în listă prin decizia Agenției la 3.11.2017, iar la 

13.11.2017 a încheiat un contract cu Casa Națională de Asigurări Sociale.  

 

 

http://www.msign.md/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368202
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368202
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Să presupunem că termenul între decizia de înscriere și ultimul contract atribuit este destul de mic 

și s-ar fi comis o eroare. În cazul următoarei companii însă puțin probabil mai este vorba de o eroare. SRL 

„Prodagrotrade” a fost introdusă în listă prin decizia 30/17 din 20.12.2017, cu un termen de interdicție până 

la 20.12.2020. Însă tot aceeași companie, cu aceeași adresă juridică, fondatori și administratori, este 

introdusă repetat în lista de interdicție prin decizia 9/18 din 23.02.2018, cu termen de interdicție până la 

23.02.2021. Această companie, astfel, figurează de două ori în lista de interdicție, la poziția 14 și 23. Dar 

să zicem că totuși ar fi fost și aici o eroare umană, diferența de timp fiind de 3 luni între prima înscriere și 

a doua, cu toate acestea, operatorul economic înscris în lista de interdicție a continuat să câștige contracte 

cu statul. Doar în intervalul acesta de 3 luni între prima și a doua înscriere, operatorul economic respectiv  

încheiat contracte în valoare totală de peste 800,000 lei. Mai jos sunt doar câteva dintre contractele 

menționate. Lista completă o puteți găsi aici.  

 

 

 

 

 

https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite?field_num_rul_procedurii_value=&field_operator_economic_value=Prodagrotrade&field_autoritatea_contractant__value=&field_obiectul_achizi_iei_value=&field_cpv3_ca_tid=&field_data_documentului_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=12.2017&field_data_documentului_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=12.2018&field_raion_tid=All&field_idno_ca_value=&field_tipul_contractului_tid%5B0%5D=19491&field_tipul_contractului_tid%5B1%5D=19583&field_tipul_contractului_tid%5B2%5D=19492&field_tipul_contractului_tid%5B3%5D=19644&field_tipul_contractului_tid%5B4%5D=19487&field_tipul_contractului_tid%5B5%5D=21197&field_tipul_contractului_tid%5B6%5D=19647&field_tipul_contractului_tid%5B7%5D=19642&field_tipul_contractului_tid%5B8%5D=22617&field_tipul_contractului_tid%5B9%5D=21193
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Implementarea contractelor 

Din păcate, o etapă cel mai puțin monitorizată atât de către autorități, cât și de către cetățeni este 

implementarea contractelor. În timp ce formal procedura de achiziții poate să fie desfășurată fără abateri, 

la etapa de implementare adesea sunt observate devieri semnificative de la prevederile contractuale, care 

nu sunt nici corectate, nici sancționate.  

Reprezentanții A.O. "Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI" au monitorizat mai multe 

proceduri de achiziție publică privind achiziționarea și instalarea echipamentelor de joacă pentru copii 

inclusiv și în perioada de implementare a contractului. Astfel, pe data de 1 noiembrie 2018 aceștia au fost 

invitați să participe la recepția finală pentru instalarea echipamentelor de joacă pentru copii (fiind și membri 

ai GL din partea societății civile). În acest context au fost vizitate peste 42 de adrese unde au fost instalate 

aceste echipamente. Monitorii au observat mai multe deficiențe: 

- caruselul nu avea și o portiță de intrare, accesul fiind destul de dificil pentru un copil; 

- au fost instalate 19 bănci cu spătar, însă foarte scurte, pentru maxim 2 persoane; 

- unele scaune de la leagănele instalate deja erau deteriorate, evident, din cauza calității inferioare 

a materialelor folosite. 
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Mai mult decât atât, reprezentanții Asociației au aflat, ulterior, că, de fapt, Procesele Verbale privind 

recepționarea lucrărilor au fost semnate cu câteva luni înainte, iar „recepționarea” din noiembrie a fost 

inițiată doar pentru membrii GL din partea societății civile, prin urmare, nu s-a ținut cont de niciuna din 

observațiile acestora!  

  

Achiziții mari „de valoare mică” 

 

Analizând rapoartele privind achizițiile desfășurate pe parcursul anului 2018 de către DETS Rîșcani, 

membrii A.O „Părinți Solidari” au identificat că din numărul total de contracte încheiate - 263, 126 au fost 

contracte de valoare mică, prin urmare, din suma totală de 78 298 345,50 lei, 8 123 287,06 lei reprezintă 

valoarea acestor contracte. Mai mult decât atât, pentru 20% din aceste contracte (26 ca număr) - 

achiziționarea produselor alimentare sau lucrărilor de reparații - valoarea acestora este chiar la limită, 

ridicând semne de întrebare privind divizarea procedurilor de achiziție publică cu scopul de a opta pentru 

proceduri mai puțin transparente.  

Data semnării 

contractului 

Produsele/serviciile  achiziționate Suma 

contractului 

Categoria 

02.01.2018 Servicii de mentenanță a SII ECAP-

1C 

96 000,00 IT 

17.01.2018 Produse alimentare 95 962,80 Produse alimentare 

01.02.2018 Produse petroliere 95 996,15 Produse petroliere 

09.02.2018 Servicii de elaborare și verificare a 

devizelor 

95 980,00 devize 

08.02.2018 Produse alimentare 95 979,20 Produse alimentare 

09.02.2018 Produse alimentare 95 997,20 Produse alimentare 

14.02.2018 Produse alimentare 95 926,80 Produse alimentare 

12.02.2018 Produse alimentare 95 560,00 Produse alimentare 

14.02.2018 Produse alimentare 95 760,00 Produse alimentare 

12.02.2018 Produse alimentare 95 816,00 Produse alimentare 
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12.02.2018 Produse alimentare 95 623,00 Produse alimentare 

13.02.2018 Produse alimentare 95 920,00 Produse alimentare 

14.02.2018 Produse alimentare 95 979,20 Produse alimentare 

14.02.2018 Produse alimentare 95 560,20 Produse alimentare 

15.05.2018 Mobilier pentru grădinița 5 95 910,00 mobilier 

05.06.2018 Hîrtie igienică 95 990,00 igienă 

27.07.2018 Lucrări de reparație la LT A. Russo 118 372,58 Reparații capitale 

07.09.2018 Lucrări de reparație la LT Academia 

Copiilor 

117 969,22 Reparații capitale 

14.09.2018 Medicamente  96 000,00 medicamente 

14.09.2018 Lucrări de reparație la grădinița 118 118 547,96 Reparații capitale 

21.09.2018 Lucrări de reparație la grădinița 196 119 386,00 Reparații capitale 

28.09.2018 Acoperitoare de podea 94 599,50 diverse 

08.10.2018 produse alimentare 95 940,00 Produse alimentare 

16.10.2018 Produse alimentare 95 940,00 Produse alimentare 

27.11.2018 Produse alimentare 95 976,00 Produse alimentare 

15.12.2018 Lucrări de reparație la grădinița 160 249 968,88 Reparații capitale 

 

Totodată, este alarmantă și încheierea unui număr mare de contracte pentru aceleași categorii de 

bunuri la un interval foarte scurt de timp sau chiar în aceeași zi. De exemplu, pe parcursul lunii septembrie 

au fost desfășurate 17 proceduri de achiziții de valoare mică pentru lucrări de reparații, în unele cazuri, pe 

parcursul aceleiași zile fiind încheiate chiar câte 3-4 contracte separate, fapt ce demonstrează, de asemenea, 

divizarea achizițiilor în scopul efectuării unor proceduri netransparente.  
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Tipul procedurii Data semn. contract. Obiectul achiziției Suma 

achiziții val. mică 24.09.2018 Lucrări de reparație la grădinița 66 52 613,00 

achiziții val. mică 24.09.2018 Lucrări de reparație la grădinița 66 112 876,00 

achiziții val. mică 26.09.2018 Lucrări de reparație la contabilitatea 

centralizată 

107 517,45 

achiziții val. mică 26.09.2018 Lucrări de reparație a electricității la 

contabilitatea centralizată 

42 972,77 
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Concluzii și recomandări 

 

În baza monitorizării efectuate pe parcursul ultimelor 5 luni, constatăm următoarele: 

1. Specificațiile „cu dedicație” sau vădit necalitativ elaborate se întâlnesc foarte frecvent 

Ne referim aici, în primul rând la faptul că eliminarea competenței de control ex-ante al AAP a sporit 

numărul de erori și/sau fraude la etapa anunțării procedurilor de achiziție publică. Specificații tehnice 

„aranjate” se întâlnesc aproape zilnic în BAP. Astfel, elaborarea unor specificații necalitative sau înguste 

îngrădesc semnificativ concurența și, de multe ori, am observat că o limitează total, ne permițând decât 

unui competitor să participe la procedura de achiziție. În acest caz, care este diferența între achiziția dintr-

o singura sursă (actualmente procedura prin negociere fără publicare) și licitația deschisă?   

Totodată, trebuie să menționăm că și prevederile noii legi, într-o oarecare măsură facilitează 

achiziționarea „dintr-o singură sursă” în rezultatul unei proceduri de licitație deschisă. Dacă legea veche 

prevedea că,  în cazul depunerii unei singure oferte în cazul licitației deschise,  procedura se repetă, atunci 

legea nouă permite achiziția cu un singur participant. Astfel, în cazul în care nu se găsesc agenți economici 

care să conteste specificațiile înguste la ANSC, autoritatea contractantă achiziționează bunul fără umbră de 

concurență. 

2. Modul în care autoritățile gestionează anumite proceduri de achiziții este alarmant și sub 

orice critică   

Felul în care a fost desfășurată procedura de achiziție a autobuzelor pentru mun. Chișinău este sub 

orice critică. În cadrul acesteia au fost încălcate o serie de prevederi legislative, atât la elaborarea 

documentației de atribuire, dar în special la evaluarea ofertelor și încheierea contractului. Este deosebit de 

grav faptul că informația a fost făcută publică de către societatea civilă și jurnaliștii de investigație, însă 

autoritățile municipale au continuat procedura și au încheiat contractul, inclusiv în pofida faptului că fusese 

depusă și o contestație la ANSC pe marginea procedurii.  

Cazul cu achiziția de autobuze a ridicat la suprafață o carență de ordin legal, și anume faptul că 

ANSC nu este obligată să notifice autoritatea contractantă despre faptul că a fost depusă o contestație pe 

marginea unei proceduri. În mod logic, autoritatea contractantă trebuie să verifice pe pagina ANSC, înainte 

de încheierea contractului, dacă nu a fost depusă vreo contestație. Însă aceasta se bazează doar pe bunul 

simț al autorității contractante, la fel cum și notificarea de către ANSC, pe care ultima afirmă că o face de 

fiecare dată, se bazează pe același bun-simț. Bunul-simț însă nu poate fi invocat în instanță, iar cazul cu 

autobuzele (primarul afirmând că ei nu au fost informați despre contestația depusă) demonstrează 

necesitatea reglementării acestui aspect în lege.  
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3. Contestațiile sunt soluționate, în mare parte uniform, și corect 

Contestațiile analizate de echipa AGER relevă faptul că ANSC pronunță soluții uniforme, în mare parte. 

Totodată, trebuie să menționăm faptul că un număr mare de contestații sunt respinse ca fiind depuse tardiv, 

lucru ce denotă o insuficientă cunoaștere a legislației în vigoare de către contestatari. Este îngrijorător faptul 

că sunt decizii pe care autoritatea contractantă nu le respectă, iar în acest caz, nu există un mecanism de 

asigurare a respectării acestora.   

4. Societatea civilă nu dispune de pârghii pentru a influența sau a stopa procedurile ilegale. 

Pe parcursul monitorizării, ne-am ciocnit de situația în care, ca reprezentanți ai societății civile nu puteam 

influența în niciun mod procedura de achiziții defectuoasă, chiar dacă nu fusese încă desemnat câștigătorul. 

Societatea civilă nu este subiect al sesizării nici la ANSC, nici la CC, iar în cazul în care autoritatea 

contractantă refuză să corecteze eroarea sau să repete procedura, nu putem influența procesul și procedura 

este finalizată contrar prevederilor legale. Tototdată, în cazurile achizițiilor evident ”problematice”, 

autoritatea contractantă găsește diverse modalități pentru a nu include reprezentanții societății civile în 

grupul de lucru. 

 

Recomandări: 

Reieșind din cele expuse în raport, autorii propun, la această etapă, următoarele recomandări: 

De ordin legislativ sau normativ: 

- Modificarea Legii 131, prin includerea unei obligații a ANSC de a informa autoritatea 

contractantă referitor la contestația depusă pe marginea procedurii, fie a autorității contractante de a se 

asigura de ne-depunerea vreunei contestații înainte de a purcede la încheierea contractului; 

- Modificarea Legii 131, în speță Articolul 82 alin (1), astfel încât cercul persoanelor interesate, 

care pot să depună contestație la ANSC să fie lărgit pentru a include și reprezentanții societății civile; 

Această modificare este imperativă, în contextul în care AAP nu mai are niciun control asupra 

publicării și desfășurării achizițiilor;   

- Odată cu crearea funcționălităților necesare, includerea achizițiilor de valoare mică în rândul 

achizițiilor desfășurate prin SIA RSAP MTender. 

De ordin funcțional: 

- Guvernul și Ministerul Finanțelor, implicit, să asigure respectarea legislației cu privire la 

transparența procesului decizional și să nu admită adoptarea unor acte normative/legislative cu 

încălcarea transparenței decizionale; 
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- Guvernul, împreună cu partenerii de dezvoltare să continue dezvoltarea și racordarea la legislația în 

vigoare a SIA RSAP MTender, astfel încât acesta să permită desfășurarea eficientă și transparentă 

a tuturor tipurilor de achiziții publice, în concordanță cu legislația în vigoare; 

- CNA, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, Inspecția Financiară, precum și alte autorități 

abilitate prin lege, să inițieze, din oficiu, investigarea cazurilor ce sunt semnalate de către societatea 

civilă, atunci când încălcarea legislației este evidentă;  

- Autoritățile contractante să manifeste responsabilitate maximă privind desfășurarea calitativă a 

procedurilor de achiziție precum și privind implementarea deciziilor ANSC. 

  

 

 

 


