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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  

IGP - Inspectoratul General de Poliție 

IMSP – Instituția Medico-Sanitară Publică 

L.T. - Liceul Teoretic  

LP – Licitație Publică 

MAI - Ministerul Afacerilor Interne 

ONG – Organizație Neguvernamentală 

OO – Organizație Obștească  

OE - Operator Economic 

  



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 acordat de National Endowment for 

Democracy.  

Printre autoritățile selectiv monitorizate de AGER în perioada septembrie 2019 - aprilie 2020 

sunt:  

- Ministerul Afacerilor Interne; 

- Inspectoratul General de Poliție;  

- Agenția Servicii Publice; 

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; 

- Pretura sect. Centru; 

- Pretura sect. Buiucani; 

- Agenția Națională pentru SIguranța Alimentelor; 

- Direcția Generală Educație, Tineret și Sport; 

- Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău; 

- Primăria or. Vatra; 

- Universitatea de Stat din Tiraspol; 

 

  

https://www.chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=462&t=/Primaria/Directii/Directia-generala-locativ-comunala-si-amenajare


Sumar executiv 

 

Achizițiile publice din perioada de referință au avut loc sub semnul COVID-19. Deși 

starea de urgență declarată în luna martie a încetat pe 15 mai, au fost în continuare 

implementate măsuri derogatorii, care au limitat transparența achizițiilor. La data de 21 mai 

2020, Parlamentul a adoptat Legea 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada 

stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, prin care s-a permis: 

a) o reducere considerabilă a termenelor generale în cadrul licitației deschise, licitației 

restrânse și cererii ofertelor de prețuri; 

b) utilizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de 

participare în cazurile de extremă urgență; 

c) majorarea pragurilor de aplicare a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

d) plata în avans pentru achiziţiile publice necesare prevenirii şi controlului infecţiei 

COVID-19. 

Procedura de aplicare a Legii 69/2020 a fost reglementată prin HG 494/2020 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și 

controlul infecției COVID-19. Regulamentul nu conține însă o definiție legală și o delimitare 

clară a „achizițiilor publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19”. 

Lipsa unei delimitări a achizițiilor care cad sub incidența acestui regulament oferă 

autorităților contractante o marjă nelimitată de aplicare a excepțiilor prevăzute de regulament. 

Pragurile pentru achizițiile necesare prevenirii și combaterii infecției COVID-19 au 

fost majorate la 800 000 de lei pentru achizițiile de bunuri și servicii și 2 000 000 de lei 

pentru achizițiile de lucrări, fără taxa pe valoare adăugată. Având în vedere că autoritățile 

contractante nu sunt obligate să publice procedurile de achiziții de mică valoare în sistemul 

MTender, sub pretextul achizițiilor necesare prevenirii și combaterii infecției COVID-19, 

acestea pot evita publicarea achizitiilor de bunuri cu valoarea sub 800 000 lei și de lucrări cu 

valoarea sub 2 000 000 lei. În acest mod, crește și cuantumul resurselor financiare care vor fi 

cheltuite în mod netransparent pentru achiziții calificate de autorități contractante ca fiind 

necesare pentru prevenirea și combaterea infecției COVID-19. În același timp, achizițiile care 

se încadrează în pragurile menționate mai sus nu vor putea fi contestate la ANSC.  

Majorarea pragurilor, dar și termenele reduse de procedură, cât și de contestare la 

ANSC, generează premise pentru abuzuri din partea unor autorități contractante care ar putea 

încerca să eludeze obligația de asigurare a transparenței, calificându-le neîntemeiat drept 

achiziții necesare combaterii sau prevenirii răspândirii infecției COVID-19. În cumul cu lipsa 

atribuțiilor de control ex-ante ale Agenției Achiziții Publice și cu lipsa unei autorități 

competente să aplice sancțiuni pentru încălcarea legislației în domeniul achizițiilor publice, 

prevederile Regulamentului cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și 

controlul infecției COVID-19 prezintă un risc major de fraudare.  

 

 

Din valoarea totală a contractelor de achiziții publice încheiate în primul semestru al 

anului 2020, de 3 575 067 715,16 lei, reiese că 17,68% dintre procedurile de achiziții au fost 

desfășurate în afara sistemului MTender.  

Conform datelor de pe platforma https://www.tender.health/, actualizate la data de 

06.09.2020, autoritățile contractante din domeniul sănătății au încheiat 1701 contracte în 

valoare totală de 153.548.036,67 lei. În același timp, pe platformă este indicat că, din 381 de 

instituții (inclusiv CAPCS), doar 118 au raportat achizițiile efectuate, 13 au raportat că nu au 

desfășurat achiziții, în timp ce 250 nu au raportat. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122150&lang=ro
https://www.tender.health/


În pofida adoptării HG 493/2020 pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de transparență 

privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării  

consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19)  pentru anul 2020, colectarea datelor 

pare a fi destul de dificilă. Agenția Achiziții Publice a publicat, la data de 10.07.2020, un 

comunicat prin care informează autoritățile contractante despre necesitatea raportării acestor 

achiziții. La data de 23.07.2020, Agenția a publicat un comunicat repetat, reamintind 

autorităților contractante care încă nu au furnizat datele respective, despre necesitatea 

raportării. Și în luna septembrie 2020, Agenția a mai publicat un comunicat în acest sens. 

Lipsa informației despre aceste achiziții în raport pare să sugereze că Agenția nu a reușit să 

colecteze încă datele. 

Tot în perioada de referință, au mai fost adoptate Hotărârea de Guvern nr. 599/2020 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere și 

Hotărârea de Guvern nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile 

publice de lucrări. Deși au adus unele completări la Legea 131/2015, HG adoptate nu au 

înlăturat în totalitate neclaritățile care ar putea să apară în procesul desfășurării achizițiilor 

publice. 

Examinând procedurile de achiziții desfășurate în sistemul MTender, am identificat o serie de 

probleme la fiecare etapă, începând cu planificarea acestora și până la atribuirea contractelor: 

Probleme la etapa de planificare a procedurilor de achiziție publică 

- Planificarea necorespunzătoare a achizițiilor publice 

Probleme la etapa elaborării documentației de atribuire 

- Specificații „cu dedicație” 

- Documentație de atribuire neclară 

- Lotizarea incorectă a achizițiilor 

- Algoritm de evaluare netransparent sau subiectiv 

Probleme la etapa desfășurării procedurilor de achiziții publice 

- Utilizarea incorectă a DUAE 

- Restricționarea accesului la documentația de atribuire 

Probleme la etapa evaluării ofertelor 

- Desemnarea unor oferte neconforme 

- Anularea nejustificată a procedurilor de achiziții publice 

- Admiterea ofertelor depuse cu încălcarea prevederilor legale 

- Atribuirea contractelor operatorilor economici din lista de interdicție 

Analiza deciziilor ANSC 

- Probleme la etapa executării deciziilor ANSC 

- Uniformitatea deciziilor ANSC 

 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122147&lang=ro
https://tender.gov.md/ro/content/comunicat-privind-raportarea-achizi%C8%9Biilor-publice-%C3%AEn-vederea-prevenirii-diminu%C4%83rii-%C8%99i
https://tender.gov.md/ro/content/comunicat-repetat-privind-raportarea-achizi%C8%9Biilor-publice-%C3%AEn-vederea-prevenirii-diminu%C4%83rii
https://tender.gov.md/ro/content/comunicat-repetat-privind-raportarea-achizi%C8%9Biilor-publice-%C3%AEn-vederea-prevenirii-diminu%C4%83rii-1
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122853&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122853&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123036&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123036&lang=ro


Capitolul 1. Probleme la etapa de planificare a procedurilor de achiziție publică 

➢ Planificare necorespunzătoare a achizițiilor publice 

Deși evoluția covid-19 în țara noastră sugera încă cel puțin din luna iunie că procesul 

educațional nu va putea fi desfășurat în mod obișnuit în anul de studii 2020-2021, autoritățile 

nu s-au grăbit să se asigure ca elevii și profesorii sunt pregătiți pentru noul format.  

Abia la data de 19.08.2020, prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din 

Republica Moldova nr. 840, s-a dispus realizarea cartografierii/identificării necesităților de 

dotare cu tehnică și dispozitive TIC a instituțiilor din subordine, ale cadrelor didactice și ale 

elevilor în vederea asigurării accesului la învățământul la distanță în mediul online (pct. 

4.2.1.), de către organul local de specialitate în domeniul învățământului. Asta deși încă la 

data de 17 aprilie 2020 Guvernul Republici Moldova a aprobat alocarea sumei de 20 000 

000 lei pentru procurarea tehnicii de calcul în vederea dotării instituțiilor de învățământ 

primar, gimnazial și liceal din țară. Planul de achiziții al MECC nu a fost actualizat în 

rezultatul alocării resurselor financiare menționate mai sus, însă au fost derulate unele 

proceduri de achiziție de tehnică de calcul.  

În rezultatul licitației nr. ocds-b3wdp1-MD-1590400570931, MECC a încheiat contractul de 

achiziție a 2500 laptopuri în sumă de 14 928 000 lei, cu „AV-MACROCOM” SRL. La data 

de 07.08.2020, peste numai 9 zile de la semnarea contractului inițial, MECC a încheiat un 

acord adițional de majorare a valorii contractului cu 2 239 200 lei, exact 15% din 

valoarea contractului inițial. La data de 20.08.2020, MECC a publicat pe pagina oficială un 

anunț de participare pentru achiziționarea a 10 000 de calculatoare notebook. Suma de 3,5 

milioane de dolari SUA a fost alocată de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma 

Educației în Republica Moldova”, în baza creditului nr. 6181-MD, contract nr. MD-MOED-

188349-GO-RFQ, pentru achiziționarea de echipament IT pentru învățământul la distanță 

pentru profesorii și elevii din învățământul primar și secundar conform planului de achiziții 

din 3 ianuarie 2019. 

În niciunul dintre anunțurile de participare nu vedem exact ce beneficiari sunt vizați, fie că 

este vorba de instituții de învățământ, elevi sau profesori și din ce localități sau instituții de 

învățământ sunt aceștia. În același timp, Direcțiile de Învățământ din unele raioane desfășoară 

achiziții de laptopuri. În condițiile în care nu a fost realizată o cartografiere a necesităților și 

nici stabilită modalitatea și prioritățile pentru repartizare, există un risc mare ca dispozitivele 

achiziționate de MECC și alte autorități contractante ar putea să nu ajungă la cei care au cea 

mai mare nevoie de ele, iar un număr mare de elevi sau/și profesori să nu fie pregătiți pentru 

procesul educațional în format nou. 

Planificarea deficitară a procedurilor de achiziții ale MECC a fost sesizată și de Agenția 

Achiziții Publice în raportul de activitate pentru semestrul I al anului 2020. În raport se 

menționează că suma de 322.546.200,00 lei pentru procurarea serviciilor educaționale pentru 

realizarea planului de pregătire a cadrelor de specialitate (alocații directe din bugetul de stat), 

care au fost achiziționate de către Cancelaria de Stat și Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării nu este inclusă în suma totală a achizițiilor publice. 

Costisitoare, dar insuficient justificate sub aspectul planificării, sunt și achizițiile de 

autoturisme și combustibil pentru acestea. Prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 34 din 22 iulie 

2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale 

Ministerului Afacerilor Interne încheiate la 31.12.2020, „Deși în ultimii ani numărul 

unităților de transport ale ministerului și cheltuielile pentru întreținerea lor au crescut 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/doc_baza.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/doc_baza.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/plan_achizitii_2020_0.pdf
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1590400570931?tab=contract-notice
https://mecc.gov.md/ro/content/invitation-quote-itq-notebook-computers-distance-learning-teachers-and-students-primary-and
http://documents1.worldbank.org/curated/en/841941597323669286/pdf/Moldova-EUROPE-AND-CENTRAL-ASIA-P127388-Moldova-Education-Reform-Project-Procurement-Plan.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/841941597323669286/pdf/Moldova-EUROPE-AND-CENTRAL-ASIA-P127388-Moldova-Education-Reform-Project-Procurement-Plan.pdf
https://tender.gov.md/ro/content/raport-privind-activitatea-desf%C4%83%C8%99urat%C4%83-%C3%AEn-perioada-semestrului-i-al-anului-2020


considerabil, cadrul legislativ-normativ privind normele de exploatare a mijloacelor de 

transport din sistemul MAI nu a fost ajustat la prevederile legale, fiind învechit și ineficient”. 

În raport se mai constată că „Ministerul nu a aprobat norme de dotare a instituțiilor din 

subordine cu mijloace de transport de serviciu, precum și plafoane maxime de parcurs al 

autoturismelor aflate în dotare, fapt care a dus la creșterea nejustificată a numărului de 

autoturisme și a cheltuielilor bugetare pentru exploatarea transportului auto din dotare. 

Totodată, pentru subdiviziunile MAI nu sunt stabilite separat normele de dotare cu transport 

de serviciu de normele de dotare cu transport de intervenție operativă”. Amintim că pe 

parcursul anului 2020, MAI a efectuat mai multe achiziții de autoturisme din surse externe, 

sub pretextul că acestea ar fi necesare pentru reducerea timpului de reacție la solicitări. Din 

constatările Curții de Conturi reiese că aceste achiziții nu aveau la bază normative 

corespunzătoare de dotare cu autoturisme. La fel, MAI nu dispune nici de normative eficiente 

pentru achiziționarea combustibilului pentru autoturismele din dotare. În urma testării unui 

eșantion de 25% (596 din 2216) unități de transport din 6 instituții din subordinea MAI, 

Curtea de Conturi a constatat că a fost admisă casarea nejustificată a 131,400 litri de 

combustibil, prin aplicarea unor norme de consum al combustibilului majorate față de norma 

de bază, cu impact asupra rezultatului financiar (2,1 mil. lei). 

 

                                                                                                                                                                                                  

Capitolul 2. Probleme la etapa elaborării documentației de atribuire 

 

➢ Specificații „cu dedicație” 

Universitatea de Stat din Tiraspol a desfășurat procedura de cerere a ofertelor de prețuri 

pentru achiziția de servicii pentru editarea lucrării: „Animalele. Enciclopedie ilustrată. 

Volumul II.”, nr. ocds-b3wdp1-MD-1594127798720, cu valoarea estimată de 789 829 lei, 

fără TVA. Printre cerințele formulate în anunțul de participare se numără și prezentarea în 

original a primului volum al Enciclopediei „Animalele. Enciclopedie ilustrată.” sau unei 

lucrări echivalente ca stil de machetare, obligatoriu tipărită în Ungaria. În același timp, 

ofertantul trebuie să aibă deja încheiat un contract de editare cu autorul lucrării. 

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1594127798720?tab=contract-notice


Specificațiile tehnice solicitate de autoritatea contractantă încalcă prevederile art. 37 alin. (6) 

din Legea 131/2011, care stabilesc că „(6) 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”. Aceste cerințe exclud din competiție alți ofertanți potențiali, cu 

excepția celui care a editat primul volum al aceleiași publicații - Editura ARC, conform 

informației de pe pagina Agenției Achiziții Publice. 

 

Singura ofertă a fost depusă de Instituția Privată Editura Arc, fiind desemnată câștigătoare. 

Până și actele atașate la oferta acestui operator economic sugerează că părțile cunoșteau din 

timp cui va fi atribuit contractul de servicii. La formularul ofertei, ofertantul a atașat 

contractul de colaborare dintre editură și autorul publicației din 25.09.2018, prin care editura 

se obliga să găsească o formă de parteneriat cu Universitatea de Stat din Tiraspol. 

 

 

Circumstanțele analizate sugerează că procedura de cerere a ofertelor de prețuri desfășurată 

de Universitatea de Stat din Tiraspol a fost una mimată, fără a fi respectat principiul asigurării 

unei concurențe libere. 

 

 



➢ Documentație de atribuire neclară 

La documentație de atribuire neclară se referă acele situații în care documentația de achiziții 

conține unele specificații, criterii sau alte condiții ambigui, care ar putea genera abordări 

diferite la etapa elaborării ofertelor, generând imposibilitatea comparării acestora. 

Pretura sect. Centru pare să admită depunerea dublă a ofertelor, atât prin intermediul 

sistemului MTender, cât și pe hârtie în procedura de reparație capitală și restaurarea blocului 

vechi (bloc „A” al Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din str. București, nr. 64, mun. 

Chișinău. Din pct. 5 din fișa de date a achiziției, reiese că tot setul de acte urma a fi prezentat 

în original, în decurs de 3 zile din data desfășurării licitației.  

 

Obligativitatea prezentării setului complet de acte cu semnătură și ștampilă reiese și din 

criteriile de eligibilitate din anunțul de participare. 

 



Din clarificările publicate în sistemul MTender reiese altceva, și anume că toate ofertele se 

vor depune atât electronic, cu toate actele semnate electronic, cât și pe hârtie, în biroul 11 din 

incinta Preturii sect. Centru, semnate, ștampilate și sigilate.  

 

Depunerea dublă contravine prevederilor art. 65 alin. (5), care prevede că „Oferta, scrisă și 

semnată, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de atribuire utilizind 

SIA „RSAP”, iar speța prezentată nu se încadrează în excepțiile stabilite de lege. Conform 

prevederilor art. 33 alin. (14) lit. i) din Legea 131/2015 „pe ofertele electronice este aplicată 

semnătura electronică”. 

Depunerea ofertelor pe hârtie mai constituie o încălcare gravă și din considerentul că această 

procedură nu este documentată. În condițiile în care, conform legislației, depunerea ofertelor 

are loc prin sistemul MTender, depunerea ofertelor pe hârtie rămâne în umbră și creează 

premise pentru trucarea procedurilor de achiziții publice. În timp ce unii operatori economici 

se vor simți constrânși să prezinte ofertele pe hârtie din teama de a nu fi descalificați, 

autoritatea contractantă ar putea, ipotetic, să deschidă ofertele depuse pe hârtie înainte de 

termenul de deschidere a ofertelor. Această deschidere neautorizată nu va putea fi 

monitorizată, deoarece, potrivit pct. 5.3. din fișa de date a achiziției, operatorii economici au 

dreptul de a participa la procedura de deschidere a ofertelor, cu excepția cazului în care 

ofertele au fost depuse prin sistemul SIA „RSAP”. Astfel, nu se asigură confidențialitatea 

ofertelor până la data deschiderii acestora, circumstanțe în care datele din ofertele depuse pot 

fi utilizate de alți operatori economici pentru a-și spori șansele de obținere a contractului de 

achiziții. 

Ambiguitatea procedurii desfășurate de Pretura sect. Centru nu se oprește la modalitatea de 

depunere a ofertelor. Potențialii ofertanți în procedura de achiziție au sesizat numeroase 

discrepanțe între proiectul tehnic, care nu a fost publicat în sistemul MTender, și devizele de 

cheltuieli. Deși autoritatea contractantă nu a negat aceste erori și discrepanțe, a refuzat 

corectarea acestora, invocând că orice modificare la proiectul tehnic ar încălca dreptul de 

autor al proiectantului. 

 



 

 

Mai mulți operatori economici au formulat solicitări de clarificare. Aceștia au primit însă 

răspunsuri evazive, fiind îndemnați să respecte normativele pentru mobilier școlar. 

 

 

 



Altă prevedere neclară ține de necesitatea aplicării ștampilei pe Manualul Calității. Un 

operator economic și-a exprimat dezacordul față de asemenea cerință, argumentând că 

Inspecția de Stat în Construcții a refuzat să verifice și să stampileze, neavând asemenea 

atribuții. Autoritatea contractantă a explicat că cerința nu poate fi exclusă, deoarece 

documentația de atribuire a fost elaborată în baza Legii 131/2015. Aparent, nici faptul că în 

Republica Moldova nu mai există de mai bine de un an o autoritate numită Inspecția de Stat 

în Construcții nu contează. 

 

Admiterea anumitor discrepanțe și prevederi contradictorii în documentația de atribuire, și 

refuzul corectării acestora conduce la imposibilitatea elaborării unei oferte conforme. Orice 

operator economic va fi nevoit să acorde preferință unor prevederi și să se abată de la altele. 

Respectiv, autoritatea contractantă va avea o putere discreționară mai mare de a decide asupra 

descalificarii ofertanților sau atribuirii contractului. În pofida diligenței ofertanților, 

autoritatea contractantă va putea oricând prezenta  argumente privind neconformitatea 

ofertelor. 

O altă procedură de achiziții cu documentație de atribuire neclară este cea inițiată de IMSP 

SCM Sf.Treime, pentru achiziționarea serviciilor de mentenanță a dispozitivelor medicale, 

pentru semestru II an.2020, nr. ocds-b3wdp1-MD-1590059342713. Autoritatea contractantă a 

indicat informații contradictorii cu privire la cerințele ce urmează a fi îndeplinite de 

potențialii ofertanți la procedura de de achiziție publică. Conform pct. 13, subpct. 6 din 

anunțul de participare, autoritatea contractantă a solicitat „Certificat de instruire sau alte 

cursuri de specializare a inginerului pe modelul solicitat...”. 

 

Pe de altă parte, în caietul de sarcini se face referire la un alt set de acte obligatorii ce 

urmează a fi furnizate de ofertanți. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1590059342713?tab=clarification


 

 

Din aceste circumstanțe, reiese că autoritatea contractantă a eludat prevederile art. 40 alin. (1) 

din Legea nr. 131/2015, autoritatea contractantă are obligația de a stabili în documentația de 

atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura 

ofertantului/candidatului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de 

aplicare a procedurii de atribuire. Nerespectarea acestor prevederi și includerea unor cerințe 

neclare în documentația de atribuire generează temeiuri de anulare a procedurilor de achiziții 

prevăzute la art. 71 alin. (1) din legea 131/2011, și anume: 

„f) ofertele depuse, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza 

modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare; 

g) există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de 

atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile 

legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de 

atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea 

de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la 

art. 7.” 

 

➢ Lotizarea incorectă a achizițiilor 

Primăria or. Vatra a desfășurat procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1595309538423 

privind amenajarea stadionului provizoriu și construcția blocului gospodăresc situat în or. 

Vatra, str. Ștefan Vodă, cu valoarea estimată de 8 111 416, 67 lei, fără TVA. Obiectul 

achiziției includea atât amenajarea unui stadion provizoriu, cât și construcția unui bloc 

gospodăresc. În același timp, nu este elucidată proporția lucrărilor de amenajare a stadionului 

provizoriu, în raport cu lucrările de construcție a blocului gospodăresc, respectiv costul 

lucrărilor pentru fiecare obiectiv.  

În sensul prevederilor legale, autoritatea contractantă era obligată să achiziționeze separat 

lucrările pentru amenajarea stadionului provizoriu și construcția blocului gospodăresc sau, cel 

puțin, să împartă aceste lucrări pe loturi. Conform art. 39 alin (2) din Legea 131/2015, „… 

autoritatea contractantă stabilește obiectul fiecărui lot pe baze cantitative, adaptînd 

dimensiunea contractelor individuale astfel încît să corespundă mai bine capacităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi 

specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape 

la sectoarele specializate ale întreprinderilor mici și mijlocii, sau în conformitate cu 
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diferitele faze ulterioare ale proiectului”. Alin. (3) al aceluiași articol stabilește că „Dacă nu 

recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi”. O astfel de justificare nu se regăsește în 

documentația de atribuire elaborată de Primăria or. Vatra. 

Lotizarea necorespunzătoare vine la pachet cu cerințe discriminatorii pentru experiența 

similară. Conform anunțului de participare, autoritatea contractantă solicită demonstrarea 

executării unui contract de achiziție de lucrări de construcție a terenului sportiv de volei, 

fotbal sau tenis, cu valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract. Astfel, este 

obligatoriu ca operatorul economic selectat să fi executat, în ultimii 5 ani, contracte de 

construcție și amenajare a terenurilor sportive de peste 6 083 562 lei, fără TVA. Ținând cont 

că valoarea estimată a lucrărilor preconizate pentru cele două obiective nu este divizată, ar fi 

corect ca cele 75% să se raporteze la valoarea estimativă a lucrărilor de amenajare a 

stadionului, iar nu la valoarea estimativă totală a procedurii de licitație. În cazul de față, se 

cere demonstrarea experienței similare de construcție a terenurilor sportive deși, conform 

caietului de sarcini, cea mai mare parte a lucrărilor pare să se refere la lucrările de construcție 

a blocului gospodăresc. 

 

➢ Algoritm de evaluare netransparent sau subiectiv 

Pretura sect. Buiucani a mun. Chișinău a desfășurat procedura de achiziție de lucrări de 

reparație curentă a căilor de comunicații și amenajării parcului „La Izvor”, nr. ocds-b3wdp1-

MD-1593795297290, cu valoarea estimată de 18 726 000 lei, fără TVA. Algoritmul de 

calcul al factorilor de evaluare ridică însă semne de întrebare. Conform pct. 19 din anunțul de 

participare, contractul va fi atribuit operatorului economic care a prezentat oferta cea mai 

avantajoasă economic în baza criteriului de atribuire – cel mai bun raport calitate-preț. Prețul 

ofertei va fi luat în considerație în proporție de 80%, calitatea – în proporție de 40%, 

iar organizarea, calificarea și experiența personalului – în proporție de 40%. În total, se 

vor cumula 160%. 

 

Autoritatea contractantă nu a descifrat modalitatea în care urmează a fi punctată fiecare ofertă 

conform factorilor de evaluare menționați. Referitor la organizarea, calificarea și experiența 

personalului desemnat pentru executarea contractului, este neclar care vor fi criteriile de 

departajare în cazul în care mai mulți operator economici demonstrează că dispun de personal 

calificat, întrunind condițiile din documentația de atribuire. Nu este specificat dacă această 
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departajare se va face în funcție de calitatea studiilor, numărului de ani de experiență, sau 

proiectelor în care a fost anterior implicat personalul. Mai mult, se specifică că acest factor de 

evaluare va fi luat în considerație doar în cazul in саrе calitatea personalului desemnat аrе un 

impact semnificativ аsuрrа nivelului calitativ de ехесutаrе а contractului. Prin urmare, 

autoritatea contractantă, cunoscând sarcinile pe care le are de îndeplinit operatorul economic, 

nu a decis, până la data publicării anunțului de participare, dacă organizarea și calificarea 

personalului are relevanță pentru executarea acestui proiect. Nu este clar nici cum va fi 

apreciată calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice și funcționale, în 

condițiile în care documentația de atribuire nu stabilește astfel de factori de performanță. 

Lipsa algoritmului/metodologiei de calcul a factorilor de evaluare contravine prevederilor art. 

26 din Legea 131/2015, care stabilește că „Autoritatea contractantă precizează în 

documentația de atribuire ponderea relativă pe care o acordă fiecărui factor de evaluare, 

precum și algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare care se aplică pentru 

determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, cu excepţia cazului 

în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este determinată prin 

aplicarea criteriului cel mai scăzut preţ”. 

Mai jos, autoritatea contractantă a inclus o notă referitor la faptul că, în cazul în care 

mai multe oferte sunt echivalente, autoritatea contractantă aplică un criteriu de 

atribuire suplimentar – prețul cel mai scăzut. Considerăm inutilă această mențiune, 

deoarece criteriul raport calitate – preț deja stabilește că prețul ofertei va fi apreciat în 

cuantum de 80%. 

Factorii de evaluare neclari oferă putere discreționară absolută autorității contractante de a 

aplica orice criteriu vor găsi de cuviință  pentru desemnarea ofertei câștigătoare. Asemenea 

abordare prezintă riscuri sporite de corupție și de trucare a licitațiilor. 

Criterii de evaluare neclare a admis și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în 

procedura de achiziție de utilaj și inventar antiincendiar. Ca și criteriu de evaluare, autoritatea 

contractantă a stabilit cel mai bun raport calitate-preț. Aceasta nu a prevăzut însă algoritmul 

de calcul pentru factorii menționați, deci o evaluare obiectivă este imposibilă. 

 

Lipsa unui algoritm clar de calcul în anunțul de participare și documentația de atribuire 

contravine prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 131/2015, potrivit căruia, autoritatea 

contractantă stabilește oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza 

criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire. 



Totodată, conform alin. (10) al aceluiași articol, autoritatea contractantă precizează în 

documentația de atribuire ponderea relativă pe care o acordă fiecărui factor de evaluare, 

precum și algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare care se aplică pentru 

determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, cu excepția cazului 

în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este determinată prin 

aplicarea criteriului cel mai scăzut preț. De asemenea, „corespunderea tehnică a ofertei cu 

caietul de sarcini” nu poate fi un factor de evaluare. Acestea este un criteriu de calificare, or 

daca oferta nu corespunde caietului de sarcini, aceasta nici nu urmeaza a fi supusa evaluarii. 

Astfel de erori sunt generate, de cele mai multe ori, de capacitatea insuficientă a autorităților 

contractante de a elabora documentație de atribuire calitativă. 

Formulări neclare cu privire la criteriile de evaluare a ofertelor am identificat și în alte 

proceduri de achiziții. În anunțul de participare în procedura de cerere a ofertelor de prețuri a 

Agenție Proprietății Publice pentru achiziționarea de servicii de estimare a bunurilor 

proprietate de stat supuse privatizării, pe lângă prețul cel mai scăzut, autoritatea contractantă 

și-a rezervat dreptul de a lua în calcul și experiența ofertantului, în cazul în care operatorii 

economici se vor situa pe aceeași poziție după preț. 

 

Deși admitem că ar fi destul de puține șanse ca doi operatori economici să depună oferte 

identice ca preț, caz în care autoritatea contractantă ar putea recurge la alte metode de 

evaluare, modul în care a fost stabilit criteriul de evaluare este incorect. 

Un alt domeniu al achizițiilor publice pentru care criteriile de evaluare neclare sunt o normă 

sunt achizițiile de combustibil. În procedura de achiziție de produse petroliere pentru anul 

2020 a IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, ne. ocds-

b3wdp1-MD-1574336566609, cu valoarea estimată de 42 082 740 lei, fără TVA, autoritatea 

contractantă a stabiliti criterii de evaluare care ar da bătăi de cap oricărui potențial ofertant. 

Procedura de achiziții a fost divizată în două loturi: Lotul 1. Motorină și Lotul 2. Benzină AI 

95, pentru a aproviziona cele 132 de subdiviziuni teritoriale SAMU/PAMU ale autorității 

contractante. Referitor la criteriul de evaluare, autoritatea contractantă a făcut abstracție de 

criteriile permise de legea 131/2011, și a stabilit propriile criterii, și anume cea mai mică 

distanță a stațiilor PECO de SAMU/PAMU și cel mai mare discount oferit. 
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 În documentația standard este indicat că nu există factori de evaluare, și se face referire la 

aceeași modalitate de evaluare. 

 

Conform prevederilor art. 26 din Legea 131/2011, „(3) Pentru determinarea celei mai 

avantajoase oferte din punct de vedere economic în conformitate cu prevederile alin. (2), 

autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire: 

a) preţul cel mai scăzut; 

b) costul cel mai scăzut; 

c) cel mai bun raport calitate-preţ; 

d) cel mai bun raport calitate-cost”. 

Autoritatea contractantă nu a ținut cont de aceste prevederi, stabilind niște criterii care nu pot 

fi cuantificate. Factorii de evaluare lipsesc efectiv din tabel, și nu este indicată ponderea 

pentru fiecare dintre așa-numitele cerințe formulate de autoritatea contractantă. Pe de altă 

parte, nu este clar cum se va asigura autoritatea contractantă distanța minimă de la stațiile 

PECO de toate cele 132 de subdiviziuni teritoriale SAMU/PAMU. În aceste condiții, 

considerăm că autoritatea contractantă a încălcat prevederile legale, stabilind criterii de 

atribuire netransparente și rezervandu-si putere discreționară absolută în privința selectării 

ofertelor câștigătoare. 

 

  

Capitolul 3. Probleme la etapa desfășurării procedurilor de achiziții publice 

 

➢ Utilizarea incorectă a DUAE 

La aproape 2 ani de la intrarea în vigoare a prevederilor privind obligativitatea documentului 

unic de achiziții european, acesta continuă să fie mai mult o formalitate, atât pentru 

autoritățile contractante, cât și pentru principalii beneficiari - operatorii economici. Conform 

prevederilor art. 20 din Legea 131/2015, „(1) La momentul depunerii cererilor de participare 

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

continuare – DUAE), care constă într-o declaraţie pe proprie 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. 

Așadar sensul utilizării lui ar fi, în primul rând, facilitarea participării agenților economici, 

care nu mai sunt obligați să încarce în sistem o multitudine de documente (la etapa de 

depunere a ofertelor), ci prezintă această declarație care dovedește că oferta depusă 

corespunde criteriilor de calificare și selecție. Totodată, DUAE simplifică și procedura de 

evaluare a ofertelor de către membrii grupului de lucru, care vor solicita documentele 

justificative de la participantul oferta căruia este examinată (și care este considerată cea mai 

avantajoasă, deci după ce au analizat specificațiile tehnice și prețul propus de către acesta). 

Chiar dacă dispun de acest instrument care le poate ușura semnificativ munca, o mare parte 

dintre autoritățile contractante solicită în continuare, pe lângă DUAE, și toate actele pe le 

solicitau anterior. 

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI a inițiat procedura de achiziție de lucrări de reparație a 

căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, nr. ocds-b3wdp1-MD-1597818721108, cu 

valoarea estimată de 25 329 150,33 MDL. În anunțul de participare, autoritatea contractantă a 

prevăzut 24 de criterii minime de eligibilitate, sub formă de acte pe care urmează să le 

atașeze ofertanții în sistemul MTender. Printre actele mai neobișnuite solicitate de autoritatea 

contractantă sunt și contractele individuale de muncă pentru toți muncitorii prezenți în lista 

de personal, pentru anul 2020, fișa individuală pentru securitatea muncii pentru fiecare 

angajat, și adeverință și extras din procesul-verbal de examinare a cunoștințelor în domeniul 

securității și sănătății în muncă. Din același punct reiese că ofertanții trebuie să dispună de 

minim 50 de angajați pentru implementarea contractului. Respectiv, ofertanții ar urma să 

atașeze în sistemul Mtender toate actele menționate pentru un număr de cel puțin 50 de 

angajați. 

 

Autoritatea contractantă a specificat că nu va accepta ofertele ce nu prezintă unul dintre actele 

solicitate. 
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Considerăm această solicitare disproporționată, în condițiile în care, completând DUAE, 

operatorii economici declară că dispun de personalul de specialitate necesar pentru 

implementarea contractului, și își asumă răspundere legală pentru executarea contractului, dar 

și pentru respectarea legislației muncii față de autoritățile competente. Pe de altă parte, 

atașarea în sistemul MTender a contractelor individuale de muncă și celorlalte acte solicitate 

pentru toți muncitorii din lista de personal este de natură să încalce prevederile legale privind 

protecția datelor cu caracter personal. Această problemă a fost sesizată prin intermediul 

secțiunii clarificări. Autoritatea contractantă a refuzat totuși să exclusă aceste cerințe, 

motivând că datele cu caracter personal pot fi camuflate. 

 

Totuși, conform prevederilor legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, 

la noțiunea de date cu caracter personal se atribuie orice informaţie referitoare la o persoană 

fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana 

identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un 

număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, 

fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Din anunțul de participare reiese că 

ofertanții trebuie să prezinte lista de personal pentru anul 2020 și respectiv, actele aferente 

pentru fiecare dintre acești angajați. Chiar dacă operatorul economic va camufla numele sau 

codul IDNP, sau alte date referitor la angajați, datele prezentate vor dezvălui oricum 

combinate identitatea persoanelor angajate, identitatea cărora nu este relevantă pentru acest 

contract. Dacă operatorii economici ar camufla integral chiar și numele din lista de personal, 

oricum s-ar da publicitate clauzelor din contractele individuale de muncă ale persoanelor 

angajate care, la fel, pot dezvălui informația despre angajați în combinație cu alte date din 

alte surse. Prin urmare, orice operator economic care furnizează datele în maniera solicitată în 

speță, încalcă prevederile  art. 92 din Codul Muncii, care interzice comunicarea datelor 

personale ale salariaților fără acordul scris al acestora. 

E de menționat că prevederi identice referitor la prezentarea contractelor individuale de 

muncă se regăsesc și în alte proceduri de achiziție ale „Academiei Ștefan cel Mare” a MAI. 

În procedura de licitație nr. ocds-b3wdp1-MD-1595509103534, privind achiziționarea de 

lucrări de reparație a cazarmei, cu valoarea estimată de 7 558 515 lei, fără TVA, ofertanții au 

prezentat contracte individuale de muncă pentru angajați, fără a camufla datele personale, 

cum sunt numele sau codurile IDNP, dar și alte detalii confidențiale. 

Aceeași autoritate contractantă, „Academia Ștefan cel Mare” a MAI, a aplicat eronat 

prevederile cu privire la DUAE și în procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea de 

lucrări de reparație a cazarmei, nr. ocds-b3wdp1-MD-1595509103534. În procesul de 

evaluare, „Academia Ștefan cel Mare” a MAI a atribuit contractul de achiziții „Lorascom” 
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SRL, deși acest operator nu a atașat DUAE la oferta depusă. Această omisiune a autorității a 

fost constatată și de ANSC în Decizia nr. 03D-665-20 din 11.09.2020. Conform deciziei 

enunțate, „… având în vedere că operatorul economic desemnat câștigător nu a atașat inițial 

la ofertă DUAE, în temeiul normelor imperative menționate supra, Agenția apreciază ca fiind 

neîntemeiată acțiunea autorității contractante de a solicita și a accepta de la operatorul 

economic „Lorascom” SRL documente de calificare suplimentare, în măsura în care ultimul 

nu a depus DUAE, or potrivit pct. 38.1 din Documentația standard pentru realizarea 

achizițiilor publice de lucrări, examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se 

va efectua în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, parte 

componentă a documentației de licitație, prin care menționează că:  

a) este eligibil să participe la procedura de achiziții publice și nu există motive de excludere 

din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică; 

b) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea 

tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în 

documentația de atribuire.”   

ANSC a mai reiterat obligativitatea documentației de atribuire, atât pentru operatorii 

economici care depun oferte, cât și pentru autoritatea contractantă, respectiv inadmisibilitatea 

acceptării unei oferte care nu corespunde documentației de atribuire. Totodată, neatașarea 

DUAE la ofertă nu poate fi calificată ca și „abateri neînsemnate”, conform interpretării 

autorității contractante, mai ales că „Lorascom” SRL nu a prezentat nici toate documentele de 

calificare solicitate în pct. 13 din anunțul de participare, deci oferta sa nu a fost depusă în 

conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) din legea nr. 131/2015. Acceptarea ulterioară a 

DUAE și actelor solicitate în documentația de atribuire încalcă art. 69 alin. (4) din Legea 

131/2015, care nu admite modificări ale ofertei, ce ar face ca oferta să corespundă unor 

cerințe cărora inițial nu le corespundea. Din aceste considerente, ANSC a anulat decizia de 

atribuire pe acest caz. 

O altă autoritate contractantă, Primăria or. Glodeni, a acceptat oferte cu DUAE nesemnat 

electronic în două proceduri de achiziții distincte: 

- Cererea ofertelor de prețuri pentru achiziționarea de lucrări de amenajarea teritoriului 

prin pavarea trotuarelor or. Glodeni (repetat), nr. ocds-b3wdp1-MD-1595846692729; 

- Cererea ofertelor de prețuri pentru achiziționarea de lucrări de amenajarea unei alei 

din parcul central or. Glodeni (repetata), ocds-b3wdp1-MD-1595330271817. 

În ambele cazuri, Primăria or. Glodeni a desemnat câștigătoare oferta operatorului economic 

SRL ,,Miulisa Lux”, care a atașat DUAE fără semnătură electronică. În ambele cazuri, un 

operator economic a contestat rezultatele procedurilor. Din deciziile ANSC pe acest caz, 

reiese că autoritatea contractantă a argumentat această omisiune prin faptul că „… în timpul 

încărcării documentelor a avut loc o cădere de tensiune fapt ce ar fi dus la blocarea semnăturii 

electronice, or ofertantul nu a putut semna deoarece a încărcat fișierul în format Word și nu în 

formatul acceptabil pentru a putea fi semnat”. ANSC nu a reținut aceste argumente, 

menționând că „omisiunea de a semna electronic oferta nu probează faptul că ofertantul își 

asumă conținutul acesteia, or art. 1 din Legea nr. 131/2015 definește clar noțiunea de „ofertă 

– act juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de 

vedere juridic într-un contract de achiziții publice”, DUAE fiind parte componentă a ofertei”. 

DUAE este utilizat incorect și de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în procedura de 

licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1593697845348 pentru achiziționarea de echipament 
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medical. În anunțul de participare, autoritatea contractantă a solicitat, ca și cerință minimă 

obligatorie, prezentarea mai multor certificate la momentul depunerii ofertelor. În condițiile 

obligativității prezentării DUAE, atașarea acestor acte îngreunează atât munca autorităților 

contractante, cât și operatorilor economici care depun ofertele. Mai mult, lipsa sau existența 

restanțelor operatorilor economici la bugetul de stat poate fi verificată de autoritatea 

contractantă dintr-un registru public, o astfel de cerință nefiind justificată în principiu. De 

asemenea, observăm că autoritatea contractantă solicită prezentarea acestor acte cu semnătură 

și ștampilă, cerință ce contravine prevederilor art. 33 alin. (14), lit. (i) al Legii 131/2011, care 

prevede că „pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică”. 

i) pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică. 

 

Exemple similare găsim și în procedurile de achiziții ale DGLCA, care solicită, pe lângă 

DUAE, o serie de alte acte care nu sunt necesare la etapa depunerii ofertelor, toate cu 

ștampilă și semnătură. 



 

 

Aceste exemple demonstrează ineficiența acestui document, în condițiile în care persistă o 

multitudine de cazuri când autoritatea contractantă solicită și DUAE și documentele 

justificative. Astfel, DUAE continuă să fie un document care generează confuzii, în situația în 

care, logica acestui document a fost să simplifice, dar și să eficientizeze, procedura de 

achiziții publice. Aplicarea eronată a acestui mecanism, rămâne nepenalizată, ceea ce 

iresponsabilizează și mai mult actorii implicați într-o procedură de achiziții publice. 

 

➢ Restricționarea accesului la documentația de atribuire 

Pretura sect. Buiucani a desfășurat procedura de achiziție de lucrări „Conceptul reparației 

curente ale căilor de comunicații și amenajării parcului „Alunelul” și reconstrucția scenei” – 

etapa II”, cu valoarea estimată de 16 440 000 lei. Autoritatea contractantă nu a atașat 

proiectul lucrărilor de reabilitare a parcului în sistemul MTender, fără a-și argumenta decizia 

de a nu publica aceste documente online. Pe de altă parte, Pretura Buiucani a stabilit o 
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modalitate foarte restrictivă de acces la acest proiect în anunțul de participare. Potențialii 

ofertanți urmau să se înscrie și să confirme participarea în cadrul unei vizite la șantier pentru 

a lua cunoștință cu volumul de lucru al proiectului. Ulterior, ofertanții urmau să atașeze la 

ofertă procesul-verbal al vizitei la șantier, ca și condiție obligatorie de eligibilitate. 

 

Ofertanții au atașat procesele verbale de participare la vizita pe șantier din 18 iunie 2020, în 

condițiile în care termenul limită de depunere a ofertelor era 20 iunie 2020. Prin urmare, 

ofertanții au avut la dispoziție numai două zile pentru elaborarea ofertei în conformitate cu 

proiectul tehnic și cantitățile de lucrări din acest proiect. Punerea la dispoziție a proiectului 

tehnic cu doar două zile înainte de data limită de depunere a ofertelor denotă îngrădirea 

dreptului operatorilor economici de a solicita clarificări, și de a obține corectarea unor 

posibile erori în proiect. Perioada de depunere a clarificărilor expirase la data de 30.05.2020. 

În rezultatul procedurii de achiziție, a fost desemnată câștigătoare oferta operatorului 

economic „Barzine-Cons” SRL, în valoare de 13 999 996 lei, fără TVA. Aceluiași operator 

economic i-a fost atribuit, în luna iunie 2019, contractul de achiziții de lucrări de reparație 

curentă a căilor de comunicații și amenajarea parcului „Alunelul”, în baza procedurii de 

licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1558436308330. Deși procedura de achiziții publice 

apare ca fiind anulată în sistemul MTender, contractul în sumă de 4 500 364,80 lei a fost 

totuși încheiat la 17.06.2019, în temeiul aceleiași proceduri, conform informației de pe pagina 

Agenției Achiziții Publice. Mai mult, „Barzine-Cons” SRL a încheiat cu Pretura sect. 

Buiucani un acord adițional de majorare a valorii contractului, suma acestuia nefiind 

specificată, și un acord adițional de prelungire a termenului contractului. Succesul „Barzine-

Cons” SRL în cadrul procedurii de achiziție din 2020 s-ar fi putut datora avantajului de a fi 

cunoscut proiectul și documentația tehnică aferentă din contractul de achiziții executat, în 

timp ce concurenții săi au avut la dispoziție numai două zile pentru elaborarea unei oferte 

conforme. 

Pretura sect. Centru a inițiat procedura de licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-

1577184851475, privind achiziționarea de lucrări de reparație capitală și restaurare a blocului 

vechi (bloc „A” al Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din str. București, nr. 64, mun. 

Chișinău), cu valoarea estimată de 48 837 720 MDL, fără TVA.  

Din solicitările de clarificare publicate în sistemul MTender, observăm că unii operatori 

economici au reclamat restricționarea accesului la proiectul tehnic. Spre exemplu, la data de 

30.12.2019, un operator economic a solicitat atașarea specificațiilor și caracteristicilor tehnice 

pentru a calcula prețul. Autoritatea contractantă l-a direcționat către biroul 16 din incinta 

Preturii sect. Centru, unde ar fi trebuit să poată lua cunoștință de toate actele relevante. 
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După ce unii operatori economici au luat cunoștință de actele puse la dispoziție în biroul nr. 

16, la data de 10.01.2020, aceștia au venit cu noi solicitări de clarificare, deoarece, proiectul 

prezentat nu ar fi conținut toate compartimentele necesare. Autoritatea contractantă nu a făcut 

decât să susțină în continuare că toate compartimentele din proiect se află în biroul 16. 

 

Același răspuns a fost reiterat și la o altă solicitare de clarificare, referitor la faptul că în 

biroul 16 nu ar fi fost puse la dispoziție desenele cu caracteristicile tehnice la compartimente 

cum sunt utilaj tehnologic la parter și etaj, desene la tâmplării: ferestre și uși din lemn, utilaje 

la rețele de proiect la compartimente cum ar fi rețele de apă și canalizare. Nici de această dată 

autoritatea contractantă nu a recunoscut că proiectul tehnic este incomplet. 

 

 

Abia la data de 17.01.2020, la solicitarea de punere la dispoziție a documentației de proiect la 

compartimentele sisteme de încălzire, alimentare cu căldură și ventilare, autoritatea 

contractantă a recunoscut că actele respective lipsesc. 



 

Procedura de achiziții a fost anulată prin Decizia ANSC. Chiar și după inițierea repetată, 

problema accesului la documentația de proiect a persistat. Procedura repetată, cu nr. ocds-

b3wdp1-MD-1597833491317, a fost inițiată la data de 19 august, termenul pentru clarificări 

fiind stabilit până la 30 august. La procedura respectivă, au fost depuse 20 de cereri de 

clarificare, marea majoritate cu privire la lucrări și materiale. La fiecare dintre acestea, 

autoritatea contractantă a rugat sec operatorii economici să consulte proiectul. 

 

Unii operatori economici au fost indignați deoarece, deși li se spune să consulte proiectul, 

acesta nu este disponibil nici în format electronic, și nici fizic, la sediul Preturii, din cauza 

zilelor de odihnă. 
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Operatorii economici au atras atenția și asupra erorilor și neconcordanțelor din documentația 

de atribuire, care nu au fost corectate în urma anulării procedurii anterioare. Autoritatea 

contractantă a răspuns sec că nu se admit modificări. 

 

Restricționarea accesului la documentația de atribuire încalcă prevederile art. 34 alin. (1) din 

Legea 131/2015, care stabilește că „Autoritatea contractantă oferă acces liber, direct, total și 

gratuit, prin mijloace electronice, la documentația de atribuire de la data publicării anunțului 

de participare în conformitate cu art. 29 sau de la data la care a expediat invitația de 

participare”. Autoritatea contractantă nu face referire, în documentația de atribuire, la 

circumstanțe care justifica excepții de la publicarea în format electronic a proiectului. 



 Capitolul 4. Erori la etapa evaluării ofertelor 

➢ Desemnarea unor oferte neconforme 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a desfășurat procedura de cerere a 

ofertelor de prețuri pentru servicii de reparație tehnică și deservire a automobilelor, în 36 de 

loturi, corespunzătoare subdiviziunilor teritoriale ale ANSA. Ca și condiție specială, ANSA a 

stabilit că stația de deservire tehnică urmează să fie amplasată în raionul pentru care se 

ofertează. În același timp, la pct. 9 din anunțul de participare este indicat că oferta poate fi 

depusă doar pentru mai multe loturi. Conform prevederilor alin. (4) din Legea 131/2015, „În 

cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă precizează în anunţul de participare dacă 

ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile”. În speță, 

formularea din anunțul de participare sugerează că un potențial ofertant poate depune o ofertă 

doar pentru mai multe loturi, iar nu pentru unul singur. Pe de altă parte, același ofertant poate 

depune oferte doar pentru loturile destinate subdiviziunilor teritoriale unde dispune de stație 

de deservire tehnică. 

Doar 4 dintre cele 36 de loturi, și anume loturile pentru subdiviziunile teritoriale din raioanele 

Ocnița, Edineț, Dondușeni și Briceni, au fost atribuite operatorului economic – „Ruric 

Service” SRL. Examinând actele atașate în sistemul MTender de operatorul economic „Ruric 

Service” SRL, constatăm că printre acestea nu se regăsesc unele acte obligatorii, și anume 

autorizația de funcționare a stației de deservire tehnică în fiecare dintre cele 4 raioane, 

declarația referitor la echipamentul modern disponibil, și lista specialiștilor stației de 

deservire tehnică a automobilelor.  

Operatorul economic „Ruric Service” SRL are sediul în or. Ocnița, unde se găsește și stația 

de deservire tehnică pe care o deține. Potrivit Registrului întreprinderilor care desfășoară 

activități conexe conform situației de la data de 14.08.20 al Agenției Naționale pentru 

Transport Auto, întreprinderea „Ruric Service” SRL își desfășoară activitatea în r-nul Ocnița, 

iar nu în raioanele Edineț, Dondușeni și Briceni. Administratorul și unicul asociat al 

întreprinderii „Ruric Service” SRL este Rurinchevici Serghei. Întâmplător sau nu, pe lista 

candidaților la funcția de consilier local din partea PSRM din or. Ocnița pentru alegerile din 

20 octombrie 2020, se regăsește o persoană cu numele Rurinchevici Nicolai, care a indicat că 

are calitatea de administrator „Ruric Service” SRL.  
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Conchidem că autoritatea contractantă a atribuit contractul de achiziții unui operator 

economic care nu corespunde criteriilor din documentația de atribuire, după ce aceeași 

autoritatea contractantă stabilise condiția ca ofertantul să dețină o stație de deservire pe 

teritoriul raionului pentru care ofertează. În acest mod, ANSA a creat condiții inegale pentru 

alți potențiali ofertanți la procedura de achiziție. 

Pentru celelalte loturi, care nu au fost atribuite, autoritatea contractantă a inițiat o procedură 

de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare. Pentru procedura 

respectivă, autoritatea contractantă nu a mai păstrat aceleași criterii ca și în procedura de 

cerere a ofertelor de prețuri. Respectiv, a fost facilitată atribuirea contractelor unor operatori 

economici invitați la negocieri de autoritatea contractantă. 

 

➢ Anularea nejustificată a procedurilor de achiziții publice 

Unul dintre cele mai comune motive pentru care autoritățile contractante anulează 

procedurile de achiziții este lipsa a 3 oferte calificate, în achizițiile de lucrări, pornind de la 

prevederile HG 669/2016. Deși ANSC s-a expus în mai multe rânduri asupra faptului că 

procedurile de achiziții nu urmează a fi anulate pe acest temei, deoarece Legea 131/2015, 

care enumeră expres cazurile de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziții 

publice, nu prevede cazul de anulare de către autoritatea contractantă din proprie inițiativă a 

procedurii de achiziție publică din motiv că nu există cel puţin trei ofertanţi, care au întrunit 

condițiile de calificare stabilite. Chiar și după publicarea în Monitorul Oficial, la data de 11 

septembrie 2020, a noului Regulament privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin HG 

638/2020, am constatat cazuri în care unele autorități contractante au anulat în continuare 

procedurile de achiziții din lipsa a 3 oferte calificate. 

Grupul de lucru din cadrul primăriei s. Valea Perjei, a anulat procedura de cerere a ofertelor 

de prețuri cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1599127856758, pentru achiziționarea de lucrări de 

reparare a drumurilor în s. Valea Perjei, din lipsa a 3 oferte calificate, la data de 17 

septembrie 2020, deci chiar după intrarea în vigoare a noului Regulament. 

 

În speță, chiar dacă noul Regulament nu ar fi intrat în vigoare, autoritatea contractantă nu 

avea dreptul de a anula procedura de cerere a ofertelor de prețuri în lipsa a 3 oferte calificate. 

Relevante în acest sens sunt prevederile art. 71 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015, potrivit 

cărora autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţii 

publice, dacă numărul de ofertanţi/candidaţi care întrunesc cerinţele de calificare şi selecţie 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123036&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123036&lang=ro
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1599127856758?tab=awards


este mai mic decât numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură, iar autoritatea nu a 

optat, conform prevederilor specifice, pentru continuarea procedurii de atribuire. Totuși 

aceste limite minime sunt prevăzute doar pentru licitația restrânsă, dialogul competitiv, 

negocierea cu publicarea prealabilă a anunțului de participare, parteneriatul pentru inovare și 

acordul-cadru, cu opțiunea autorității contractante, fie de a anula, fie de a continua procedura 

de achiziție în cazurile în care nu este întrunit un număr minim de ofertanți/candidați prevăzut 

în anunțul de participare. Aceste prevederi nu se referă la cererea ofertelor de prețuri, ci doar 

la procedurile din mai multe etape, prima fiind etapa de preselecție, respectiv acestea cad sub 

incidența art. 71 alin. (1) lit. b) din lege. 

Menționăm că între timp, statutul procedurii în sistemul MTender s-a modificat, aceasta 

aflându-se la etapa „calificării ofertanților” în loc de „anulată”, în timp ce de pe pagina AAP 

a fost exclusă mențiunea referitor la anularea din lipsa a 3 oferte. 

 

➢ Admiterea ofertelor depuse cu încălcarea prevederilor legale 

Agenția de Investiții a inițiat procedura de achiziții de mică valoare pentru servicii de 

consultanță în vederea elaborării Ghidului Investițional al Republicii Moldova, nr. ocds-

b3wdp1-MD-1586420119604. Un singur operator economic a depus o ofertă prin intermediul 

sistemului MTender, care a fost refuzată. Din decizia de atribuire, publicată de autoritatea 

contractantă în sistemul MTender, reiese că un alt operator economic a depus o ofertă pe 

email. 

 

Grupul de lucru a desemnat câștigătoare oferta depusă prin email, după ce membrii acestuia 

au decis unanim să o evalueze. 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1586420119604?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1586420119604?tab=contract-notice


În acest context, ținem să precizăm că, pentru achizițiile de mică valoare, nu este obligatorie 

desfășurarea procedurilor prin intermediul MTender. Pe de altă parte, odată ce o autoritate a 

decis să desfășoare procedura de achiziții în sistemul MTender, urma să se conformeze 

rigorilor aplicabile. 

  

➢ Atribuirea contractelor operatorilor economici din lista de interdicție 

Din 50 de operatori economici incluși în lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice, cel 

puțin 17 au continuat să colaboreze cu autoritățile publice, încheind contracte de achiziții 

publice noi, sau prelungind termenul și majorând valorea celor încheiate anterior.  

Patru dintre operatorii economici incluși în lista de interdicție („Decebal-Impex” SRL, 

„Tiraston” SRL și „Eco Building Stage” SRL, „Franzeluța” SA), au reușit să încheie noi 

contracte de achiziții după ce deciziile de includere în lista de interdicție au fost suspendate 

prin încheieri ale instanțelor de judecată. De obicei, aceste dosare judiciare se examinează ani 

în șir, iar operatorii economici din lista de interdicție reușesc să încheie, fără restricții, noi 

contracte de achiziții, sau să le prelungească/majoreze pe cele încheiate anterior. 

Alți 13 operatori economici din lista de interdicție reușesc să colaboreze în continuare cu 

autoritățile publice, chiar și în lipsa unor încheieri de suspendare a deciziei de includere în 

lista de interdicție. Printre acești operatori economici se regăsesc: 

„Levprocons” SRL a fost inclus în lista de interdicție prin Decizia AAP din 11.05.2018, 

pentru executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale, la cererea primăriei s. 

Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă. Cu toate acestea, „Levprocons” SRL a reușit să încheie 11 

acorduri adiționale de majorare a valorii și 7 acorduri adiționale de prelungire a contractelor 

de achiziții publice de achiziție de lucrări de construcție a sistemelor de canalizare încheiate 

anterior. 

„Premium Catering” SRL a fost inclus în lista de interdicție prin decizia AAP din 

31.01.2019, în legătură cu prezentarea actelor false în cadrul procedurilor de achiziție 

publică, la cererea Primăriei or. Ialoveni. Cu toate acestea, după includerea în lista de 

interdicție, „Premium Catering” SRL a reușit să încheie 12 contracte de achiziții noi și 2 

acorduri adiționale de majorarea contractelor de achiziții. Majoritatea contractelor atribuite  

„Premium Catering” SRL sunt de valoare mică. 

Operatorul economic „Delmix-Prim” SRL a fost inclus în lista de interdicție prin decizia 

AAP din 11.04.2018, la cererea DETS Buiucani, pentru executarea necorespunzătoare a 

clauzelor contractuale. Pe pagina AAP nu apar contracte noi de achiziții publice atribuite 

acestui operator economic. Totuși, acest operator economic a încheiat 8 acorduri adiționale de 

majorare a valorii contractelor de achiziție încheiat anterior și 4 acorduri adiționale de 

prelungire a termenelor de executare a contractelor. Majoritatea acordurilor adiționale au fost 

încheiate cu direcțiile de educație, tineret și sport din mun. Chișinău și cu unele instituții 

medicale sau de plasament și reabilitare, având ca obiect livrarea produselor alimentare. 

„Prodagrotrade” SRL este unul dintre operatorii economici înscriși de două ori în lista de 

interdicție – prima dată pentru executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale, iar a 

doua oară pentru prezentarea actelor false în cadrul procedurilor de achiziții publice. După 

prima decizie de includere în lista de interdicție, „Prodagrotrade” SRL a reușit să încheie 5 

contracte de achiziții publice. După a doua decizie de includere în lista de interdicție, 



operatorul economic a încheiat un acord de prelungire a termenului unui contract de achiziții 

din anul 2017, care nu apare pe pagina AAP, cu Casa internat pentru copii cu deficiențe 

mintale băieți Orhei. 

„Rodicons” SRL a fost inclus în lista de interdicție la data de 16.07.2019, la cererea AGER, 

pentru prezentarea actelor false în cadrul procedurilor de achiziție publică. După includerea 

în lista de interdicție, „Rodicons” SRL a încheiat două acorduri de prelungire a termenului și 

un acord adițional de majorare a valorii contractului inițial, din 2017, cu Direcția Generală 

Locativ Comunală și Amenajare a mun. Chișinău. 

Problema atribuirii contractelor de achiziții operatorilor din lista de interdicție, în particular 

operatorului economic „Rodicons” SRL, a fost constatată și de Curtea de Conturi în Raportul 

auditului conformității asupra executării bugetului și gestionării patrimoniului public de către 

Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare pentru anii 2018 – 2019. Astfel, se 

menționează că, deși la 16.07.2019, SRL „Rodicons” a fost introdusă în lista de interdicție a 

operatorilor economici, urmare a prezentărilor actelor false în cadrul unor proceduri de 

achiziție publică, aceasta a beneficiat ulterior de două contracte de valoare mică încheiate cu 

DGLCA: Contractul nr.96-C/19 din 22.08.2019, în sumă de 299.8 mii lei și Contractul nr. 

105-C/19 din 13.09.2019, în sumă de 296.1 mii lei, pentru efectuarea lucrărilor de reparație a 

acoperișurilor imobilelor de pe șos. Muncești nr.794 și nr. 404. Potrivit explicațiilor 

responsabililor din cadrul DGLCA, la atribuirea contractelor nr. 96-C/19 din 22.08.2019 și 

Contractul nr. 105-C/19 din 13.09.2019, grupul de lucru nu a aplicat prevederile art.25 din 

Legea nr. 131 din 03.07.2015 „privind achizițiile publice” și nu a examinat lista de interdicție 

a operatorilor economici, deoarece aceasta se referă doar la contractele atribuite în cadrul 

procedurilor de valoare mare: COP, LP, etc. 

Această situație are la bază o lacună legislativă care înterzice participarea operatorilor 

economici incluși în lista de interdicție doar la procedurile de achiziții publice desfășurate în 

conformitate cu prevederile Legii 131/2015. Pe de altă parte, nu există o restricție expresă 

asupra încheierilor acordurilor de majorare a valorii contractelor de achiziții publice încheiate 

până la includerea acestora în lista de interdicție și/sau prelungirii valabilității acestor 

contracte. Conform prevederilor art. 25 din legea menționată, „(1) Lista de interdicţie a 

operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită de către Agenţia Achiziții 

Publice cu scopul de a limita, pe o perioadă de 3 ani, participarea operatorilor economici la 

procedurile de achiziţie publică prevăzute de prezenta lege”. În aceeași timp, Regulamentul 

cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici, aprobat prin 

HG 1418/2016, prevede expres că acesta este aprobat în temeiul Legii 131/2015. Pe de altă 

parte, Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr. 

665/2016, nu face nicio mențiune la lista de interdicție. 

AGER și Coaliția organizațiilor societății civile pentru respectarea principiilor de 

transparență și eficiență în utilizarea banilor publici a lansat un apel către autorități privind 

ajustarea cadrului legal privind lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice pentru 

reglementarea expresă a limitării participării operatorilor economici incluși în lista de 

interdicție a Agenției Achiziții Publice la procedurile de achiziții publice, prin introducerea 

unei restricții exprese cu privire la încheierea contractelor de achiziție publică de valoare 

mică și a acordurilor adiționale. Printre solicitările formulate în apel se numără: 

1. Completarea prevederilor art. 25 din Legea 131/2015 cu sintagma „precum și 

continuarea implementării, inclusiv prelungirea termenelor și majorarea valorii 

contractelor de achiziții publice încheiate între operatorul economic inclus în lista de 

http://www.ccrm.md/hotariri-si-rapoarte-1-95?idh=1031
http://www.ccrm.md/hotariri-si-rapoarte-1-95?idh=1031
https://ager.md/2020/07/13/apel-deschis-al-societatii-civile-catre-autoritati-privind-ajustarea-cadrului-legal-privind-lista-de-interdictie-a-agentiei-achizitii-publice/
https://ager.md/2020/07/13/apel-deschis-al-societatii-civile-catre-autoritati-privind-ajustarea-cadrului-legal-privind-lista-de-interdictie-a-agentiei-achizitii-publice/


interdicție și o autoritate contractantă”, după sintagma „participarea operatorilor 

economici la procedurile de achiziţie publică”; 

2. Completarea HG nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

achizițiile de valoare mică, prin aplicarea prevederilor art. 25 din Legea 131/2015 și HG 

nr. 1418 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici asupra procedurilor de achiziție 

de valoare mică; 

3. Completarea cap. III din Codul Contravențional al RM (Autoritățile competente să 

soluționeze cauzele contravenționale) prin includerea reglementărilor referitor la 

autoritatea competentă să constate și să sancționeze contravențiile prevăzute la art. 327/1 

Cod Contravențional (Încălcarea regulilor de iniţiere şi desfăşurare a procedurilor de 

achiziţii publice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Executarea defectuoasă a contractelor de achiziții publice 

Unul dintre indicatorii la care avem acces, și care sugerează anumite deficiențe la etapa 

executării contractelor de achiziții publice sunt acordurile adiționale de majorare a termenelor 

și valorii contractelor de achiziții publice pe parcursul implementării. Am menționat despre 

operatorul economic „Rodicons” SRL, inclus în lista de interdicție, care a reușit să încheie 

contracte de achiziții și acorduri adiționale după includerea în lista de interdicție. Considerăm 

necesar să ne referim în mod special la acordurile adiționale încheiate la un contract din anul 

2017, cu valoarea estimată de 26 356 997, 48 lei, atribuit în temeiul unei proceduri de 

achiziție de lucrări de modernizare a platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere din 

anul 2016, cu nr. 16/01788. 

Conform proiectului inițial, primăria mun. Chișinău urma să achiziționeze lucrări de 

construcție și modernizare a 518 platforme, inclusiv 10 platforme subterane, și 490 de 

containere, iar termenul de livrare pentru lucrările planificare era de cel mult 6 luni. DGLCA 

nu a solicitat un număr minim de ani de experiență specifică în livrarea bunurilor sau 

serviciilor similare, demonstrarea capacității minime de producere sau echipamente necesare, 

valoarea contractelor executate anterior și disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant 

sau suma minimă de resurse creditare.  

 



Contractul de achiziții nr. 16/01788/001 din 16.09.2016, încheiat cu operatorul economic 

„Rodicons” SRL, avea termenul de valabilitate până la data de 31.12.2017. Prin urmare, 

termenul inițial de executare a contractului depășea cu 9 luni termenul specificat în 

documentația de atribuire. „Rodicons” SRL, care nu avea capacitate de a executa contractul 

în asemenea termeni, a mai avut nevoie de alte 4 acorduri de prelungire a termenului 

contractului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 5. Analiza deciziilor ANSC 

 

Din 100 de decizii ale Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor analizate în 

perioada iunie - septembrie 2020, 89 aveau ca obiect rezultatele procedurii, în timp ce 11 

aveau ca obiect documentația de atribuire.  

Dintre cele 89 decizii emise pe contestațiile asupra rezultatelor procedurilor de achiziții, 40 

au fost de admitere sau admitere parțială a pretențiilor. Dintre celelalte 49, în 24 din cazuri au 

fost emise decizii de respingere a contestațiilor pentru lipsă de temei, în 2 cazuri au fost 

emise decizii de respingere pe motiv de tardivitate, iar în 3 cazuri de restituire. Dintre cele 11 

decizii emise pe contestațiile asupra documentației de atribuire, 4 decizii au fost de admitere 

sau admitere parțială a pretențiilor. Din celelalte 7 decizii, 3 au fost de respingere pentru de 

lipsă de temei, 2 de respingere pe motiv de tardivitate, iar 2 au fost de restituire a 

contestațiilor. 

Datele menționate nu sugerează modificări substanțiale în raport cu perioadele precedente în 

care au fost analizate decizii ANSC. Prin urmare, observăm în continuare o pondere 

substanțial mai mare a contestațiilor formulate asupra rezultatelor procedurilor, decât asupra 

documentației de atribuire, dar și o pondere mai mare de admitere a contestațiilor care au ca 

obiect rezultatele procedurilor, față de cele care au ca obiect documentația de atribuire. 

În continuare, principala problemă sesizată este lipsa unor mecanisme eficiente de executare 

a deciziilor ANSC, care determină unele autorități contractante să le ignore. O altă problemă 

ar fi unele lacune legislative care facilitează evitarea conformării deciziilor ANSC de către 

unele autorități contractante. 

 

 

➢ Neexecutarea Deciziilor ANSC 

 

În procedura de licitație cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1581089894705, privind achiziționarea a 

40 de stații de lucru VR Workstation, autoritatea contractantă - Universitatea de Stat din 

Moldova, a desemnat câștigătoare oferta depusă de operatorul economic „Fors-Computer” 

SRL. Prin Decizia nr. 03d-201-20 din 13.04.2020, ANSC a constatat că autoritatea 

contractantă a solicitat următorii parametri: „RAM: min 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-2666, 

pre-instalat la uzină”, însă a acceptat oferta operatorului economic care a propus „Memory: 

32 GB (4 x 8 GB) DDR4 2666 DIMM Memory”. ANSC a anulat decizia de atribuire și a 

dispus reevaluarea ofertelor.  

În urma reevaluării ofertelor, autoritatea contractantă a desemnat repetat câștigătoare oferta 

operatorului economic „Fors-Computer” SRL. Autoritatea contractantă a dat o interpretare 

individuală Deciziei ANSC din 13.04.2020, apreciind că aceasta ar acorda autorității 

contractante dreptul de a solicita explicații suplimentare de la ofertanți. Respectiv, aceasta a 

desemnat repetat oferta „Fors-Computer” SRL drept câștigătoare, în baza actelor 

suplimentare solicitate, scrisorii „FORS-Computer” SRL nr. 23-04/20 din 24.04.2020, care 

confirmă că prețul ofertei nu se va modifica pentru „4 x 8GB”, precum și scrisoarea anexate 

de la producătorul „HP”, care confirmă oferta cu memoria „RAM 4 x 8GB”, performanța 

memoriei cu 5% – 30% și demonstrează posibilitatea de a fi adăugată memorie suplimentară 

la 128 GB conform solicitării din caietul de sarcini.  

Prin Decizia din 02.06.2020, ANSC a reiterat constatările din decizia din 13.04.2020, 

apreciind că „măsurile de remediere dispuse de către Agenție prin decizia nominalizată, în 

speță reevaluarea ofertei „FORS Computer” SRL, nu pot fi interpretate ca o obligație a 

autorității contractante de a solicita suplimentar de la ofertantul contestator documente ce ar 

confirma corespunderea propunerii sale tehnice cu cerințele din documentația de atribuire, în 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1581089894705?tab=contract-notice


măsura în care, prin decizia dată a fost expusă clar aprecierea Agenției pe marginea 

subiectului menționat, în același timp, fiind certă situația că toate resursele privind evaluarea 

ofertei date au fost epuizate. Procedura a fost anulată. 

Un alt caz este licitația deschisă desfășurată de Primăria Codru, nr. ocds-b3wdp1-MD-

1588752435472, pentru achiziționarea de servicii de elaborare a documentației de proiect - 4 

loturi, cu valoarea estimată de 1 010 355 lei, fără TVA. Contestatarul „Intexnauca” SA și-a 

exprimat dezacordul în raport cu desemnarea ofertanților câștigători și anume: 

„CONSTANT-PROIECT” SRL pentru lotul nr. 2, iar „GAZMOLPROIECT” SRL pentru 

lotul nr. 1, nr. 3 și nr. 4.  Acesta a explicat că ambele oferte nu corespund cerințelor expuse în 

documentația de atribuire, deoarece la formarea prețului ofertat, atât operatorul economic 

„CONSTANT-PROIECT” SRL, cât și „GAZMOLPROIECT” SRL, au omis să includă 

cheltuieli pentru: „supravegherea de autor” aferent lotului nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4; 

„coordonarea/avizarea” aferent lotului nr. 2 și nr. 4; „verificarea/expertizarea”, aferent lotului 

nr. 2.  

Prin Decizia nr. 03D-503-20 din 23.07.2020, ANSC a reținut că, potrivit ofertei 

tehnice/financiare (fișiere ,,deviz lot 1.semnat.pdf”, ,,deviz lot3.semnat.pdf” și ,,deviz lot 

4.semnat.pdf”) „Gazmolproiect” SRL nu a inclus „supravegherea de autor”, iar „Constant 

Proiect” SRL conform ofertei tehnice (Deviz general pe lucrări de proiectare, inclusiv Deviz 

Nr. 1 Prospecțiuni geotehnice; Deviz Nr. 2 Prospecțiuni Topo-geodezice; Deviz Nr. 3 

Prospecțiuni hidrologice și Deviz Nr. 4 Proiectare străzi), nu a prevăzut următoarele 

servicii/compartimente „supravegherea de autor” și ,,vеrifiсаrеа și ехреrtizаrеа documentației 

de proiect-deviz”. ANSC a constatat că acceptarea ofertelor operatorilor economici „Constant 

Proiect” SRL și „Gazmolproiect” SRL, care nu au inclus toate serviciile solicitate conform 

caietului de sarcini, ar fi contrară principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile 

publice și anume principiului tratamentului egal față de toți ofertanții, statuat la art. 7 din 

Legea nr. 131/2015, care au depus diligența necesară și au perfectat oferta respectând 

cerințele stabilite în acest sens de către autoritatea contractantă.  Respectiv, ANSC a dispus 

anularea deciziei de atribuire și reevaluarea ofertelor câștigătoare. 

Primăria or. Codru a dat o interpretare eronată deciziei ANSC și a solicitat clarificări de la 

operatorii economici SRL Gazmolproiect, SRL Constant Proiect,, SRL Geoconstruct, care s-

au clasat în cadrul celor 4 loturi ale procedurii de achiziţie pe primele 3 poziţii cu cel mai mic 

preţ oferit. Din explicațiile autorității contractante, operatorii economici vizaţi au prezentat 

clarificările după cum urmează:  

- SRL Gazmolproiect - care a fost desemnat câștigător pentru 3 loturi în argumentarea 

preţului anormal de scăzut a specificat în data de 05.06.2020 ,,că îşi asumă 

responsabilitatea să îndeplinească integral şi calitativ conform Temei de proiectare, 

normele de proiectare în construcţii precum şi condiţiile tehnice pentru proiectare”  

- SRL Constant Proiect - care a fost desemnat câștigător pentru un singur lot a 

menţionat în răspunsul oferit ,,că fluctuaţia preţului ţine de criteriul softurilor mai 

avansate, specialişti antrenaţi în 2 echipe”, şi că declară că va executa lucrărilor de 

expertizare, avizare şi supraveghere de autor şi nicidecum nu a fost menţionat 

excluderea elementului esențial de verificare, coordonare, expertizare şi supraveghere 

de autor.  

Ofertele SRL „Constant Proiect” și SRL „Geoconstruct” au fost desemnate câștigătoare 

repetat. „Intexnauca” SA a contestat decizia repetată de atribuire. Prin Decizia nr. 03D-618-

20 din 26.08.2020, ANSC a constatat că decizia de atribuire repetată este ilegală și a anulat-o, 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1588752435472?tab=contract-notice
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dispunând reevaluarea repetată a ofertelor.  Conform părții motivate a deciziei, reevaluarea 

ofertelor, în vederea constatării neconformității acestora, nu poate fi interpretată ca un drept 

al autorității contractante de a le califica din nou drept oferte conforme, în măsura în care, 

prin decizia dată a fost expusă clar aprecierea Agenției pe marginea situației constatate 

În procesul de monitorizare, am identificat situații în care o autoritatea contractantă, având o 

procedură de achiziții cu contestație în examinare la ANSC, a inițiat o nouă procedură de 

achiziții, cu același obiect, fără a aștepta decizia ANSC.  

Un astfel de caz am observat în procedura de achiziționare a lucrărilor de reparație pentru 

Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, nr. ocds-b3wdp1-MD-1577184851475, cu valoarea 

estimată de peste 48 milioane de lei, fără TVA. Licitația deschisă inițiată la data de 24 

decembrie 2019 a fost anulată la data de 3 martie 2020, argumentând, în temeiul art. 71 p.1 

lit. b) a Legii 131/2015, că „Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează 

procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de 

data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în 

următoarele cazuri: b) numărul de ofertanţi/candidaţi care întrunesc cerințele de calificare și 

selecție este mai mic decît numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură, iar autoritatea 

nu a optat, conform prevederilor specifice, pentru continuarea procedurii de atribuire”. În 

aceeași zi, Pretura Centru a inițiat licitația deschisă repetată, cu nr. ocds-b3wdp1-MD-

1583246935582. 

Decizia de anulare a procedurii inițiale, cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1577184851475, a fost 

contestată la ANSC de „Anagrama-Grup” SRL la 09.03.2020. Prin Decizia ANSC din 6 

aprilie 2020, decizia grupului de lucru de anulare a procedurii a fost anulată. Chiar dacă 

autoritatea contractantă cunoștea despre contestația depusă, a continuat să desfășoare 

procedura repetată, chiar și după emiterea Deciziei din 6 aprilie 2020. 

Rezultatele procedurii repetate, cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1583246935582 au fost contestate 

de 3 operatori economici la ANSC. Procedura a fost anulată de ANSC, așa cum era de 

așteptat. Totuși, ANSC nu se face referire la Decizia precedentă a ANSC, ignorată de 

autoritatea contractantă,  referindu-se la erorile din documentația de atribuire.  

Într-un alt caz, Agenția Servicii Publice a inițiat procedura de licitație deschisă nr. ocds-

b3wdp1-MD-1585913363934, pentru achiziționarea de servicii de curățenie pentru 8 luni 

(01.05.2020 – 31.12.2020) ale anului 2020.  

Prin Decizia nr. 03D-387-20 din 19.06.2020, ANSC a constatat că oferta câștigătoare, depusă 

de „Proterra Grup” SRL, este neconformă, deoarece operatorul economic nu a justificat oferta 

anormal de scăzută, inclusiv prețul de 0,00 lei ofertat pentru spălarea fațadelor. Respectiv, a 

fost anulată decizia de atribuire și dispusă reevaluarea ofertelor.  

Prin decizia din 26 iunie 2020, autoritatea contractantă a desemnat repetat oferta 

„Proterra Grup” SRL, a cărei neconformitate a fost constatată de ANSC. Decizia de 

atribuire a fost contestată repetat. Autoritatea contractantă și-a motivat decizia în felul 

următor: „În condiţiile în care nici unul din contestatarii deciziei Grupului de lucru pentru 

efectuarea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări din 20.05.2020 nu au înaintat nici 

o obiecție referitor la „neconcordanța preţului indicat în Anexa nr. 1, care este parte 

componentă a formularului F.4.1 (Specificaţiile tehnice), cu suma ofertei indicate în 

Formularul ofertei F 3.1 şi Formularul F.4.2 (Specificaţiile de preţ)”, invocarea de către 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor din oficiu a acestor circumstanțe, fără 

oferirea posibilității autorităţii contractante şi a operatorului câştigător de a se expune pe 

marginea acestora, încalcă grav principiile contradictorialităţii şi a dreptului la apărare al 

autorităţii contractante, potrivit art. 84 alin. (3) a Legii privind achiziţiile publice”. La fel, ei 
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au interpretat decizia în sensul în care reevaluarea nu ar presupune descalificarea ofertantului 

„Proterra Grup” SRL. Decizia de atribuire a fost anulată prin Decizia nr. 03D-499-20 din 

22.07.2020. 

Autoritatea contractantă nu s-a conformat nici de această dată deciziei ANSC și a anulat 

procedura de achiziții, sub pretextul crizei provocate de pandemia COVID-19, care a generat 

insuficiență de fonduri și respectiv necesitatea diminuării volumului de servicii achiziționate 

și perioadei de executare. Decizia de anulare a fost contestată la ANSC la data de 30.07.2020, 

însă contestația a fost respinsă prin Decizia nr. 03D-607-20 din 24.08.2020, pe motivul 

expirării termenului de valabilitate pentru oferte. 

Totuși, la doar câteva zile de la depunerea ultimei contestații, la data de 4 august 2020, 

autoritatea contractantă a inițiat o nouă procedură de achiziție, cu nr. ocds-b3wdp1-MD-

1596537004389, de data aceasta pentru servicii pentru o perioadă de 4 luni, din care a exclus 

unele servicii cum ar fi spălarea fațadelor. Contractul de achiziții a fost atribuit  „Proterra 

Grup” SRL. Procedura de achiziții a fost contestată, pornind de la premisa că pe o altă 

procedură, cu același obiect, a fost depusă o contestație care se află în examinare la ANSC. 

Autoritatea contractantă a adus aceleași argumente ca și în procedura precedentă. Adițional, 

această autoritate susține că „legislația în vigoare nu stabilește că depunerea contestației 

privind anularea deciziei autorității contractante suspendă acțiunile autorității de inițiere a 

unei proceduri repetate de achiziții publice”. ANSC a respins contestația, menționând că 

autoritatea contractantă avea dreptul de a anula procedura cu respectarea prevederilor art. 71 

alin. (1) din Legea nr. 131/2015.  

Conchidem că legislația nu conține prevederi exprese care ar interzice inițierea unor 

proceduri repetate, cu același obiect, atunci când ANSC are în examinare o contestație pe 

procedura inițială, sau atunci când a fost emisă chiar și o decizie. Se pune problema dacă, în 

asemenea condiții, nu ar fi subminată obligativitatea deciziilor ANSC, care ar putea fi eludate 

prin inițierea unor proceduri de achiziții repetate. Această abordare riscă să fie utilizată de 

unele autorități contractante care nu doresc să se conformeze contestațiilor sau deciziilor 

neconvenabile. 
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Concluzii și recomandări 
 

Pandemia a continuat să servească drept adăpost pentru achiziții trucate desfășurate de unele 

autorități contractante. Autorizarea folosirii unor proceduri de achiziție netransparente și 

majorarea pragurilor pentru unele tipuri de achiziții determină posibilități reduse de 

monitorizare din partea societății civile și riscuri sporite de folosire ineficientă a unor sume 

mai mari de bani publici. Prevederi legale permisive, în combinație cu lipsa unor mecanisme 

legale de asigurare a respectării mecanismelor de transparență, datorate unor lacune 

legislative, a favorizat urmărirea unor interese meschine în procedurile de achiziții publice.  

În consecință, subliniem următoarele concluzii: 

1. Incidența sporită a cazurilor unde planificarea procedurilor de achiziții publice nu are 

la bază procese de planificare și nu se conduce de normative special prevăzute, ceea 

ce determină eficiența scăzută a achizițiilor și irosirea banilor publici; 

2. Actele normative în domeniul achizițiilor publice destinate gestionării pandemiei 

COVID au generat reducerea transparenței și creșterea ponderii banilor publici 

utilizați în afara sistemelor transparente de achiziții. 

3. DUAE continuă să rămână o formalitate ignorată de majoritatea autorităților 

contractante; 

4. Documentația de atribuire este elaborată cu deficiențe, iar specificațiile „cu dedicație” 

continuă să fie o practică frecventă; 

5. Unele autorități contractante evaluează ofertele conform unor criterii neclare sau 

neincluse în documentația de atribuire; 

6. Unele autorități contractante restricționează accesul operatorilor economici la 

documentația de proiect pentru procedurile de achiziție de lucrări; 

7. Lista de interdicție este ocolită de unii participanți în procedurile de achiziții publice, 

în special în procedurile de mică valoare; 

8. Lipsesc mecanisme de executare a deciziilor ANSC, ceea ce determină ignorarea 

acestora de către unele autorități contractante; 

9. Unele autorități contractante inițiază proceduri repetate de achiziții publice, având 

același obiect, după depunerea contestațiilor la ANSC pe procedurile inițiale; 

10. Controlul eficient și sancționarea încălcărilor în domeniul achizițiilor lipsește; 

11. Societatea civilă dispune, în continuare, de pârghii insuficiente de influențare și 

stopare a procedurilor ilegale. 

 

Recomandări: 

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

De ordin legislativ sau normativ: 

- Reglementarea desfășurării procedurilor de valoare mică și procedurilor din sănătate 

în cadrul unui sistem de achiziții transparent; 

- 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;   

- Includerea prevederilor legale clare cu privire la admisibilitatea sau inadmisibilitatea 

inițierii procedurilor de achiziție repetate pe perioada examinării unei proceduri de 

achiziții cu același obiect la ANSC; 

- Completarea prevederilor art. 25 din Legea 131/2015 cu sintagma „precum și 

continuarea implementării, inclusiv prelungirea termenelor și majorarea valorii 

contractelor de achiziții publice încheiate între operatorul economic inclus în lista de 

interdicție și o autoritate contractantă”, după sintagma „participarea operatorilor 

economici la procedurile de achiziţie publică”; 

- Completarea HG nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire 

la achizițiile de valoare mică, prin aplicarea prevederilor art. 25 din Legea 131/2015 și 

HG nr. 1418 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici asupra procedurilor de 

achiziție de valoare mică; 

- Completarea cap. III din Codul Contravențional al RM (Autoritățile competente să 

soluționeze cauzele contravenționale) prin includerea reglementărilor referitor la 

autoritatea competentă să constate și să sancționeze contravențiile prevăzute la art. 

327/1 Cod Contravențional (Încălcarea regulilor de iniţiere şi desfăşurare a 

procedurilor de achiziţii publice). 

-  

 

De ordin funcțional: 

- Autoritățile contractante să asigure publicarea tuturor planurilor de achiziții publice, 

anunțuri de intenție și anunțuri de participare pe paginile web; 

- Autoritățile contractante să asigure desfășurarea procedurilor de achiziții publice, 

inclusiv celor de valoare mică, în sistemul MTender; 

- Autoritățile contractante să manifeste responsabilitate maximă privind desfășurarea 

calitativă a procedurilor de achiziție precum și privind implementarea deciziilor 

ANSC. 

- Guvernul, împreună cu partenerii de dezvoltare să asigure dezvoltarea noului sistem 

de achiziții electronice în baza standardelor OCDS, cu asigurarea transparenței 

maxime și mecanismelor eficiente de monitorizare a achizițiilor publice; 

- 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; 

- Ministerul Finanțelor și Agenția Achiziții Publice să desfășoare activități de informare 

a autorităților contractante privitor la aplicarea corectă a DUAE.  

 

 

 

 


