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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;
- Inspectoratul General de Carabinieri al RM;
- Secretariatul Parlamentului RM;
- Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;
- Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate;
- Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
- Serviciul Vamal;
- Agenția Servicii Publice;
- Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
- Serviciul Fiscal de Stat;
- Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniul a Ministerului Apărării;
- Primăria mun. Bălți;
- Agenția Națională pentru SIguranța Alimentelor;
- Direcția Generală Educație, Tineret și Sport;
- IP LT „Petru Rareș”;
- IP LT „I. L. „Caragiale”;
- Consiliul Raional Basarabeasca;
- Consiliul Raional Hîncești;
- DETS Centru;
- IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”;
- IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;
- Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău.

Sumar executiv
Evoluția sectorului achizițiilor publice în perioada de referință a fost determinată îndeaproape
de evoluția situației politice din țară, iar în ultimă instanță, de pandemia care a afectat și Republica
Moldova. Anumite inițiative de racordare a cadrului legal în domeniul achizițiilor publice la
directivele europene, au rămas în umbră pe fondul căderii Guvernului Sandu în noiembrie 2019.
Pe de altă parte, neadaptarea sistemului de achiziții MTender la cadrul legal al Republicii
Moldova au condus la diminuarea încrederii față de acest sistem. Nerealizarea elementelor
conceptului propus inițial a creat nemulțumire în rândul actorilor implicați în derularea procedurilor
de achiziții publice. Pe fundalul acestor disensiuni, Ministerul Finanțelor și Delegația Uniunii
Europene în Republica Moldova au încheiat un nou acord cu compania European Dynamics în
vederea dezvoltării sistemului electronic de achiziții publice. Noul sistem ar urma să fie dezvoltat
într-o platformă de achiziții electronice fiabilă, sigură și ușor configurabilă pentru a permite
gestionarea tuturor proceselor de achiziții publice, automatizând toate procedurile și răspunzând
cerințelor legale. Noul sistem ar trebui să cuprindă întregul ciclu al procedurilor de achiziții publice,
începând cu planificarea achizițiilor și finalizând cu e-contractarea, e-comanda, e-facturarea, plata
pentru bunurile, serviciile sau lucrările achiziționate, dar și monitorizarea planificării, achizițiilor și
executării contractelor, în conformitate cu principiile Open Contracting Data Standard (OCDS). În
cadrul ședinței din 11 martie 2020, care a avut loc în incinta Ministerului Finanțelor din Republica
Moldova, compania European Dynamics a prezentat 6 modele de dezvoltare a noului sistem de
achiziții publice, unul dintre care ar urma să fie selectat drept prototip al noului sistem.
O altă provocare care a lovit din plin în principiile declarate de desfășurare a achizițiilor
publice este pandemia, și respectiv starea de urgență declarată la data de 17 martie 2020. Sub
paravanul stării de urgență, Comisia Situații Excepționale a aprobat o serie de derogări de la
prevederile legii 131/2015, cum ar fi utilizarea procedurilor de achiziții directe, chiar dacă legislația
cu privire la achizițiile publice prevede deja negocierea fără publicarea prealabilă a anunțului de
participare ca și procedură ce urmează a fi aplicată în situații urgente. Totodată, Comisia a aprobat
plata în avans pentru unele proceduri de achiziții, ceea ce contravine prevederilor legii finanțelor
publice și responsabilității bugetare nr. 181/2014. Procedurile de achiziționare a bunurilor necesare în
lupta contra infecției COVID-19 nu au fost publicate nici în SIA RSAP, sistemul de achiziții utilizat
de această autoritate publică.
În contextul dispozițiilor emise de Comisia de Situații Excepționale și Hotărârilor de Guvern
emise pe perioada stării de urgență, procesul de monitorizare a achizițiilor, în special în domeniul
sănătății, a devenit deosebit de dificil, iar autoritățile par să asocieze starea de urgență cu o derogare
de la principiul transparenței achizițiilor publice.
La o analiză de ansamblu a procedurilor de achiziții monitorizate pe perioada stării de
urgență, printre cele mai frecvente nereguli constatate se numără:
- Transparența redusă a achizițiilor în perioada de urgență;
- Majorarea pragurilor de achiziții de mică valoare, pentru unele proceduri de achiziții pe
perioada stării de urgență;
- Eficientizarea defectă a cheltuielilor sau irosirea banilor publici.
După mai multe apeluri din partea societății civile, o parte din rezultatele procedurilor de achiziții au
fost făcute publice, incluzând cantitățile achiziționate și banii cheltuiți. Chiar și așa, tabloul este doar
parțial, în condițiile în care lipsește accesul la specificațiile tehnice pentru bunurile solicitate și cele
achiziționate, iar o parte dintre autoritățile contractante nu au raportat achizițiile efectuate. Lipsesc
informații și cu privire la modul de repartizare a echipamentelor achiziționate la nivel centralizat, dar
și cu privire la modul de repartizare a echipamentelor primite sub formă de donații.

Capitolul 1. Probleme la etapa de planificare a procedurilor de achiziție
publică
➢ Lipsa criteriilor de transparență la etapa planificării achizițiilor publice
Etapa de planificare tinde să rămână insuficient monitorizată, deși planificarea defectuoasă are un
impact major asupra eficienței utilizării banilor publici. Puține autorități contractante publică planurile
de achiziții, sau mai ales, justificarea sumelor alocate pentru anumite achiziții. Rămâne netransparent
modul în care sunt estimate costurile necesare, cel mai des acestea bazându-se pe sumele alocate pe
parcursul anilor precedenți, decât pe o metodologie strict stabilită de calcul.
În perioada de referință am analizat modul de planificare a achizițiilor de medicamente. Procesele de
achiziție de medicamente încep cu colectarea de informații de la instituțiile medicale din țară, cu
privire la lista, cantitățile de medicamente necesare și cerințele de calitate față de acestea. În baza
acestor informații, CAPCS planifică procedurile de achiziții de medicamente la nivel național.
Conform pct. 5 al Hotărârii de Guvern nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții
centralizate în sănătate, instituţiile medicale transmit, pînă la data de 1 mai a anului de gestiune,
datele referitoare la cantităţile şi volumele minime şi maxime necesare de medicamente, alte produse
de uz medical, dispozitive medicale, pe următorii 2 ani şi, detaliat, pe fiecare an pentru care Centrul
planifică şi organizează procedurile de achiziţie centralizată.
Pct. 6 al aceleiași hotărâri stabilește că, pînă la data de 1 iunie, CAPCS aprobă listele medicamentelor
autorizate/neautorizate, altor produse de uz medical și dispozitivelor medicale și necesarul acestora,
care urmează să fie achiziționate pentru anul viitor sau pentru o perioadă mai îndelungată. În cazul
medicamentelor destinate Programelor naționale și speciale, listele urmează a fi aprobate până la 15
iunie. Grupul de lucru pentru achizițiile centralizate al Centrului are obligația de a publica anunțurile
de participare la procedurile de achiziții publice preconizate pentru anul viitor cel tîrziu pînă la data de
20 iunie a anului de gestiune. În realitate, în anul 2019, CAPCS a publicat anunțurile de intenție
pentru procurarea medicamentelor pentru anul 2020, în a doua jumătate a lunii iulie, fapt ce reiese din
lista anunțurilor de intenție de pe pagina CAPCS, actualizată la 07.08.2019. În consecință, s-a
tergiversat și perioada de organizare a licitațiilor.
În Raportul Curții de Conturi asupra întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public
pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 53 din 06.09.20191, se constată că
„neplanificarea achizițiilor publice și documentarea neconformă a necesităților, pentru calitatea și
cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, au determinat neacoperirea necesarului de bunuri, lucrări
și servicii și, ca rezultat, formarea datoriilor. Principalele impedimente la această etapă au ținut de: (i)
capacitățile insuficiente ale membrilor grupului de lucru în planificarea adecvată a achizițiilor, (ii)
elaborarea neconformă a documentelor, cerințelor și specificațiilor calitative și obiective, (iii)
stabilirea neregulamentară a responsabilităților/atribuțiilor membrilor grupului de lucru și
responsabilitatea scăzută a acestora în procesul de achiziții publice, inclusiv la executarea prevederilor
legale, (iv) insuficiența controalelor interne și a monitorizării din partea Agenției Achiziții Publice și
„CAPCS asupra procesului de achiziții publice”.
Prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 4 din 30 ianuarie 2020 cu privire la Raportul auditului
performanței privind realizarea Programului național de combatere a hepatitei2, se constată că
„planificarea necesităților stipulate în contractele de achiziții este ineficientă și are loc, preponderent,
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http://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=H8tzlmwcMj0%3D&tabid=202&language=ro-RO
http://www.ccrm.md/hotariri-si-rapoarte-1-95?idh=1021

la nivelul consumului din anii precedenți, iar procesul de identificare a necesităților de către
responsabilii din cadrul IMSP SCBI „Toma Ciorbă” nu dispune de justificări prin date/liste exacte
recepționate de la IMSP”.
Probleme la etapa de planificare se regăsesc și în procedurile de achiziție a serviciilor educaționale
pentru realizarea comenzii de stat de pregătire a cadrelor de specialitate ce ține de alocarea
mijloacelor financiare instituțiilor de învățământ superior de pregătire a cadrelor de specialitate. În
anul 2020, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a alocat suma de 330 496 300, fără TVA, pentru
realizarea comenzii de stat de pregătire a cadrelor de specialitate, repartizate către 13 instituții de
învățământ, conform Dării de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice nr. 1 din
06.02.2020.

Stabilirea cuantumului alocat pentru fiecare dintre aceste instituții nu a fost determinat de o
metodologie clară, în conformitate cu numărul de studenți înrolați și cu necesitățile concrete pentru
fiecare student înrolat în bază de buget. Conform pct. 13 din HG 983 din 22.12.2012 cu privire la
modul de funcționare a instituțiilor de învățământ superior de stat în condiții de autonomie financiară,
„Planul (Comanda de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanţare din bugetul de stat şi pe
bază de contract cu achitarea taxei de studii se stabileşte anual de către Guvern, în funcţie de
necesităţile de specialităţi pe piaţa muncii şi de necesităţile pentru dezvoltarea culturii şi artei
naţionale”. Conform prevederilor art. 145 din Codul Educației, finanțarea bugetară a învățământului
superior se efectuează prin finanțare standard: cost standard per student şi coeficient de ajustare.
Contrar acestor prevederi, în contractele de achiziții încheiate cu instituțiile de învățământ nu se face
descrierea serviciilor prestate, respectiv nu este indicat tipul, cantitatea (numărul de studenți) și
calitatea serviciilor prestate. O altă problemă a contractelor încheiate cu instituțiile de învățământ este
faptul că acestea prevăd că sumele neutilizate de instituția de învățământ nu se restituie în bugetul de
stat și nu pot fi incluse în cota de finanțare pentru anul viitor.
Respectiv, se creează riscul ca sumele menționate să fie utilizate contrar destinației. Această situație a
fost constatată anterior prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 47 din 30.05.2019 privind audierea

rapoartelor financiare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31.12.20183.
Conform acestei Hotărâri, „nu este definit și reglementat la nivel normativ efectivul-limită de
personal administrativ - gospodăresc, care asistă activitățile de realizare a procesului de învățământ
și care poate fi întreținut din contul alocațiilor de la bugetul de stat. Aceste deficiențe determină unele
situații incerte la planificarea, înregistrarea și raportarea cheltuielilor din contul alocațiilor bugetare
și veniturilor proprii colectate”. În același timp, „Cheltuielile efective ale procesului de studii
aferente alocațiilor bugetare și veniturilor proprii nu se înregistrează și nu se raportează
proporțional numărului de locuri bugetare și în bază de contract existente în cadrul ciclului de studii
corespunzător. Ca urmare, nu se determină corect costul per student aferent comenzii de stat și în
bază de contract, iar o parte din cheltuielile pentru locurile de studii în bază de contract, ca regulă,
sunt acoperite din contul alocațiilor bugetare, ceea ce contravine prevederilor art.145 alin.(3) din
Codul educației, prin care se reglementează că costul-standard per student constituie baza pentru
calcularea taxelor de studii”.
Conform datelor de pe pagina oficială a autorității contractante și din sistemul MTender, situația din
anul curent nu a suferit modificări în ceea ce privește achiziționarea serviciilor educaționale pentru
realizarea comenzii de stat de pregătire a cadrelor de specialitate ce ține de alocarea mijloacelor
financiare instituțiilor de învățământ superior de pregătire a cadrelor de specialitate.
➢ Ponderea procedurilor de achiziții în afara sistemului MTender
Conform constatărilor din Raportul de monitorizare a Planului sectorial de acțiuni anticorupție în
domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018 - 20204, realizat de IDIS Viitorul în Februarie 2020, din
numărul probabil al autorităților contractante de circa 3100 sau 2911 (informații mai recente),
MTender este utilizat de către 1300 autorități contractante, ceea ce reprezintă aproximativ 42% din
numărul total. Prin urmare, în jur de 58% din autoritățile contractante nu desfășoară deloc proceduri
de achiziții în sistemul MTender. Acest lucru se explică prin faptul că legislația cu privire la achizițiile
publice permite desfășurarea unor proceduri de achiziții publice în afara sistemului MTender.
Printre acestea se numără achizițiile de valoare mică, dar și achizițiile desfășurate de unele autorități
contractante, cum ar fi CAPCS. Această excepție pare însă să fi devenit o pârghie pe larg utilizată de
unele autorități contractante pentru a evita transparența. Ajungem la cifra de aproximativ 58% dintre
autorități publice care nu desfășoară deloc proceduri de achiziții publice în sistem. Această pondere se
explică prin faptul că unele autorități contractante care beneficiază de finanțare bugetară relativ redusă
desfășoară preponderent achiziții de valoare mică. Pe de altă parte, atunci când unele proceduri de
achiziții necesită resurse care depășesc pragurile achizițiilor de valoare mică, aceste achiziții sunt
divizate și menținute artificial sub aceste praguri. După majorarea pragurilor pentru achizițiile de mică
valoare, ponderea banilor cheltuiți în mod netransparent a crescut în mod substanțial.
Alte autorități contractante, cum ar fi CAPCS, desfășoară achizițiile în afara sistemului MTender,
sistemul nefiind adaptat proceduri specifice cu zeci și sute de loturi, din domeniul medicinei.
➢ Achiziții de necesitate dubitabilă
Ministerul Apărării desfășoară periodic proceduri de achiziționare a pieselor de schimb pentru
blindatele Brigăzii de Infanterie Motorizată nr. 1 „Moldova”, dislocată în or. Bălți, de model
TAB-71, fabricate cu aproape 50 de ani în urmă. Blindatele nu funcționează, după ce din acestea au
fost sustrase mai multe piese și vândute la fier vechi, circumstanțe constatate prin sentințe penale.
Totuși, Ministerul Apărării continuă să procure piese de schimb, piese care nu se mai produc de ani
buni. Contractele de achiziții au fost atribuite operatorilor economici SA Eximotor și SRL Langera.
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http://ccrm.md/public/index.php/auditul-rapoartelor-financiare-ale-ministerului-educatiei-culturii-si-cercetarii-1-4353
http://viitorul.org/files/library/Raport%20de%20monitorizare%20Plan%20Anticoruptie%202018-2020_0.pdf

La 3 mai 2019, Langera a câștigat mai multe poziții dintr-o licitație anunțată în luna aprilie privind
procurarea pieselor de schimb pentru tehnica auto și blindată a Ministerului Apărării, contractul
semnat fiind de aproape 87 de mii de lei. La două iulie 2019, întreprinderea mai semnează încă un
contract cu Ministerul Apărării, de 107,5 mii de lei.
În 2020, „Eximotor” SRL a semnat 1 contract privind livrarea pieselor de schimb și a lubrifianților
pentru tehnica militară, în valoare de 587 360 lei, iar în 2019 - 5 contracte cu Ministerul Apărării, în
valoare totală de 830 786,47 lei.

Capitolul 2. Probleme la etapa elaborării documentației de atribuire

➢ Specificații „cu dedicație”
Conform prevederilor art. 37 alin. (9) din Legea 131/2015, Specificaţiile tehnice trebuie să permită
oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi n
 u trebuie să aibă ca efect introducerea
unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici. Conform
alin. (5) al aceluiași articol, […]autoritatea contractantă efectuează descrierea fizică a bunurilor,
lucrărilor sau serviciilor solicitate d oar în cazurile în care nu este posibilă descrierea
performanţelor şi/sau a cerinţelor funcţionale […].
În acest context, Serviciul Fiscal de Stat, care a desfășurat procedura nr.
ocds-b3wdp1-MD-1574167625725, de achiziționare a autoturismului cu valoarea estimată de 600 000
lei, a elaborat caietul de sarcini în așa fel încât să corespundă doar modelului Toyota Proace Verso.
Aceasta reiese din parametrii tehnici, luați în ansamblu cu termenul de garanție solicitat de autoritatea
contractantă și valoarea estimată a achiziției. Parametrii tehnici solicitați de autoritatea contractantă au
fost următorii:
Motor:
Tip: turbo diesel/16 supape
Cuplu maxim: min 370
Transmisie:
Tipul transmisiei: 6 viteze mecanică
Tracțiune: față
Indicatori dinamici:
Viteza maximă: min 170 km/h
Accelerare 0-100 km/h, sec – max 12.5sec
Sistem de frânare:
Frâne față: discuri ventilate
Frâne spate: discuri ventilate
Frână de mână/parcare: mecanic
Deși acești parametri sunt caracteristici pentru modelul Toyota Proace Verso, există încă două modele
de mașini care ar avea caracteristici tehnice similare, și anume: Peugeot Traveller, Citroen
Spacetourer. Într-un articol găsim menționat că: acestea se deosebesc (n.r.) doar prin partea frontală
executată în stilul corporativ al fiecărui brand în parte şi prin setul de jante, substratul tehnic însă,
va fi identic.

Deși tehnic aceste modele sunt considerate a fi similare, am identificat totuși două diferențe:
1. Termenul de garanție care va fi oferit: în cazul modelului Toyota Proace – 3 ani, iar in cazul
modelului Peugeot Traveller – 2 ani.
2. Prețul: conform datelor de pe paginile oficiale ale dealerilor: prețul pentru modelul Peugeot ar
începe de la 27 850 Eur, pe când pentru Toyota – 32 590 Eur.
Observăm că la procedură a participat un singur operator economic care a și propus modelul Toyota.
Posibil că, analizând un pic mai mult specificațiile tehnice ale mașinii de care are nevoie, AC ar fi
identificat că există cel puțin 3 modele similare, dar la prețuri diferite.
Un alt caz de restricționare a concurenței, pare a fi și procedura nr
ocds-b3wdp1-MD-1573819540386, de achiziție a autoturismului, anunțată pe 15 noiembrie 2019, de
către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, cu valoarea estimată de 680 000 lei.
Specificațiile tehnice par a fi elaborate corect. Totuși, la o analiză mai detaliată, am constatat că
modelul de mașină ales de autoritatea contractantă este Skoda Kodiaq, presupunere confirmată și prin
singura ofertă depusă, de către operatorul economic Daac-Auto SRL. Printre specificațiile tehnice
care, combinate, restricționează concurența în favoarea Skoda Kodiaq, enumerăm:
1. Dimensiunile: lungimea cuprinsă între 4650-4700mm, lățimea cuprinsă între 1850-1900 mm,
capacitatea portbagajului de minim 700 l. În imaginea de mai jos puteți vedea și cât de
aproape sunt aceste dimensiuni de cele ale modelului Skoda Kodiaq:

2. Termenul de garanție de min. 4 ani sau 100 mii km, condiție îndeplinită doar de către Daac
Hermes.
3. Al 3-lea rând de scaune, dar și volumul portbagajului.

Specificații „cu dedicație” întâlnim și în procedurile de achiziții de medicamente. În cadrul licitației
publice pentru achiziționarea medicamentelor pentru realizarea Programului Național pentru
combaterea hepatitelor B, C și D pentru anul 2020, nr. 19/00088 din 20.11.2019, autoritatea
contractantă își propune să procure cantități mari de medicamente, elaborând caietul de sarcini astfel
încât să corespundă unui singur operator economic de pe piața RM pentru unele poziții. Pentru poziția
„Set de medicamente pentru infecția cu virusul hepatic „C” varianta 2 (rezistent la varianta 1)”,
autoritatea contractantă a impus condiția ca medicamentele procurate să fie obligatoriu autorizate în
Republica Moldova la data deschiderii ofertelor. În RM este autorizat un singur medicament cu
denumirea comună internațională „Glecaprevirum+Pibrentasvirum”. Acesta este preparatul
„Maviret”, produs de „AbbVie Deutschland GmbH&Co. KG”, Germania, distribuit de compania
„Dita Est Farm” SRL. Singurul ofertant pentru această poziția „Set de medicamente pentru infecția cu
virusul hepatic „C” varianta 2 (rezistent la varianta 1)” a fost „Dita Est Farm” SRL, cu prețul de 949
lei (cu TVA) pentru 1 comprimat, iar în total – 4 782 971,09 lei.
Condiția obligatorie de autorizare în Republica Moldova a fost stabilită și pentru poziția „Set de
medicamente pentru infecția cu virusul hepatic „B+D” (inclusiv copii)”, cu denumirea comună
internațională „Tenofoviri disoproxilum 245 mg”. Din motive incerte, preparatul „Tenofoviri
disoproxilum 245 mg” a fost inclus în același lot cu preparatul „Entecavirum 0,5 mg” (lotul nr. 3).
Aceste două preparate nu se administrează concomitent, deci includerea într-un singur lot nu are
justificare de ordin practic. Totuși, limitarea posibilității participării unor operatori economici care ar
putea livra doar unul dintre aceste preparate denaturează concurența și duce la utilizarea ineficientă a
banilor publici.
La această poziție și-au depus ofertele doi ofertanți – „Dita Est Farm” SRL și „Sanfarm-prim” S.A.
„Dita Est Farm” SRL a propus o ofertă în valoare totală de 4 069 746 lei (cu TVA). Operatorul
economic „Sanfarm-prim” S.A. a depus o ofertă de aproape 4 ori mai ieftină pentru preparatul
„Tenofoviri disoproxilum 245 mg”, în valoarea de 1 045 062. Având în vedere specificațiile caietului
de sarcini, oferta mai convenabilă a „Sanfarm-prim” S.A. nu putea fi desemnată câștigătoare din
considerentul că acest preparat nu a fost ofertat în schemă cu „Entecavirum 0,5 mg”. Contractul nu a
fost însă atribuit, în privința acestui lot fiind inițiată o licitație repetată.
În context, precizăm că Agenția medicamentului a lansat Campania de educare și informare a
populației și lucrătorilor medicali în vederea utilizării medicamentelor generice, verificate din punct

de vedere al calității, dar la prețuri mult mai mici decât preparatele originale. Nu este clar de ce
autoritatea contractantă a decis să opteze pentru medicamente originale, mult mai scumpe, dacă
rațiunea procedurii de achiziții este de a asigura pacienții cu medicamente care să corespundă rigorilor
de fabricare și control al calității acceptate în Spațiu Economic European sau în SUA. Documentul
care confirmă respectarea acestor standarde și este Certificatul GMP (Good Manufacturing Practice),
aprobat la nivel european. După contestarea procedurii de achiziții, autoritatea contractantă a operat
modificări la documentația de atribuire în privința preparatului Velpatasvirum 100mg – Sofosbuvirum
400mg prin includerea în specificația tehnică a sintagmei „sau certificat de înregistrare în țara de
origine a producătorului” și a prelungit termenului de deschidere a ofertelor.

➢ Documentație de atribuire neclară
O procedură care ridică semne de întrebare este cea inițiată de Ministerul Afacerilor Interne privind
achiziționarea de lucrări de reparații capitale a sistemului de electricitate a blocului administrativ din
bd. Ștefan cel Mare, nr.75, cu valoarea estimată de 3 225 850 MDL.
Deși în cadrul acestei proceduri și-au depus ofertele șase operatori economici, procedura a fost anulată
de autoritatea contractantă, care a motivat că numărul de ofertanți care întrunesc cerințele de calificare
este mai mic decât numărul minim prevăzut (nu există cel puțin trei ofertanți calificați). Probabil că
numărul ofertanților calificați ar fi fost mai mare, în cazul în care autoritatea contractantă ar fi acordat
atenție celor 27 de solicitări de clarificare formulate de operatori economici referitor la corectitudinea
elaborării caietului de sarcini. La toate solicitările de corectare și clarificare formulate, autoritatea
contractantă a îndemnat agenții economici să se conformeze caietului de sarcini sau să solicite
clarificări specialistului (proiectantului) la telefon, deși acest lucru este ilegal, conform art. 33 alin. (1)
din Legea 131/2015, care stabilește că „Toate comunicările și schimburile de informații în temeiul
prezentei legi sînt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca excepţie, prin
alte mijloace de comunicare”.
Ministerul Afacerilor Interne a inițiat repetat o nouă procedură privind achiziționarea de lucrări
capitale a sistemului de electricitate a blocului administrativ din bd. Ștefan cel Mare, nr. 75 (repetat),
cu același obiect. Și de această dată, caietul de sarcini întocmit greșit a provocat nemulțumirea
operatorilor economici, fapt care reiese din numărul mare de solicitări de clarificare pe aceleași
aspecte ca și în procedura precedentă.
O altă discrepanță majoră pe care am identificat-o în procedura repetată ține de criteriul de atribuire a
contractului. Deși în invitația de participare este specificat criteriul „cel mai mic preț”, documentația
standard prevede un alt criteriu – „raport calitate-preț”.

Mai mult, documentația de atribuire nu prevede cum va fi aplicat criteriul „raport calitate-preț”,
respectiv cum va fi calculat punctajul oferit fiecărui ofertant.

Menționăm că această discrepanță dintre criteriul de atribuire stabilit în anunțul de participare față de
documentația de atribuire, inclusiv omisiunea autorității contractante de a indica expres metodologia
de calcul/algoritmul de calcul, constituie o abatere gravă în sensul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. g)
din Legea 131/15.
Un alt caz de neclaritate a specificațiilor tehnice este și nefixarea cantităților, așa cum s-a întâmplat în
procedura de cerere a ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1568890441870 pentru achiziționarea
lucrărilor „Reparații curente a străzilor de importanță secundară prin repararea gropilor”, conform
necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți, cu o valoare estimată de 1 666 666,67, fără TVA.

Conform caietului de sarcini, AC a solicitat oferta de preț pentru cantități unitare a următoarelor tipuri
de lucrări:
1.
2.
3.
4.
5.

Tăierea asfaltului cu freza - 1,00m2
Așternerea unui strat de fundație din pietriș - 1,00 m3
Plombarea gropilor din beton asfaltic 3 cm - 1,00m2
Plombarea gropilor cu beton asfaltic 5 cm - 1,002
Transportarea deșeurilor de construcție - 1,00 t

În consecință, toate ofertele sunt cu 99% mai mici decât valoarea estimată a ofertei. Respectiv, la
procedură au participat 3 operatori economici, care au prezentat oferte în valoare de:
1. SC LUXGAZ SRL – 1 025,09 MDL
2. IPS ”Corsag” SRL – 1 069,73 MDL
3. SA Drumuri Bălți – 1 127,34 MDL
Prin indicarea cantităților per unitate de măsură în caietul de sarcini, autoritatea contractantă a încălcat
prevederile art. 4 alin. (2) din Legea 131/15, care specifică expres că valoarea estimată a contractului
de achiziţii publice se determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv.
Această valoare trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de
participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunţ,
la momentul transmiterii invitaţiei de participare.
Grupul de lucru este obligat, conform legii, să elaboreze planuri anuale de achiziții publice și să
elaboreze documentația de atribuire și alte documente aplicabile. În acest caz, urma să fie întocmit cel
puțin un deviz estimativ al lucrărilor pentru a determina cantitățile și lista de lucrări ce urmează a fi
executate. Totodată, acest deviz estimativ trebuia să fie elaborat de către un specialist atestat și
verificat de către un verificator de proiecte conform Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în
construcții. De asemenea, CPL 01.01.2012 ”Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările
de construcții-montaj prin metoda de resurse” la pct. 3.2.1 specifică: Pentru determinarea valorii de
deviz a construcţiilor (proiectate, reparate sau restaurate), (…) se elaborează documentaţia de deviz,
alcătuită din liste cu cantităţi de lucrări, devize locale, calcule de deviz pentru anumite categorii de
cheltuieli, cataloage de preţuri unitare, devize pe obiect, devize generale pentru determinarea valorii
construcţiei reparaţiei, restaurării), centralizatoare de cheltuieli, iar pct. 3.2.3 specifică că: La
întocmirea listelor cu cantităţile de lucrări, devizelor locale şi calculelor, volumul lucrărilor se
determină în baza documentaţiei de proiect (sau în baza descrierii lucrărilor – pentru lucrările de
reparaţie şi de restaurare) conform normelor de deviz şi regulilor de calcul a volumelor de lucru.
Practica cantităților nefixate din procedurile de achiziții de lucrări determină riscuri sporite de
corupție prin faptul că facilitează posibile înțelegeri frauduloase între autoritatea contractantă și
operatorul economic pentru diminuarea cantităților executate, dar formalizarea acestora ca fiind reale.
În consecință, monitorizarea executării contractului devine aproape imposibilă, în condițiile în care în
caietul de sarcini lipsește cantitatea și locația acestor lucrări. Verificarea performanței contractului
devine aproape imposibilă și luând în calcul ciclul scurt de viață al lucrărilor respective.
Î.M. „Regia „Autosalubritate” a inițiat, la data de 18.01.2020, o procedură privind achiziționarea de
lucrări de construcție a stației de tratare a levigatului produs din deșeuri manajere solide, la poligonul
din comuna Țînțăreni, cu valoarea estimată de 15 700 000 lei, fără TVA. În documentația de atribuire
a fost inclus și echipamentul de tratare Klarwin.

Un echipament similar fusese deja procurat în cadrul unei alte proceduri, de achiziție a instalației de
tratare a levigatului produs din deșeuri menajere solide. Conform ofertei desemnate câștigătoare în
cadrul acelei proceduri, costul instalației, fără TVA, este de 11 830 000 lei, fără TVA.
Contactând reprezentanții autorității contractante, aceștia ne-au explicat că includerea echipamentului
în documentația de atribuire pentru procedura de achiziție de lucrări de construcție a fost o eroare.
Examinând ofertele depuse în cadrul procedurii, observăm că, într-adevăr, acest echipament nu a fost
inclus în oferte, deci admitem că autoritatea contractantă le-a explicat potențialilor ofertanți despre
faptul că acest echipament nu urmează a fi inclus în documentația de atribuire. Totuși, nu excludem
situația în care astfel de erori ar fi putut descuraja alți ofertanți să mai depună oferte.

➢ Lotizarea incorectă a achizițiilor
La
data
de
03.04.2020,
Agenția
Servicii
Publice
a
lansat
procedura
nr.
ocds-b3wdp1-MD-1585913363934, de achiziționare de servicii de curățenie pentru 8 luni (01.05.2020
– 31.12.2020) ale anului 2020, cu valoarea estimată de 7 847 914 lei. Din anunțul de participare reiese
că autoritatea contractantă procură servicii de curățenie, specificând cantitatea acestora, în m2, pentru
fiecare dintre următoarele categorii: exterior, interior și fațade, conform anexelor 1, 2 și 3. Anexa nr. 1
conține lista tuturor centrelor multifuncționale, serviciilor de stare civilă, serviciilor de înregistrare a
unităților de drept, serviciilor cadastrale teritoriale, birourilor de înmatriculare a transportului,
serviciilor de eliberare a actelor de identitate, secțiilor de înmatriculare a transportului și blocurilor
administrative, în gestiunea ASP, din 41 de localități ale Republicii Moldova. Anexele nr. 2 și nr. 3
conțin tipurile de servicii solicitate și condițiile de îndeplinire a acestor servicii.
Serviciile care urmează a fi prestate nu sunt împărțite pe loturi. Prin urmare, sunt favorizați operatorii
economici mari, care au capacitate de a presta servicii de curățenie pe întreg teritoriul țării, și excluși
operatorii economici mici sau locali. Această situație contravine art. 39 alin. (2) din Legea nr.
131/2015, care prevede că „...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 diferitele faze
ulterioare ale proiectului”. În aceeași ordine de idei, alin. (3) din același 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”, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz.
În sistemul MTender, deschiderea ofertelor a avut loc la 18 aprilie 2020, dar contractul nu apare a fi
atribuit, în proces de examinare aflându-se oferta operatorului economic „Proterra Grup” SRL. În
același timp, pe pagina web a Agenției Achiziții Publice, apar informații despre încheierea, la data de
22.04.2020, a unui contract de achiziții în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă
a unui anunț de participare, în valoare de 2 280 383, 34 lei. Un contract similar, pentru lunile martie aprilie 2020, a fost încheiat cu aceeași companie la data de 28.02.2020. Am formulat o solicitare de
informații către Agenția Servicii Publice despre motivele recurgerii la procedura de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

În anii precedenți, contractele de achiziții de servicii de curățenie ale ASP erau atribuite în mod
constant operatorului economic „Proterra Grup” SRL, vizat într-o investigație realizată de Centrul de
Investigații Jurnalistice.
Un alt caz de lotizare incorectă am constatat și în cadrul procedurii de achiziționare a serviciilor de
vaccinare antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe
acesteia nr. ocds-b3wdp1-MD-1578988551284, cu valoarea estimată de 18 939 935 lei, fără TVA.
Autoritatea contractantă și-a propus să achiziționeze servicii de vaccinare antirabică la vulpi prin
distribuție aeriană a momelilor vaccinale. În aceste servicii de vaccinare antirabică prin „distribuție
aeriană” intră, pe de o parte, asigurarea, transportul, depozitarea și distribuția aeriană a momelilor
vaccinale, iar pe de alta, asigurarea, transportul, depozitarea de momeli vaccinale „pentru distribuția
manuală”. Toate aceste servicii au fost incluse în același lot.

În caietul de sarcini au fost prevăzute două moduri distincte de distribuire a momelilor: aerian și
manual. Din descrierea serviciilor reiese că momelile destinate pentru distribuție manuală vor fi puse
de prestator la dispoziția Subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor, pentru a fi distribuite
manual de către acestea, conform Procedurii Specifice – Vaccinarea antirabică la vulpi postată pe
site-ul ANSA. În ultimul caz, autoritatea contractantă achiziționează bunuri, iar nu servicii de
vaccinare, în sarcina prestatorului nefiind pusă distribuirea momelilor vaccinale.

Deși distincte, serviciile de care presupun distribuirea aeriană și cele destinate spre a fi distribuite
manual de subdiviziunile teritoriale au fost incluse într-un singur lot. Deci un singur operator
economic va presta ambele tipuri de servicii. Respectiv, un operator economic care ar putea satisface
necesarul autorității contractante de vaccinuri/momeli vaccinale care urmează a fi distribuite manual,
nu are efectiv posibilitatea de a participa la licitație dacă nu dispune de 4 aparate de zbor - dotări
prevăzute în capitolul III din caietul de sarcini.

Criteriul de selectare a ofertelor, prevăzut în documentația de atribuire, a fost raportul calitate-preț.
Pentru prețul ofertei a fost stabilită ponderea de 40%, iar restul de 60% a fost atribuit pentru
experiența piloților, operatorilor și experților IT. Din ecuație lipsește însă calitatea vaccinurilor, pe
care autoritatea contractantă nu pare să o fi considerat prioritară. Iarăși, este exclus din cursă orice

operator economic care comercializeaza vaccinuri calitative, pentru distribuție manuală, dar nu
dispune de autorizații de zbor sau de experți IT, piloți și operatori.

Experiența piloților, spre exemplu, se măsoară în numărul de activități de distribuție aeriană de
produse medicinale monitorizate prin GPS prin pilotarea avioanelor. În mod similar se cuantifică și
experiența operatorilor și experților IT. Respectiv, sunt favorizate companiile care au fost anterior
implicate în campanii similare.
Suntem de opinia că, pentru a stimula concurența și eficientiza utilizarea banilor publici, autoritatea
contractantă ar fi putut procura momelile vaccinale print-o procedură de achiziție de bunuri, separat
de achiziția de servicii aeriene, stabilind cerințe relevante fiecărui tip de achiziție.

➢ Algoritm de calcul netransparent sau subiectiv
Un domeniu în care întâlnim, în mod frecvent, algoritmi de calcul netransparenți sunt serviciile de
alimentare a elevilor. Autoritățile contractante stabilesc drept criteriu de evaluare „cel mai bun raport
calitate-preț”, unul dintre punctele stipulate în acest raport fiind valoarea investiției operatorului
economic în utilaj, fără a se specifica sub ce formă urmează a fi efectuată această investiție.
În acest mod a elaborat anunțul de participare Direcția Generală Educație Tineret și Sport procedura
de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1571820898333, cu valoarea estimată de 20 552 310, 45 lei, fără
TVA. Autoritatea contractantă a acordat punctajul de 30 din 100 pentru elementul „Întreținerea,
reparația, procurarea utilajului tehnologic”, în detrimentul altor elemente, cum ar fi „Nivelul caloric și
structura nutritivă a meniului”, ponderea căruia nu depășea 15%.

În anunțul de participare este indicat punctajul care urmează a fi acordat pentru anumite tipuri de
utilaj, fără a specifica necesitățile exacte ale autorității contractante. Mai este indicat că „necesitatea
va fi stabilită în conlucrare cu directorul instituției”.

Procedura a fost anulată din considerentul modificării normei per elev și inițiată repetat. În procedura
repetată, cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1573647848585, cerințele față de investiția în utilaj au rămas
similare. Deciziile de atribuire a contractelor pe loturi conțin totuși punctajul care a fost acordat
operatorilor economici pentru acest punct, însă modul în care acesta a fost calculat rămâne
necunoscut. Nu este clar cu cine urma să stabilească un OE interesat necesitățile fiecărei instituții din
subordinea autorității contractante. La fel, nu este clar care va fi modalitatea de calcul și criteriile de
departajare în ipoteza în care mai mulți operatori economici vor depune oferte care conțin elementul
de procurare a echipamentelor în valoare de 3%, în condițiile în care nu au fost informați, în prealabil,

într-o modalitate transparentă, despre parametrii bunurilor în care ar urma să investească. Studiind
ofertele depuse, nu am reușit să identificăm tabelele cu planul de investiții propuse de operatorii
economici care au participat, deși punctajul obținut are o pondere de până la 30% în procesul de
evaluare a ofertelor.
Un alt caz în care criteriile de evaluare au fost neclare am identificat în procedura privind
achiziționarea de servicii de alimentare a elevilor nr. ocds-b3wdp1-MD-1579090088203, inițiată de
Instituția Publică Liceul Teoretic Petru Rareș. Factorii de evaluare au fost identici celor stabiliți în
procedura examinată anterior. Autoritatea contractantă a mai adăugat însă o notă, potrivit căreia,
„Operatorii economici participanți la procedura de achiziție vor ține cont de faptul că blocul alimentar
din cadrul IPLT Petru Rareș prestează servicii alimentare pentru 2 licee, și anume: IPLT Petru Rareș
și IPLT Onisifor Ghibu, acesta din urmă având deja încheiat un contract cu un operator economic.

În rezultatul evaluării ofertelor, a fost desemnată câștigătoare oferta operatorului economic care avea
încheiat deja un contract cu IPLT Onisifor Ghibu, deși a acumulat cu 15 puncte mai puțin decât un alt
operator economic, conform criteriilor stabilite în documentația de atribuire.
În rezultatul unei contestații depuse de operatorul economic „PONTEM.X” SRL, autoritatea
contractantă a explicat că IP LT „Petru Rareș” și IP LT „Onisifor Ghibu” au o cantină comună, iar din
cauză că IP LT „Onisifor Ghibu” are deja încheiat contract cu ÎSAP Cantina „Liceist”, este imposibil
de a desemna câștigător un alt operator economic, or ambele instituții au un singur bloc alimentar, iar
spațiul cantinei și a clădirilor adiționale mici nu permit asigurarea a 2 operatori economici cu secții
separate pentru prepararea bucatelor conform condițiilor specificate în actele normative relevante.
Suplimentar, autoritatea contractantă și-a mai exprimat îngrijorarea că „PONTEM.X” SRL ar putea
întâlni dificultăți în vederea obținerii „Autorizației sanitar-veterinară de funcționare” eliberată de

ANSA pentru cantina situată pe adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Costin 63A, deoarece pentru
cantina dată este eliberată deja o autorizație.
De aici reiese că autoritatea contractantă nu s-a conformat prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea
131/2015, care stabilește că „Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia de
atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura
ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a
procedurii de atribuire”. Obligația autorității contractante de a evalua ofertele în strictă conformitate
cu documentația de atribuire corelează cu obligația operatorilor economici de a „elabora oferta în
conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire”, prevăzută la art. 44 alin. (1) din legea
131/2015.

Capitolul 3. Probleme la etapa desfășurării procedurilor de achiziții
publice
➢ Utilizarea incorectă a DUAE
Documentul Unic de Achiziții European a devenit un instrument obligatoriu acum mai bine de 1 an,
odată cu intrarea în vigoare a noilor amendamente la Legea 131/2015. Sensul utilizării DUAE este, 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). AC ar
urma să completeze DUAE în conformitate cu anunțul de participare și documentația de atribuire,
conform cerințelor din documentația standard. Totuși unele AC completează DUAE superficial, fără a
ține cont de specificul procedurii și fără a face referire la procedura pentru care se atașează
formularul.
Analizând mai multe proceduri de achiziții publice, observăm că acesta s-a transformat mai degrabă
într-o formalitate, atât pentru autoritățile contractante (AC), dar mai ales pentru operatorii economici
(OE), care urmau să fie principalii beneficiari.
Exemplul 1. Completare „generală” a formularului DUAE de către AC, fără indicarea numărului
procedurii.

O altă problemă identificată este faptul că AC nu ajustează criteriile de selecție la specificul
procedurii. Prin urmare, atașarea la procedură a formularelor necompletate creează confuzii și
dificultăți pentru participanții care vor să depună o ofertă. Totodată, logica utilizării acestui document
nu este pe deplin înțeleasă nici de către operatorii economici. În documentația standard, pt. 11.3
prevede că prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea
contractantă, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. Cu toate acestea, pe
parcursul monitorizării, nu au fost depistate cazuri de descalificare pe motiv de prezentare a

formularului DUAE eronat, deși foarte mulți participanți atașează la ofertă alt formular decât cel
ajustat și încărcat de către AC.
Formal, majoritatea operatorilor economici s-au adaptat noilor cerințe legislative – soluția identificată
de către ei a fost să completeze un formular cu date generale, pe care îl atașează apoi la toate ofertele
depuse, modificând doar denumirea AC, uneori însă mai sunt și omisiuni, după cum vom observa mai
jos:
Exemplul 2. OE indică denumiri diferite ale AC în capitolele I și VII ale formularului

Respectiv, prin utilizarea unor documente „universale” OE ignoră cerințele AC indicate în formularul
DUAE atașat la procedură, nefiind însă întotdeauna penalizat de către AC pentru o astfel de încălcare.

Exemplul 3. Cerințele AC sunt modificate de către OE sau nu este confirmată îndeplinirea acestora.

O altă formă de simplificare a completării DUAE este evitarea răspunsului la unele întrebări, fapt
care, de asemenea, nu este penalizat și devine o practică pentru participanții la procedurile de achiziții.
Exemplul 4. OE evită să răspundă dacă a participat sau nu la pregătirea procedurii

Notă! OE a fost desemnat câștigător de către Cancelaria de Stat în cadrul aceste proceduri
Exemplul 5. OE evită să răspundă dacă s-a făcut vinovat de interpretare eronată și obținere de
informații confidențiale referitoare la procedură

Toate aceste exemple demonstrează, din păcate, ineficiența acestui document, căci, pe de o parte,
avem o multitudine de cazuri când autoritatea contractantă solicită și DUAE și documentele
justificative, iar pe de altă parte, operatorii economici care îl completează eronat, fără a-și asuma
răspundere pentru acest fapt. O abordare greșită din partea ambelor părți implicate în proces
generează confuzii, în situația în care, logica acestui document a fost să simplifice, dar și să
eficientizeze, procedura de achiziții publice. Totodată, este îngrijorător faptul că toate aceste
interpretări eronate, fie că sunt intenționate sau nu, rămân nepenalizate, ceea ce iresponsabilizează și
mai mult actorii implicați într-o procedură de achiziții publice.

➢ Desfășurarea procedurilor de achiziții conform unor prevederi legale abrogate
Pe parcursul ultimilor ani au fost operate modificări la Legea 131/2015, reieșind din necesitatea
alinierii legislației privind achizițiile publice la directivele UE. Unele autorități contractante mai
aplică prevederi abrogate, sub pretextul finalizării unor contracte încheiate sub imperiul legii vechi.
USMF „N. Testimițanu” a atribuit un contract privind achiziționarea de lucrări suplimentare necesare
finalizării lucrărilor de construcție a Complexului de menire social-culturală din str. N. Testemițanu
25, cu valoarea de 3 773 881,73 MDL. „Acar-Construct” SRL, în rezultatul procedurii de negociere
fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. MD-2019-10-09-000001-1, care a fost și
singurul ofertant.

Prin scrisoarea din 24.10.2019, autoritatea contractantă ne-a comunicat că procedura NFP ar avea la
origine procedura nr. MD-2019-10-09-000001-1, iar contractul de antrepriză încheiat la 04.10.2019,
ar reprezenta de fapt definitivarea unui contract de antrepriză anterior, cu nr. 45 din 26.04.2017, în
sumă de 44 836 767,85 MDL.

Grupul de lucru din cadrul IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu”
argumentează că, la organizarea procedurii de negociere fără publicare, s-ar fi condus de prevederile
art. II alin. (2) al Legii nr. 169 din 26.07.2018 cu privire la modificarea Legii nr. 131/2015, care
prevede că „Contractele în curs de executare și procedurile de atribuire în curs de desfășurare la
data intrării în vigoare a prezentei legi se definitivează în baza prevederilor legale în vigoare la data
inițierii acestora”.

Pe de altă parte, autoritatea contractantă a invocat drept temei juridic art. 56 alin. (5) din Legea
131/2015 prevede că „În cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări şi servicii, autoritatea
contractantă efectuează achiziţii prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare
pentru lucrări sau servicii noi, constînd în repetarea lucrărilor sau serviciilor similare încredinţate
de către aceleaşi autorităţi contractante operatorului economic cîştigător al contractului iniţial, cu
condiţia ca lucrările sau serviciile respective să fie conforme cu un proiect de bază şi să fi făcut
obiectul unui contract iniţial atribuit prin procedura de licitaţie deschisă, licitație restrînsă sau
cerere a ofertelor de preţuri, iar amploarea eventualelor lucrări sau servicii suplimentare și condițiile
în care vor fi atribuite să fie incluse în proiectul de bază”. Deși pentru a fi aplicate prevederile art. 56

alin. (5) din Legea 131/2015, lucrările ar fi trebuit să fie repetitive sau similare, să fie conforme cu
proiectul de bază și să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit prin licitație publică, din actele
menționate înțelegem că lucrările nu au fost incluse în proiectul inițial. Astfel, se face referire la faptul
că în anul 2017, obiectivul a fost inclus în Proiectul de îmbunătățire a eficienței sistemului Alimentării
Centralizate cu Energie Termică (SACET), ceea ce a determinat modificarea substanțială a proiectului
inițial la compartimentul „Încălzire, ventilare și condiționare” cu excluderea lucrărilor de construcție a
centralei termice pe gaze naturale, dotarea ei cu utilaj și echipament și includerea unor noi lucrări,
utilaje și echipamente. Noile necesități și costuri au fost constatate printr-un aviz de verificare a
documentației de deviz compartimentul „Ventilare, Condiționare și Încălzire” nr. 076-04-18 din
18.04.2018, deci la un an distanță după încheierea contractului inițial. De asemenea, este specificat
expres că în documentația de proiect și, respectiv, în caietul de sarcini și devizul ofertă nu au fost
incluse lucrările de fonoizolare a sălii de conferință din incinta obiectivului. Prin avizul respectiv,
costul lucrărilor noi este estimat la peste 9 milioane de lei.

Deducem că lucrările suplimentare care au făcut obiectul procedurii de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare nu au fost incluse în proiectul inițial, necesitatea acestora fiind
constatată abia la un an de la data contractului de bază. Prin urmare, prevederile art. 56 alin. (5) din
Legea 131/2015 nu se aplică. Pe de altă parte, ținem să menționăm că pentru aplicarea negocierii fără
publicare mai este necesară existența cel puțin a unei condiții prevăzute la alin. (1) din același articol,
și anume nedepunerea niciunei oferte adecvate sau niciunei candidaturi la o procedură de licitație
deschisă sau de licitație restrânsă, stricta necesitate din motive de maximă urgență sau atunci când un
singur operator economic dispune de bunurile, lucrările şi serviciile necesare şi nu există o altă
alternativă din motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia drepturilor exclusive. Autoritatea
contractantă nu a făcut referire la vreuna dintre aceste condiții, deși ele sunt obligatorii. Alin. (5) al
aceluiași articol nu reprezintă o excepție, ci doar o circumstanță opțională, atunci când deja este
întrunită una dintre condițiile menționate la alin. (1).
Referitor la justificarea autorității contractante că a făzut uz de prevederile legislației vechi, care
admitea aplicarea NFP pentru definitivarea contractului anterior, este necesar să facem o distincție
între „definitivarea contractului precedent” și finalizarea lucrărilor de construcție a complexului de
menire socio-culturală. În condițiile în care în anul 2018 proiectul a fost modificat esențial la
compartimentul „Ventilare, Condiționare și Încălzire”, nu poate fi vorba despre o definitivare a
contractului inițial, ci doar despre derularea unei noi proceduri de achiziții, în condiții generale și
conform principiului aplicării legislației în vigoare a Republicii Moldova. Făcând abstracție de aceste
incoerențe, ținem să precizăm modificările operate la Legea 131/2015 pe parcursul ultimilor ani fac
parte dintr-o Strategia de dezvoltare a sistemului achizițiilor publice în Republica Moldova, care
urmărește armonizarea legislației la standardele UE și obținerea unui sistem eficient și transparent de
achiziții publice, în vederea reducerii risipei, fraudei și corupției, sporind astfel încrederea cetățenilor
și mediului de afaceri. Norma susmenționată a fost abrogată din considerentul că era contrară
principiilor evocate în art. 7 din Legea 131/2015, în special principiilor transparenței și asigurării
concurenței și combaterii practicilor anticoncurențiale în achizițiile publice. Interpretarea unei norme
legale în sensul în care ar fi contrară principiilor, spiritului legii și voinței legiuitorului este abuzivă.

Având în vedere circumstanțele descrise, dar și prevederile legale relevante, este cert că autoritatea
contractantă nu avea temei pentru a aplica procedura de NFP, ci urma să deruleze o nouă licitație
publică, care ar fi permis accesul mai multor ofertanți în cadrul procedurii.

Capitolul 4. Erori la etapa evaluării ofertelor
➢ Atribuirea contractelor de achiziții unor operatori economici care au prezentat oferte
nesemnate și acte false
În procedura privind achiziționarea de lucrări de reconstrucție și renovare a Izolatoarelor de detenție
provizorie (faza 2 – instalare sisteme de video monitorizare, alarmă, comunicații), cu valoarea
estimată de 2 865 919 lei, Inspectoratul General de Poliție a desemnat câștigătoare, pe 5 din cele 6
loturi scoase la licitație, oferta operatorului economic „Abi-Grup” SRL.

La verificarea ofertei pe platforma Msign, am constatat că pe oferta câștigătoare nu a fost aplicată
semnătura electronică, fapt ce contravine prevederilor Legii 131/2015. Respectiv, autoritatea
contractantă a desemnat ilegal drept câștigătoare o ofertă depusă contrar prevederilor legale.

Pe lângă oferta nesemnată, operatorul economic câștigător a mai depus și un certificat de lipsă a
restanțelor față de bugetul național falsificat. Motivul suspiciunii a fost faptul că data eliberării
respectivului certificat nu corespunde cu data la care certificatul a fost extras din sistemul
informațional SFS SIA „Contul curent al contribuabilului” .

Direcția de Administrare Fiscală Rîșcani a confirmat că nu a eliberat niciun certificat pentru
operatorul economic „Abi-Grup” SRL la data de 11.04.2020, de unde reiese că actul atașat a fost
falsificat.

Informația cu privire la anexarea actului fals a fost prezentată Agenției Achiziții Publice. Prin Decizia
din 20.11.2019, Agenția Achiziții Publice a inclus operatorul economic „Abi-Grup” SRL în lista de
interdicție a operatorilor economic pentru o perioadă de 3 ani. Suplimentar, Agenția Achiziții Publice
a elaborat un raport prin care a constatat ilegalitățile comise de autoritatea contractantă în cadrul
procedurii de achiziții respective.

Informația a fost prezentată și Procuraturii Anticorupție, care a pornit un dosar penal pe acest caz.

➢ Atribuirea contractului după expirarea termenului de valabilitate a ofertelor
În cadrul procedurii de achiziție de tehnică de calcul nr. ocds-b3wdp1-MD-1562760800570, cu
valoarea estimată de 3 350 000 lei, inițiată de Serviciul Vamal, atribuirea contractelor a avut loc după
expirarea termenului de valabilitate al ofertelor. Conform informației din sistemul MTender,
deschiderea ofertelor a avut loc la data de 12.08.2019. Conform anunțului de participare, termenul de
valabilitate al ofertelor era de 30 de zile, respectiv valabilitatea ofertelor depuse în cadrul procedurii
de achiziție publică în cauză, inclusiv garanția pentru acestea, a expirat la data de 11.09.2019. Grupul
de lucru din cadrul Serviciului Vamal a emis decizia de atribuire a contractului de achiziție pentru
lotul „Notebook” la data de 24.09.2019, deci la 13 zile după expirarea termenului de valabilitate a

ofertelor. ANSC a constatat că, prin decizia de atribuire nr. 29 din 24.09.2019, oferta operatorului
economic desemnat câștigător, cât și ofertele celorlalți participanți la procedura de achiziție publică în
cauză, nu mai produceau efecte juridice, conform pct. 41.1 din Documentația standard, unde este
stipulat că „înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite
autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a
atribuit sau nu contractul standardizat”.

➢ Impedimente create artificial pentru unii ofertanți
Liceul Teoretic ”I. L. Caragiale ”a desfășurat procedura de achiziție a echipamentelor pentru orele de
științe (Chimie, Fizică etc.). Procedura a fost anulată de autoritatea contractantă, după ce ofertantul nu
a putut furniza probe, inclusiv probe miniaturale ale echipamentului în condiții nejustificate. Decizia a
fost anulată de ANSC, care a constatat că probele au fost solicitate în mod abuziv și a dispus
reevaluarea ofertelor, având în vedere că documentația de atribuire nu conținea astfel de cerințe. Ca
urmare a deciziei ANSC, autoritatea contractantă a solicitat mostre, pe care operatorul economic nu le
avea în stoc, în termen de 3 zile. Având în vedere natura mărfurilor cumpărate, o astfel de condiție nu
putea fi îndeplinită decât de un operator economic care ar fi avut deja aceste bunuri în stoc. Decizia
autorității contractante a fost anulată în mod repetat.

➢ Atribuirea contractelor de achiziții publice operatorilor economici favoriți
Consiliului Raional Basarabeasca a atribuit 4 din 5 contracte de achiziții publice, în sumă de 2 608
330,4 lei, în 2019, și alte 4 contracte, în valoare de 1 724 998,76 lei, în 2018, companiei „Speedqual
Com” SRL.

Compania „Speedqual Com” SRL activează de doar doi ani, timp în care a reușit să câștige peste 10
milioane de lei din 20 de proceduri de achiziții publice. Autoritățile contractante care au atribuit în
mod constant contracte „Speedqual Com” SRL sunt Primăriile Abaclia și Sadaclia din r-nul
Basarabeasca și Primăria Besalma din UTA Găgăuzia.
La etapa evaluării, autoritatea contractantă a luat în calcul experiența similară declarată de „Speedqual
Com” SRL, deși operatorul economic nu a prezentat procese verbale de recepție finală sau alte acte
care ar proba executarea contractelor. Operatorul economic s-a limitat la prezentarea unei liste cu
contractele executate și a copiilor de pe unele dintre aceste contracte. În deciziile de atribuire a
contractelor „Speedqual Com” SRL, autoritatea contractantă constată că ofertele „Speedqual Com”
SRL ar întruni toate condițiile și ar avea cel mai mic preț. În sistemul MTender a fost atașată decizia
grupului de lucru, unde este indicat că operatorul economic a justificat prețul aparent anormal de
scăzut prin faptul că ar fi importator oficial al materialelor de construcții pentru companiile Lider,
Ekoprofil, Dasterum și Kassa în regiunea de Sud, respectiv ar putea oferi costuri „de fabrică” pentru
materiale. La fel, ei motivează și prin faptul că, fiind amplasați în r. Basarabeasca, costurile pentru
transport sunt aproape inexistente.
Monitorii AGER au contactat telefonic companiile Lider, Ekoprofil, Dasterum și Kassa, însă acestea
nu au confirmat colaborarea cu „Speedqual Com” SRL. Nici pe paginile web ale companiilor nu apar
reprezentanțe în zona de Sud a Republicii Moldova. Prin urmare, informația despre faptul că
„Speedqual Com” SRL este importator oficial al materialelor produse de companiile respective este
falsă. Oricum, calitatea de reprezentant oficial nu ar fi suficientă pentru oferirea unor prețuri „de
fabrică”, întrucât prețul materialelor mai include multe alte costuri și taxe aferente importului,
transportării în Republica Moldova, etc. Decade și argumentul că operatorul economic nu suportă
costuri de transport, deoarece acestea ar urma să fie totuși transportate spre și de la reprezentanțele
oficiale ale companiilor producătoare în Republica Moldova.

➢ Atribuirea contractelor unor operatori economici incluși în lista de interdicție/în privința
cărora au fost constatate cazuri de achiziții trucate
Procedura de achiziționare a serviciilor de vaccinare antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a
momelilor vaccinale prezintă probleme și la capitolul evaluării ofertelor. Singurul ofertant - „Decebal
Impex” SRL, este inclus în lista de interdicție, deși decizia de includere în această listă a fost
suspendată prin încheierea Judecătoriei Chișinău din 17.08.2018.

Presa a scris anterior despre intentarea de dosare penale pentru trucarea achizitiilor publice pentru 3
persoane, printre care și directorul adjunct al „Decebal Impex” SRL. Mai exact, au fost intentate
dosare penale următoarelor persoane:
- Todoroșco Victor Ion - șeful Direcției patrimoniu și management intern al Agenției pentru
Siguranța Alimentelor;
- Gangal Nicolae Varlam - directorul IP „Centrul Republican Diagnostică Veterinară”;
- Alexa Gheorghe Constantin - director adjunct „Decebal Impex” SRL.
Potrivit aceluiași material din presă, persoanele menționate au creat un mecanism de trucare a
procedurii de achiziții publice, destinate vaccinului antirabic oral pentru animale carnivore din fauna
sălbatică, prin falsificarea documentelor prezentate la licitație.
Prin Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 1ra-1306/2019 din 26.06.2019, se constată că „...fără
decizia Comisiei Medicamentelor Veterinare și ordinului directorului general a ANSA, au schimbat
rezumatul, prospectul (instrucțiunea de utilizare) și eticheta produsului, unde au fost introduse
informații false, că vaccinul antirabic oral este pentru speciile 3 animale carnivore sălbatice (vulpi,
bursuci, lupi, câine enot, dihori, jderi și alte animale), posibilitatea administrării până la +25°C,
valabilitatea minimă 11 luni, care era contrară cu informația din documentele în baza cărora a fost
emis certificatul de înregistrare a produsului farmaceutic de uz veterinar cu seria CIFV nr. 001273
din 16.02.2016, fapt prin care a favorizat câștigarea de S.R.L. „Decebal - Impex” a licitației publice
nr. 17/03139 din 10.10.2017, privind achiziția vaccinului antirabic oral pentru animalele carnivore
din fauna sălbatică, fiind cauzat un prejudiciu bugetului Agenției Naționale pentru Siguranța
Alimentelor, în sumă de 1 465 200 MDL, ce constituie urmări grave.” Fapta directorului IP „Centrul
Republican Diagnostică Veterinară”, Gangal Nicolae Varlam, a fost calificată în temeiul prevederilor
art. 328 alin. (3) lit. d) Cod penal (Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu).

În condițiile în care decizia instanței a rămas definitivă și irevocabilă, constatările instanței sunt
obligatorii și pentru instanțele care examinează cauzele lui Todoroșco Victor și Alexa Gheorghe,
indiferent de decizia care urmează a fi adoptată.
Printre actele depuse de „Decebal Impex” SRL, se regăsește și certificatul de înregistrare seria CIFV
nr. 001273 din 16 februarie 2016, despre care se constată, prin Decizia Curții Supreme de Justiție nr.
1ra-1306/2019 din 26.06.2019, că a fost emis în urma abuzului de serviciu și falsificării actelor de
către Gangal Nicolae, Todoroșco Victor și Alexa Gheorghe. Certificatul de înregistrare a
medicamentului de uz veterinar pe teritoriul Republicii Moldova este un document obligatoriu în
procedura actuală de achiziție, conform anunțului de participare. Prezentarea unui act, despre care se
constată că a fost obținut prin infracțiune îl face pe ofertant neeligibil.

Este îngrijorătoare maniera în care mai mulți operatori economici reușesc să evite lista de interdicție,
obținând o încheiere de la instanța de judecată prin care se suspendă includerea acestora în lista de
interdicție. Dosarele în instanța de judecată se tergiversează, în unele cazuri, timp de mai mulți ani.
Aceste încheieri nu sunt publicate pe pagina web a Agenției Achiziții Publice, și nici pe portalul web
al instanțelor de judecată. Nu apare nici măcar numărul dosarelor în cadrul cărora au fost emise

încheierile, ceea ce face imposibilă monitorizarea acestor încheieri de către societatea civilă. Pe de
altă parte, în lipsa numărului dosarului și datorită nepublicării pe pagina web a AAP și pe portalul
instanțelor, nu avem posibilitatea de a monitoriza dacă în privința dosarelor respective nu au fost deja
emise hotărâri definitive și irevocabile, respectiv dacă acestea au fost transmise ANSC. În cazul în
care această procedură nu a fost realizată, există riscul ca suspendarea deciziei de includere în această
listă să se mențină și după încheierea examinării dosarelor în instanță.

5. Executarea defectuoasă a contractelor de achiziții publice
O procedură de licitație vehiculată în presă a fost achiziția tabletelor pentru deputați. Conform
informației de pe pagina web a Agenției Achiziții Publice, companiei „Fors-Computer” SRL i-au fost
atribuite mai multe contracte de achiziții de echipamente IT, inclusiv tablete pentru deputați, în lunile
noiembrie și decembrie ale anului 2019. Conform documentației de atribuire, termenul de livrare a
tabletelor a fost până la 25.12.2019.

Conform Raportului Parlamentului privind executarea contractelor de achiziție pentru trimestrul IV,
anul 2019, operatorul economic „Fors-Computer” SRL nu a livrat bunurile în termenul stabilit.

Din motivul neexecutării obligațiilor contractuale de către „Fors-Computer” SRL, achiziția tabletelor
a fost inclusă repetat în Planul de achiziții al Parlamentului pentru anul 2020.

Dată fiind nelivrarea bunurilor, Secretariatul Parlamentului era obligat să declanșeze procedura de
includere a operatorului economic în lista de interdicție. Această obligație este prevăzută la pct. 10 din
Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, anexă
la Hotărârea de Guvern nr. 1418 din 28.12.2016, „Autoritatea contractantă care a constatat
îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate în cadrul procedurilor de achiziţie publică,
ceea ce a cauzat un prejudiciu sau a afectat activitatea acesteia, sau conduita contrară prevederilor
legislaţiei a operatorului economic va iniţia obligatoriu procedura de înscriere în Listă, în termen de
60 de zile din momentul apariţiei temeiurilor prevăzute la pct. 14 din prezentul Regulament”.
Printr-o petiție adresată Secretariatului Parlamentului, Asociația pentru Guvernare Eficientă și
Responsabilă AGER a solicitat să fie informată dacă a fost inițiată o procedură de includere a
operatorului economic „Fors-Computer” SRL în lista de interdicție. Secretariatul Parlamentului ne-a
informat că operatorul economic „Fors-Computer” SRL a fost sancționat conform legislației în
vigoare.

Procedura de achiziție a tabletelor, cu valoarea estimată de 2 299 999 MDL a fost inițiată repetat.
Etapa de deschidere a ofertelor a ridicat semne de întrebare, în condițiile în care primele 3 oferte, cu
cele mai mici prețuri, au fost refuzate în primele 11 minute după ce ofertele au apărut în sistem.

Acest interval de timp nu ar fi fost suficient nici pentru deschiderea tuturor fișierelor încărcate în
sistem de ofertanți, cu atât mai mult pentru examinarea acestora. Deoarece criteriul de atribuire a
contractului conform documentației de atribuire era „cel mai mic preț”, autoritatea contractantă urma
să examineze în primul rând oferta cu cel mai mic preț. Numai în cazul în care aceasta nu ar fi
corespuns specificațiilor din documentația de atribuire, autoritatea contractantă urma să treacă la
examinarea următoarei oferte. Practica de a refuza toate ofertele pentru a face actele vizibile și a
le examina în paralel constituie o abatere de la aplicarea criteriului de evaluare „cel mai mic
preț”, prevăzut în documentația de atribuire.
După ce subtilitățile legate de etapa de deschidere a ofertelor au ajuns în presă, autoritatea
contractantă și-a revăzut poziția și a desemnat câștigătoare oferta „Fors-Computer” SRL, în valoare de
2 249 625 lei. Prin urmare, compania anterior sancționată pentru că nu livrase tabletele, a ajuns să
câștige procedura repetată de achiziție a acelorași tablete.

Un alt caz sesizat de monitorii AGER este achiziția de mobilier desfășurată de Direcția Educație,
Tineret și Sport Centru pentru instituțiile preșcolare din subordinea DETS Centru, în decembrie 2018,
în valoare de 830 000 lei. După numai 1 an, paturile livrate de „Anstelux” SRL s-au deteriorat, iar
administrația grădiniței a convocat adunare cu părinții, propunându-le să colecteze bani pentru a
repara paturile.
Verificând procedura de achiziții, am constatat că autoritatea contractantă nu solicitase, iar operatorul
economic nu a oferit termen de garanție pentru bunuri. Observăm că aceasta este o practică frecventă
în cadrul procedurilor de achiziții la care participă acest operator economic, pentru că omite în mod
constant să prezinte acte ce confirmă termenul de garanție al mobilierului. Această omitere este foarte
gravă, în condițiile în care, la criteriul de evaluare, autoritatea contractantă a specificat „Cel mai
scăzut preț”.
Chiar și după incidentul cu paturile deteriorate de la grădinița nr. 7, DETS Centru a continuat și mai
departe să lucreze cu același operator economic. Pe 21 august 2019, DETS Centru a semnat un nou
contract cu acest agent economic în valoare de 800 000 lei, în temeiul procedurii de achiziții nr.
ocds-b3wdp1-MD-1564560678611 privind procurarea mobilierului, printre care și paturi cu 3 niveluri
și saltea. „Anstelux” SRL are contracte semnate și cu alte direcții de educație din capitală pentru
achiziționarea mobilierului, la fel fără a prezenta acte de garanție a producției, doar specificări. Mai
mult, studiind documentația de atribuire a procedurilor de achiziții în care „Astenlux” SRL a fost
desemnat câștigător, am constatat că specificațiile tehnice au fost elaborate astfel încât să corespundă
exact bunurilor comercializate de acest agent economic. Dimensiunile paturilor sunt descrise
milimetric, iar autoritatea a prevăzut exact culorile și materialele pentru fiecare detaliu al paturilor ce
urmau a fi procurate. Toate piesele de mobilier au fost incluse într-un singur lot, limitând posibilitatea
altor operatori economici de a depune oferte.

Termenul de livrare a mobilierului este de 10 zile lucrătoare, care este insuficient pentru fabricarea
unei cantități atât de mari de piese de mobilier, conform specificațiilor tehnice solicitate. Respectiv,
rămâne doar ipoteza în care potențialii ofertanți trebuiau să aibă deja în stoc 180 de paturi cu 3 nivele
pentru copii, 122 de măsuțe cu 8 locuri, 145 de scaune și 77 dulapuri cu 5 locuri. Toate aceste detalii
denotă că achizițiile de mobilier de la DETS Centru au fost aranjate.

Capitolul 5. Achiziții publice în stare de urgență
Starea de urgență declarată în contextul pandemiei COVID-19 la data de 17 martie 2020 a adus în
actualitate o serie de provocări în sistemul de achiziții publice, în special sub aspectul transparenței și
eficienței utilizării banilor publici. Dacă, până la instituirea stării de urgență, aceste probleme se
datorau în mare parte neconformării personalului din cadrul autorităților contractante prevederilor
legale racordate la directivele UE, în perioada de urgență a fost direct reglementată prin Dispozițiile
Comisiei Situațiilor Excepționale. În continuare, prezentăm o sinteză a evenimentelor, având în
vedere Dispozițiile CSE și acțiunile autorităților contractante în raport cu problemele identificate:
-

Transparența redusă a achizițiilor în perioada de urgență

Problema netrasparenței achizițiilor din sistemul medical s-a acutizat în perioada stării de urgență.
Prin Dispoziția Comisiei Situații Excepționale nr. 1 din 18 martie 2020, pct. 16, se stabilește că „Pe
perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în
exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se triplează”. Această
dispoziție pare să-și fi pus amprenta și pe receptivitatea autorităților contractante de a pune la
dispoziția publicului informații cu privire la derularea procedurilor de achiziții publice. CAPCS nu a
mai publicat la timp și complet anunțurile cu privirea organizarea procedurilor de achiziții pe pagina
web. Cu privire la achiziția de medicamente și echipamente necesare luptei cu infecția COVID-19,

după declararea stării de urgență, au fost publicate doar 4 anunțuri cu privire la rezultatele
procedurilor, în secțiunea „Articole”, deci distinct față de restul procedurilor de achiziții desfășurate
de CAPCS. Aceste achiziții nu apar nici în sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de stat al
achiziţiilor publice” (SIA RSAP), în continuare utilizat de CAPCS pentru desfășurarea achizițiilor
publice, reieșind din faptul că bunurile necesare contracarării infecției COVID-19 au fost achiziționate
fie direct sau prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Aplicarea acestor
proceduri a fost prescrisă în mod direct prin dispozițiile CSE.
Cu câteva zile înainte de declararea stării de urgență, la data de 13.03.2020, CAPCS a emis circulara
prin care a solicitat operatorilor economici să informeze CAPCS despre disponibilitatea de a livra în
termen de 1 zi cantități impresionante de echipamente de protecție pentru personalul medical.
Cantitățile solicitate par disproporționate și nu este clar cum au fost calculate.

Prin Dispoziția CSE nr. 1 din 18 martie 20205, s-a dispus finanțarea imediată, cu mijloace financiare
în sumă de 2 000 000 lei, din sursele fondului de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în
Medicină, pentru achiziționarea în regim de urgență a unei cantități de 640 000 de mănuși medicale și
250 000 măști medicale. CSE a împuternicit CAPCS să organizeze procedura de achiziție prin
negociere directă fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
La data de 26.03.2020, pe pagina CAPCS au fost publicate rezultatele procedurii de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunț de participare din 17.03.2020. Contractele de achiziții publice, cu
valoarea totală de 1 164 212 lei, au fost atribuite operatorilor economici „Manarski Trading” SRL și
„Vivamed International” SRL.

Prin Dispoziția nr. 2 din 20.03.20206, s-a dispus că, în scopul diminuării consecințelor negative ale
COVID-19, vor fi accesate mijloacele Fondului Global pentru protecția personalului medical,
comunicare, menținerea serviciilor esențiale și a lanțului de aprovizionare cu medicamente și
dispozitive medicale, consumabile și echipamente de protecție necesare, biocide și gestionarea
deșeurilor, achizițiile urmând a fi efectuate imediat, după necesitate, din sursele disponibile la
moment, prin negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare sau contactarea directă
cu operatorul economic.
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Prin Dispoziția CSE nr. 3 din 23.03.20207, CAPCS a fost împuternicit să asigure, în regim de urgență,
utilizînd procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, instituțiile
medico-sanitare publice cu echipamente de protecție (mănuși, măști, ecrane de protecție, respiratoare,
combinezoane de protecție), estimate pentru numărul de pacienți conform scenariului III de răspîndire
a infecției COVID-19, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, pentru
pozițiile și cantitățile care nu au fost contractate. În același timp, prin derogare de la prevederile art.
66 alin. (5) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 s-a permis
plata în avans pentru achizițiile de medicamente, echipamente de protecție (mănuși, măști, ecrane de
protecție, respiratoare, combinezoane de protecție) necesare pentru prevenirea și controlul infecției
COVID–19.
Niciun operator economic din Republica Moldova nu a fost în stare să asigure cantitatea de
echipamente de protecție solicitate de CAPCS, în condițiile unui termen de livrare de 1 zi. În urma
unei proceduri de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, autoritatea
contractantă a încheiat un contract de achiziție în valoare de 36 038 000 lei, fără TVA, cu compania
„Lismedfarm” SRL. Rezultatele procedurii de achiziție au fost publicate la data de 24.04.2020.

Este greu de spus cum a apreciat autoritatea contractantă capacitatea financiară a operatorului
economic căruia i s-a atribuit contractul de achiziții. Experiența anterioară a operatorului economic
pare să indice că acesta nu a mai executat anterior contracte cu valoare atât de mare. Având în vedere
dispoziția CSE din ziua precedentă, putem presupune că operatorul economic a mizat pe faptul că
plata pentru bunurile achiziționate urma să se facă în avans. Un interviu din presă8 cu Ecaterina
Chitic, administratoarea „Lismedfarm” SRL pare să indice același lucru. Potrivit afirmațiilor acesteia,
compania nu a putut respecta termenii de livrare din cauza faptului că autoritatea contractantă nu a
transferat la timp banii pentru procurarea echipamentelor. Mai târziu, după ce echipamentele au fost
aduse totuși în țară cu un avion militar rusesc, echipamentele de protecție au mai fost reținute în
depozitele vamale, deoarece compania nu dispunea de suma de aproximativ 2 200 000 lei, pentru
plata TVA, fapt ce reiese din același interviu. Abia la data de 28 aprilie 2020, Viorica Dumbrăveanu,
ministră a Sănătății, a afirmat, în cadrul unui briefing de presă, că lotul de viziere și o parte din cel cu
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măști-respiratoare au fost eliberate de către vamă și ar fi ajuns deja la lucrătorii medicali din asistența
medicală primară.
Prin urmare, s-a creat o situație în care autoritatea contractantă a restricționat concurența prin faptul că
a anunțat achiziționarea unei cantități foarte mari de echipamente de protecție, neargumentată, cu
livrare în termen de 1 zi. Cantitățile foarte mari și termenii restrânși de livrare au eliminat din cursă
principalii furnizori de echipamente medicale, care nu dispuneau de asemenea cantități de
echipamente în stoc, spre a fi livrate în termen de 1 zi. În final, CAPCS a atribuit contractul de
achiziții unui operator economic care nu mai executase tranzacții de asemenea amploare. Capacitatea
financiară a operatorului economic pare să fi trecut pe plan secund, în condițiile în care CSE a dispus
plata în avans pentru astfel de echipamente. Practic, a fost încurajată implicarea unor companii care
nu ar fi avut posibilitatea de a-și asuma astfel de obligații în condiții normale. Ulterior, autoritățile
publice au admis întârzieri la transferarea resurselor financiare, în condițiile în care cunoșteau, sau ar
fi trebuit să cunoască despre incapacitatea financiară a operatorului economic desemnat câștigător.
Ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, și premierul Ion Chicu au lansat acuzații la adresa
companiei, scăpând din vedere circumstanțele care au făcut posibilă atribuirea unui contract atât de
important „Lismedfarm” SRL.
Un alt aspect care a ridicat semne de întrebare a fost prețul echipamentelor furnizate de „Lismedfarm”
SRL, care ar fi mai mare comparativ cu echipamentele disponibile pe paginile mai multor furnizori. E
dificil să ne pronunțăm asupra acestui aspect, într-un concurs de împrejurări dictate de piața
internațională în condiții de pandemie. Prețul contractului cu „Lismedfarm” SRL a fost redus cu
aproximativ 4 milioane de lei, din considerentul că echipamentele au fost livrate de avionul militar
pus la dispoziție de Federația Rusă. Din Dispoziția CSE nr 24 din 29.04.20209 reiese că zborul nu a
fost totuși gratuit, așa cum se vehiculase inițial. Astfel, Statul suportă totuși cheltuieli pentru
achiziționarea unei cantități de 59 tone de combustibil pentru alimentarea avionului, achiziționat prin
intermediul Lukoil Moldova. În dispoziție nu se face referire la prețul combustibilului. Trebuie să
admitem totuși că avionul a fost utilizat și pentru transportarea altor echipamente decât cele furnizate
de „Lismedfarm” SRL, deci costul nu poate fi atribuit integral executării acestui contract.
Prin Dispoziția nr. 8 din 28.03.202010, s-a dispus alocarea, din fondul de intervenție al Guvernului, a
sumei de 19,5 mil. lei, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru procurarea
respiratoarelor prin intermediul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, în scopul
prevenirii și combaterii răspândirii infecției COVID-19.
Prin Dispoziția nr. 10 din 31.03.202011, s-a dispus alocarea, din fondul de intervenție al Guvernului, a
sumei de de 5,4 mil.lei, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru procurarea
combinezoanelor de protecție prin intermediul Centrului pentru Achiziții Centralizate în Sănătate,
desfășurarea achiziției fiind pusă în sarcina CAPCS.
Combinezoanele au fost achiziționate din surse interne, de la operatorul economic „Portavita” SRL.
Deși autoritatea contractantă anunțase inițial că ar avea nevoie de o cantitate de 1 957 980 de
combinezoane, cantitatea achiziționată este de doar 54 780 bucăți, conform portalului tender.health.
Nu toată această cantitate este reflectată pe pagina CAPCS.
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După ce compania aeriană Ryanair publicase pe pagina de facebook informații referitor la
transportarea unui lot de echipamente din Republica Moldova spre Polonia, ceea ce a provocat reacții
negative în rândul internauților, premierul Ion Chicu a răspuns acuzațiilor prin faptul că Republica
Moldova nu a interzis exportul de combinezoane, pentru că asemenea produse în țară sunt suficiente.
„E clar că agenții economici prind valul și încep să vândă producția. Inclusiv în export. Noi nu am
închis exportul la aceste produse. Noi am interzis exportul dezinfectanților, măștile și mănușile, ceea
ce noi nu avem”, a spus șeful cabinetului de miniștri, conform unui articol din presă12.
Discrepanța enormă dintre numărul de aproape 2 milioane de combinezoane, pe care CAPCS anunțase
că are intenția de a le achiziționa, și numărul de combinezoane achiziționate, de fapt, ridică semne de
întrebare, în contextul în care, la nivel oficial, s-a afirmat că necesarul de combinezoane poate fi
asigurat prin intermediul agenților economici din țară. Potrivit unor agenți economici din această
ramură, autoritățile contractante nu au plasat comenzi pentru cantități apropiate celor anunțate inițial.
Prin Dispoziția CSE nr. 13 din 3 aprilie 202013, finanţarea, de către CNAM, în sumă de 35,5 mil. lei,
pentru achiziționarea, în regim de urgenţă, a testelor pentru depistarea infecției cu COVID–19, din:
1) sursele fondului de dezvoltare – 20,0 mil.lei;
2) sursele fondului de rezervă -10,0 mil.lei;
3) sursele fondului măsurilor de profilaxie – 5,5 mil.lei.
Prin aceeași dispoziție, s-a dispus desfășurarea, de către CAPCS, a procedurii de achizitionare directă
a testelor pentru depistarea infecției cu COVID–19 din sursele CNAM și plata anticipată (în avans)
pentru achiziţia testelor pentru depistarea infecției cu COVID–19. Suma a fost majorată la 35,7 mln
lei, prin Dispoziția nr. 14 din 6 aprilie 202014 a Comisiei pentru Situații Excepționale.
Înainte de decizia Comisiei pentru Situații Excepționale, pe data de 30 martie 2020, președintele Igor
Dodon declara că au fost comandate 100 000 de teste de depistare a infecției cu Covid-19 din China.
Pe data de 1 aprilie 2020, premierul Ion Chicu afirma că, în aceeași zi, semnase, un contract cu o
companie chineză pentru livrarea a 100 de mii de teste suplimentare cu livrarea către 15 aprilie.
Cronologia evenimentelor sugerează că cele 100 000 de teste fuseseră deja comandate la momentul
adoptării dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale de alocare a resurselor financiare de 35
milioane de lei din 3 aprilie 2020.
Abia la data de 14.04.2020, pe pagina CAPCS a fost publicată informația cu privire la încheierea
contractului de vânzare a kiturilor de detecție 2019-nCoV. Conform informației prezentate însă,
numărul kiturilor procurate pare să fie de 80 000, în loc de 100 000, așa cum se anunțase inițial.
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Prin Dispoziția nr. 19 din 17 aprilie 202015 și Dispoziția nr. 20 din 21.04.202016, CSE a scutit unele
bunuri importate necesare contracarării infecției COVID-19 de TVA și taxe pentru proceduri vamale.
Pentru asigurarea instituțiilor medicale cu medicamente și echipamente necesare în lupta contra
COVID-19, CSE a reglementat, prin Dispoziția nr. 3 din 23.03.202017, delegarea, pe perioada stării de
urgență, în caz de necesitate, de către CAPCS, instituțiilor medico-sanitare publice republicane,
municipale și raionale, dreptul de a desfășura de sine stătător procedurile de achiziții publice de
medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale, necesare pentru prevenirea și
controlul infecției COVID–19. Instituțiilor medico–sanitare publice republicane, municipale și
raionale li s-a permis să încheie contracte de achiziții publice bilaterale cu operatorii economici, cu
respectarea tuturor clauzelor–standard și cu raportarea efectuării acestora către CAPCS.
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Achizițiile CAPCS pe perioada stării de urgență
Tipul
echipamentului

Sume alocate (Lei
MD)

Cantități
preconizate spre a
fi procurate

Cantități efectiv
procurate

Mănuși
medicale(perechi)

2 000 000

640 000

634 400

525 528

250 000

250 000

875 000

Măști (bucată)

Sume cu TVA (Lei
MD)

Ecrane de protecție
(bucată)

nespecificat

1957980

200 000

6 339 052

Respiratoare
(bucată)

9 500 000

1957980

500 000

24 982 900

Combinezoane de
protecție (bucată)

5 400 000

1957980

54 780

5 400 000

Teste pentru
depistarea infecției
COVID-19
(Real-time

35 700 000

100 000

80 000

34 560 000

flourescent RT-PCR
kit for detecting
2019-nCoV+RNA
extraction kit+
Sampling kit)

➢ Majorarea pragurilor achizițiilor de mică valoare, pentru unele proceduri de achiziții, pe
perioada stării de urgență
CSE a considerat necesar să intervină și în privința pragurilor achizițiilor de mică valoare pentru unele
categorii de bunuri. Prin aceeași Dispoziție din 23.03.2020, CSE a permis, pe perioada stării de
urgență, instituțiilor medico–sanitare publice republicane, municipale și raionale, achiziționarea
medicamentelor, altor produse de uz medical și dispozitive medicale, necesare pentru prevenirea și
controlul infecției COVID–19, în sumă de pînă la 800.000 lei inclusiv, fără taxa pe valoarea adăugată,
în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016.
În mod similar, prin Dispoziția nr. 8 din 28.03.202018, CSE a asimilat achizițiile de produse
antiseptice și a echipamentelor de protecție individuală (mănuși, măști, ecrane de protecție,
combinezoane de protecție), necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii infecției COVID19,
în sumă de pînă la 1 mil. lei inclusiv, fără taxa pe valoarea adăugată, estimate pentru numărul de
efectiv, efectuate de Ministerul Afacerilor Interne, achizițiilor de mică valoare. Conform prevederilor
legale ale RM, pentru achizițiile de valoare mică, nu este obligatorie derularea procedurii de achiziție
prin sistemul MTender, respectiv nivelul de transparență este extrem de scăzut.
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Lipsa de transparență a achizițiilor derulate pe timpul stării de urgență a generat nemulțumiri în rândul
societății civile. Circumstanțelor descrise mai sus s-a mai adăugat inițierea unei practici noi la
CAPCS, de a recepționa oferte prin email, pentru a evita răspândirea infecției COVID-19. Un număr
de 30 de organizații neguvernamentale au format o coaliție a organizațiilor societății civile pentru
respectarea principiilor de transparență și eficiență în utilizarea banilor publici în condițiile pandemiei
și consecințelor prognozate ale COVID-19 în Republica Moldova. La data de 09.04.2020, această
coaliție a lansat un apel public, solicitând CAPCS să refuze acceptarea ofertelor prin email. Coaliția a
mai solicitat Guvernului și Comisiei pentru Situații Excepționale să asigure imediat utilizarea
transparentă a fondurilor publice în domeniul achizițiilor medicale, și anume:
1. să publice liste detaliate, specificații tehnice, numărul de achiziții planificate și contractele
încheiate pentru achiziționarea de medicamente, dispozitive medicale și echipamente medicale cu
menționarea specificațiilor, cantităților și prețurilor, informații privind livrările;
2. să oblige Ministerul Finanțelor să finalizeze de urgență funcționalitatea necesară a sistemului de
achiziții electronice (în prezent SIA „RSAP” MTender) pentru efectuarea prin intermediul acesteia a
achizițiilor medicale.
Conform răspunsului Ministerului Finanțelor din 23.04.2020, CAPCS a informat despre revenirea la
depunerea ofertelor pe format de hârtie, în condițiile în care sistemul actual nu permite recepționarea
ofertelor electronic, iar recepționarea pe email implică probleme de securitate. În același timp,
conducerea Ministerului Finanțelor a enunțat că principiul transparenței utilizării fondurilor publice în
domeniul achizițiilor medicale este pus în aplicare prin publicarea informațiilor detaliate privind
anunțurile publice pentru participarea la procedurile de achiziții publice, documentația privind
atribuirea contractelor de achiziții publice și raportarea CAPCS relevantă, care poate fi găsită la https:
//tender.gov.md/ro/bap, precum și pe site-ul oficial al centrului.
Inițiativa societății civile a dus la crearea platformei tender.health, în cooperare cu Ministerul
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Centrul pentru Achiziții Publice
Centralizate în Sănătate (CAPCS). Pe platformă au fost publicate datele colectate de CAPCS cu
privire la achizițiile din sănătate efectuate pe perioada stării de urgență. În concluzie, se constată că
suma totală a achizițiilor desfășurate de CAPCS sau raportate către CAPCS de instituțiile medicale se
ridică la suma de 105,675,090.67. E de menționat că tabloul achizițiilor din domeniul sănătății nu este
complet, deoarece se bazează pe date furnizate de numai 112 de autorități contractante din domeniul
sănătății, inclusiv CAPCS, din totalul de 381. Un număr de 10 autorități contractante au declarat că nu
au făcut achiziții, în timp ce 259 nu au raportat.
Suma totală a achizițiilor efectuate de CAPCS, conform platformei, este de 105,675,090.67 lei. Pentru
prevenirea infecției COVID-19, CAPCS a încheiat 12 contracte cu 5 furnizori. Valoarea totală a
contractelor încheiate de celelalte 112 autorități, care au raportat achizițiile efectuate către CAPCS,
este de 32,992,610.67 lei. Acestea au raportat un număr de 1188 contracte și facturi cu 127 furnizori.
La moment, platforma nu ne oferă posibilitatea de a vizualiza specificațiile tehnice ale bunurilor
procurate. Astfel, bunuri cu specificații, calități și performanțe diferite sunt incluse în aceeași
categorie sau sub aceeași denumire și nu avem efectiv posibilitatea de a evalua eficiența utilizării
resurselor financiare.
O serie de derogări par să se fi extins și după 15 mai 2020. La 18.05.2020, Guvernul a aprobat
proiectul de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică
și modificarea unor acte normative, printre care:

„Art. XVIII. – (1) Pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarată prin Hotărârea Comisiei
Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, pentru achizițiile publice
necesare pentru prevenirea şi controlul infecţiei COVID-19 se permite:
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.
(2) Modul de aplicare a alineatului (1) se stabilește de Guvern, inclusiv modul de desfășurare a
achizițiilor publice prin mijloace electronice în cazul lipsei funcționalităților în sistemul de achiziții
electronice.”
Prevederile sus menționate sunt vagi. Sintagmele „reducere considerabilă”, „extremă urgență”,
„praguri de aplicare a Legii nr. 131/2015” sunt nedefinite și oferă o marjă largă de interpretare,
circumstanțe ce pot genera abuzuri. Prevederile alin. 2), pe de altă parte, lasă la discreția absolută a
Guvernului să decidă asupra modalităților de aplicare a acestor prevederi.

➢ Eficientizarea defectă a cheltuielilor sau irosirea banilor publici
Prin Dispoziția CSE nr. 2 din 20.03.2020, s-a dispus că „7. Instituțiile medico – sanitare publice vor
suspenda efectuarea reparațiilor capitale și curente, a altor cheltuieli, precum și achiziția de mijloace
fixe, cu excepția celor de necesitate vitală întru acordarea asistenței medicale”. Nu toate instituțiile
medicale s-au conformat acestor prescripții. La data de 26.03.2020, IMSP Spitalul Clinic Republican
„Timofei Moșneaga” a inițiat procedura de achiziții de lucrări de reparație în Laboratorul de
investigații, cu valoarea estimată de 5 035 470 lei, fără TVA.

Alte achiziții de lucrări de reparații au instituțiile medicale ale Ministerului Afacerilor Interne. Prima
procedură, inițiată la data de 24.03.2020, se referă la achiziționarea de lucrări de reparație a rețelelor
de apă și canalizare interioară a Spitalului MAI. mun. Chișinău str. Gh. Asachi, 25b, și are valoare de
4 342 619 lei, fără TVA.

A doua procedură, inițiată la data de 27.03.2020, se referă la efectuarea de lucrări de reparație a
etajului 2 al Policlinicii Serviciului Medical al MAI, și are valoarea estimată de 1 559 439 lei, fără
TVA.

Deoarece procedurile de reparații pentru instituțiile medicale ale MAI au fost inițiate de Ministerul
Afacerilor Interne, și nu de instituția medicală, acestea nu cad nemijlocit sub incidența dispoziției
Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 2 din 20.03.2020. Totuși, ținând cont de situația alarmantă și
de lipsa echipamentelor medicale de protecție din spitale, inițierea acestora contravine principiului
prioritizării achizițiilor de necesitate vitală pentru spitale pe durata pandemiei COVID-19. Pe de altă
parte, ridică semne de întrebare decizia autorităților de a limita achizițiile desfășurate de instituțiile
medicale, dar nu și a altor autorități publice.
Procedurile de achiziție a lucrărilor de reparație a drumurilor ale Î.S. „Administrația de Stat a
Drumurilor”, cu valoarea estimată de 2 437 740 000 lei, fără TVA, au fost inițiate până la declararea
stării de urgență. Valoarea totală a achizițiilor de reparație a drumurilor, conform anunțurilor de
intenție publicate pe pagina ASD, era de 4 365 852 300 lei, fără TVA. Scopul declarat al lucrărilor era
facilitarea mobilității populaţiei, a serviciilor şi a bunurilor, reducerea costurilor transporturilor de
mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului la pieţele regionale şi locale, contribuind la creşterea
eficienţei activităţilor economice și crearea condiţiilor pentru extinderea schimburilor comerciale atât
în regiune, cât şi în afară.
Sursa de finanțare a achiziției indicată în documentația de atribuire era „Programul de dezvoltare a
infrastructurii cu suportul Instituțiilor Financiare Internaționale”.

Un asemenea compartiment nu apărea în Legea bugetului pentru anul 2020. În cadrul ședințelor de
examinare a contestațiilor formulate de un operator economic asupra documentației de atribuire,
reprezentantul ASD a explicat că sursa de finanțare ar fi creditul acordat de Federația Rusă, deși nu se
cunoștea când urma să primească Republica Moldova acest credit.
Achizițiile de lucrări de reparație a drumurilor nu au fost stopate nici după declararea stării de urgență,
chiar dacă creditul rusesc devenise o incertitudine. Astfel de achiziții costisitoare sunt de natură să
contribuie la amplificarea crizei economice survenite în rezultatul regimului de carantină.
Direcționarea unor resurse atât de mari pentru reparația drumurilor, în condiții de diminuare radicală a
încasărilor la buget, ar putea genera penurie de resurse pentru procurarea de bunuri și servicii esențiale
pentru anii următori.
Creditul întârzia, iar procedurile de achiziții din cadrul acestui proiect, în valoare totală de 2 437 740
000 lei, fără TVA, inițiate în mare grabă, au tot fost amânate sau anulate și inițiate repetat. Astfel,
până în prezent, au fost atribuite doar două contracte de achiziții, suma totală a cărora este de 107 834
812,74, inclusiv TVA:
●

●

Contractul de achiziție de lucrări de reabilitare a drumului G135 Ceadâr-Lunga –
Congaz – Dimitrovca – G131, sectorul km 10+000 – 18+000, în valoare de 40 611
871,84 lei;
Contractul de achiziție de lucrări de reabilitare a drumului R21
Orhei-Bravicea-Călărași, sectorul km 21+200 – 34+200, în valoare de 67 222 940,95
lei;

Pentru cele mai „scumpe” proceduri de achiziții, valoarea estimată cumulată a cărora este de 1 798
509 500 lei, fără TVA, deschiderea ofertelor fusese amânată pentru data de 4 mai 2020 (marcate cu
culoare roșie pe harta de mai jos). Este vorba despre următoarele proceduri de achiziție:
●

●

●
●
●
●

Lucrări de reabilitare și modernizare a drumului M1 Frontiera cu
România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 86+280 – 94+480, cu
valoarea estimată de 594 395 000 lei, fără TVA;
Lucrări de reabilitare și modernizare a drumului M1 Frontiera cu
România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 96+000 – 105+000, cu
valoarea estimată de 317 180 000 lei, fără TVA;
Lucrări de reabilitare a drumului R13 Bălți-Florești-R14, sectorul km 0+00 – 39+830,
cu valoarea estimată de 580 802 000 lei, fără TVA;
Lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km
2+700 – 24+500, cu valoarea estimată de 124 486 000 lei, fără TVA;
Lucrări de reabilitare a drumului G109 Delacău-Bulboaca-R2, sectoarele km 7+990 –
9+130, km 13+400 – 19+430, cu valoarea estimată de 97 299 000 lei, fără TVA;
Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca – frontiera cu Ucraina, km
0+000 – 11+000, cp-0q2w01QAu valoarea estimată de 84 347 500 lei, fără TVA.

Acordul de credit a fost semnat la Moscova de Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al
Republicii Moldova în Federația Rusă, Andrei Neguța și conducerea ministerului de finanțe rus la
data de 17 aprilie 2020. Acordul de credit semnat la Moscova de Ambasadorul Extraordinar și
Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, Andrei Neguța și conducerea ministerului de
finanțe rus la data de 17 aprilie 2020, pare să ofere unele răspunsuri. În acord a fost stipulat că
Republica Moldova urmează să asigure accesul companiilor rusești în procedurile de achiziții publice
de bunuri și servicii, în condiții nu mai puțin favorabile decât companiilor moldovenești sau din alte
state. În prezent, companiile rusești nu au nicio restricție de a participa la procedurile de achiziții
publice din Republica Moldova, piața achizițiilor fiind deschisă tuturor companiilor care îndeplinesc

condițiile de calificare. Nediscriminarea în baza originii precum și liberalizarea și extinderea
comerțului internațional fiind expres prevăzute de art. 7 și 37 al Legii privind achizițiile publice. Deși
la prima vedere o prevedere inofensivă, pct. 3, art. 3 adie a un acord anticoncurențial, prin care
Republica Moldova se obligă să depună eforturi pentru realizarea așa numitelor „proiecte comune pe
teritoriul Republicii Moldova”, favorizând companiile rusești.

[…] 3. Partea moldovenească, în interesele extinderii relațiilor comercial-economice dintre cele două
țări, va depune eforturi, orientate spre realizarea proiectelor comune pe teritoriul Republicii
Moldova, prin intermediul companiilor rusești. În aceste scopuri, companiilor rusești le va fi asigurat
accesul pentru participarea în procedurile de achiziție a bunurilor și serviciilor în bază de concurs,
desfășurate în Republica Moldova, în baza unui regim nu mai puțin favorabil decât regimul de care
beneficiază companiile moldovenești sau alte companii.[…]
Un pericol ce ține de „recomandarea” de a implica companiile rusești în implementarea contractelor,
sesizat de experți într-un articol publicat de zdg.md19, este faptul că Republica Moldova ar putea fi
nevoită să procure bunuri și servicii la prețuri nejustificate, caz în care, nici nu ar mai conta atât de
mult dobânda considerabilă pe care ar urma să o plătească Statul nostru.
Totodată, trebuie menționat faptul că selecția drumurilor pentru a fi reabilitate a fost mai degrabă
dictată de interese de partid, decît de interesul public. O parte dintre acestea se află în jurul celor două
locații unde președintele Igor Dodon declarase intenția de a construi aeroporturi internaționale. Alte
porțiuni țin de reabilitarea drumurilor de acces spre regiunea transnistreană, creând un coridor între
aeroportul planificat de la Mărculești, Tiraspol, și spre Odessa.
La data de 23 aprilie 2020, Parlamentul a ratificat acordul de împrumut. Tot în aceeași zi însă, Curtea
Constituțională a suspendat legea de ratificare a acordului de credit, până la adoptarea unei decizii pe
fond. La data de 7 mai 2019, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea de ratificare a
acordului de credit. O parte dintre procedurile de achiziții inițiate au fost anulate în legătură cu
modificările operate la Legea bugetului. Alte proceduri au fost anulate din din motiv că au fost depuse
mai puțin de 3 oferte sau pe fondul unor erori tehnice.
Tot în plină stare de urgență, între 17 martie și 15 mai 2020, Administrația de Stat a Drumurilor a
inițiat peste 40 de proceduri de achiziții de lucrări de reparație a drumurilor, cu valoarea estimată
depășind 520 000 000 lei, fără TVA.
În aceeași perioadă, autoritățile publice locale au inițiat peste 70 de proceduri de achiziții de lucrări de
reparație a drumurilor, valoarea estimată a cărora se ridică la suma de 265 000 000 lei, fără TVA. Pe
parcursul lunii martie, înainte de declararea stării de urgență, autoritățile publice locale inițiaseră și
alte proceduri de achiziții, cu valoarea estimată totală de peste 110 000 000 lei, fără TVA.
Nici Inspectoratul General de Poliție nu pare să fi considerat starea de urgență ca un motiv întemeiat
pentru a elimina cheltuielile neprioritare. În cadrul procedurii de achiziție nr.
ocds-b3wdp1-MD-1586956694139 din 15 aprilie 2020, cu valoarea estimată de 20 milioane de lei,
Inspectoratul General de Poliție și-a exprimat intenția de a achiziționa 52 de autospeciale operaționale
de teren pentru echipele de reacționare rapidă.
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La elaborarea specificațiilor tehnice, autoritatea contractantă a prevăzut dimensiunile maxime ale
autovehiculului, care depășește cu doar câțiva milimetri dimensiunile modelului Dacia Duster. Alte
detalii tehnice, cum ar fi cutia de viteze manuală, dimensiunea jantelor, capacitatea rezervorului,
portbagajului sau dotările, la fel, cumulate, lasă loc de un singur model de automobil, și anume Dacia
Duster.

În urma reacțiilor societății civile, IGP a emis un comunicat că achiziția este finanțată din fondurile
Uniunii Europene, conform Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020, și nu din bugetul
de Stat. Se mai menționează că „Scopul procurării unităților de transport este sporirea

capacitătilor de reactie rapidă a echipelor de interventie ale politiei la apelurile de urgentă”.
Asociația Promo-Lex a venit cu o opinie la comunicatul IGP, precizând că „...resursele
financiare sunt debursate, după evaluările corespunzătoare, în calitate de sprijin bugetar la
Trezoreria de Stat. Respectiv, cuantumul și modul de utilizare ulterioară a resurselor
debursate pentru Reforma Poliției sunt decise de autoritățile Republicii Moldova, acestea
fiind alocate pentru acoperirea diferitor necesități ale bugetului de stat. Nu există în acest
sens nicio cerință din partea UE privind achiziționarea de vehicule noi. Aceasta este doar
decizia autorităților moldovene competente”.
Oferta „DAAC-Autosport” SRL, cu modelul Dacia Duster, a fost desemnată câștigătoare la data de
27.05.2020. Astfel de autovehicule au mai fost procurate anterior de subdiviziunile din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne de la același operator economic.
La data de 27.04.2020, Inspectoratul General de Carabinieri al MAI a inițiat o procedură de achiziție
de mijloace de transport auto, cu valoarea estimată de 13 397 300 lei. Conform anunțului de
participare, autoritatea contractantă își propunea să procure 34 de mijloace de transport auto de
diferite tipuri, sursa alocațiilor bugetare fiind „Buget suplimentar extern”.

Al 3-lea lot pare să ridice cele mai multe semne de întrebare, deoarece nu se cunoaște din ce rațiuni
autoritatea contractantă a decis să achiziționeze un autoturism de teren în valoare de 628 290 lei, în
condiții de deficit bugetar sever.
O altă achiziție care ridică multe semne de întrebare se referă la procurarea de terminale radio în
standard TETRA (terrestrial trunked radio) d e Inspectorarul General de Poliție. Pe parcursul lunii
aprilie 2020, am obținut o scrisoare prin care Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, solicită
premierului Ion Chicu să dispună examinarea posibilității aplicării unei proceduri NFP pentru
procurarea a 600 de terminale radio în standard TETRA, în valoare de 11 500 000 lei, fără TVA, în
cadrul ședinței Comisiei Situații Excepționale. Ministrul Afacerilor Interne a argumentat solicitarea,
reieșind din importanța și necesitatea urgentă de asigurare a capacităților de comunicare eficientă în
situația actuală de criză. Nu cunoaștem dacă scrisoarea a fost semnată și expediată premierului Ion
Chicu.
Având în vedere deficitul bugetar, amplificat pe fondul situației de urgență, nu considerăm că achiziția
de terminale radio în standard TETRA, în valoare de 11 500 000 lei, fără TVA, ar fi rezonabilă și
prioritară. Pe de altă parte, faptul că IGP nu a reușit să achiziționeze terminale radio încă în toamna
anului 2019, se datorează încălcărilor admise în licitațiile respective. Începând cu luna septembrie
2019 și până în martie 2020, IGP a inițiat 5 proceduri de achiziții publice. Rând pe rând, acestea au
fost anulate, după ce unii operatori economici au invocat favorizarea unui anumit operator economic
prin specificații restrictive.
Printre mijloacele utilizate de AC, se numără stabilirea unor parametri specifici producătorului
Motorola Solutions:
1. ATG;
2. Posibilitatea de mapare TMO/DMO;

3. Mod de operare: Asistat sau A-GPS;
4. Suport GPS asistat sau autonom;
5. Bluetooth 4.0 Suportă Security Manager (SM);
6. Reglare contrast imagine;
7. Folder „favorit”.
8. Număr minim pentru parametrii: DGNA – min. 50 grupuri;
9. Lista CC și NC – min. 20.
De asemenea, au fost stabilite următoarele cerințe suplimentare:
1) Existența unui service centru autorizat;
2) Toate terminalele ofertate vor fi compatibile cu serviciile disponibile pe infrastructura sistemului
TETRA operațional în Republica Moldova.
Examinând o contestație asupra documentației de atribuire, ANSC a constatat că IGP „nu a probat
faptul că, așa cum a indicat parametrii tehnici, inclusiv în combinație, ar putea să depună oferte mai
mulți operatori economici. Totodată, aceasta a omis să descrie clar și explicit în documentația de
atribuire ce reprezintă aceste cerințe/funcționalități (în speță: ATG; Posibilitatea de mapare
TMO/DMO; Mod de operare: Asistat sau A-GPS; Suport GPS asistat sau autonom; pentru Bluetooth
4.0 – Security Manager (SM)), iar contestatorul, din declarațiile reprezentanților acestuia din cadrul
ședinței deschise pentru examinarea contestației, a confirmat că ar putea să propună bunurile
solicitate care să răspundă necesităților autorității contractante însă nu în forma în care s-au indicat
specificațiile tehnice”. Pretențiile contestatarului au fost admise în temeiul art. 40 alin. (1) din Legea
nr. 131/15, potrivit căruia „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”. ANSC a conchis că autoritatea contractantă urma să indice clar
funcționalitățile bunurilor reieșind din necesitatea obiectivă a acesteia, necesitate care să poată fi
probată și justificată, ci nu doar a se limita la niște abrevieri sau funcționalități care sunt denumite
într-un fel anume de diferiți producători.
În cadrul unei proceduri repetate, autoritatea contractantă a ajustat caietul de sarcini, prin includerea
sintagmei „sau echivalent” în dreptul specificațiilor constatate ca fiind restrictive, și explicând unele
noțiuni și abrevieri. Autoritatea contractantă a stabilit totuși termenul de livrare a bunurilor până la
data de 20.12.2019. Acest termen poate fi considerat restrictiv, având în vedere că deschiderea
ofertelor a fost stabilită pentru data de 26 noiembrie 2019.

Admitem că examinarea ofertelor depuse și solicitarea/recepționarea clarificărilor ar mai putea dura
2-3 zile, până la desemnarea câștigătorului, deci aproximativ până la 29 noiembrie. După desemnarea
câștigătorului, părțile erau obligate să aștepte 11 zile, conform prevederilor art. 32 din Legea
131/2015, conform cărora „(1) Contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a
prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare de:
a) 11 zile de la data transmiterii comunicării prin SIA „RSAP” privind rezultatul aplicării procedurii
de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 4, a contractului respectiv
este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)”.
Contractul de achiziții publice intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale
Ministerului Finanțelor, conform prevederilor art. 74, alin. (8). Astfel, operatorul economic desemnat
câștigător avea la dispoziție mai puțin de 10 zile pentru livrarea bunurilor. Luând în calcul cantitatea
de 370 de terminale radio mobile TETRA achiziționate, pentru a se încadra în termenii de livrare
stabiliți, un operator economic trebuia să dețină deja în stoc bunurile solicitate. Procedura de achiziții
a fost anulată prin decizia ANSC, în temeiul faptului că operatorul economic desemnat câștigător
ajustate termenii de livrare în oferta sa.
În cadrul altei proceduri repetate, din 2 martie 2020, autoritatea contractantă a inclus și specificații ce
țin de dimensiunea bunurilor. În plus, au fost excluse explicațiile asupra noțiunilor și abrevierilor.

Noile specificații au provocat și de această dată pretenții, exprimate în secțiunea secțiunea
„Clarificări”. În opinia persoanei care le-a înaintat, dimensiunile solicitate corespundeau exclusiv
producătorului „Motorola”.

La data de 20 martie 2020, deja în perioada stării de urgență, procedura de achiziție a terminalelor
radio TETRA a fost lansată pentru a cincea oară. Și de această dată, specificațiile tehnice au provocat
controverse. La procedura din sistemul MTender, au fost formulate 9 solicitări de clarificare.
Majoritatea clarificărilor se referă, și de această dată, la cerințe restrictive din caietul de sarcini,
printre care, prezentarea mostrelor. Conform pretențiilor din secțiunea „Clarificări”, importul
mostrelor de terminale cu criptare TEA1 în Republica Moldova, necesită o licență specifică, care
poate fi obținută într-un termen nu mai mic de 30 de zile. Astfel, termenele reduse de prezentare a
mostrelor ar oferi un avantaj exclusiv companiei care deja deține aceste echipamente, datorită faptului
că a furnizat până acum echipamentele respective Ministerului Afacerilor Interne.
Terminalele radio se regăsesc în partea I (Lista produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare), pct.
5A2 (Sisteme, echipamente și componente) din Nomenclatorul mărfurilor strategice supuse
controlului, anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 606/2002. Conform pct. 2.7 din aceeași Hotărâre de

Guvern, „A
 genția Servicii Publice va elibera sau va refuza să elibereze autorizaţia de export,
reexport, import sau tranzit al mărfurilor strategice şi va anunţa solicitantul acestei autorizaţii despre
decizia luată în termen de 30 de zile calendaristice după primirea tuturor documentelor necesare
pentru solicitarea autorizaţiei de export, reexport, import sau tranzit al mărfurilor strategice”.
Prevederile din documentația de atribuire legate de termenii restrânși de livrare și/sau de prezentare a
mostrelor de pe echipamente favorizează nu doar echipamentele unui anumit producător, dar și
nemijlocit furnizorul care a livrat anterior astfel de echipamente și deține mostre în stoc. Menționăm
că anterior compania „BASS Systems” SRL (actualmente S&T IT Services SRL), a livrat 303
terminale radio în standard TETRA pentru IGP în baza unei proceduri de achiziții din 2018 și 1000 de
bucăți pentru IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească în baza unei
proceduri de achiziționare a echipamentului de telecomunicații cu valoare de 25 milioane de lei din
2019.
Un operator economic a formulat o contestație asupra documentației de atribuire. Contestația a fost
însă restrasă după ce autoritatea contractantă a agreat unele măsuri de remediere. ANSC nu a
pronunțat o decizie pe acest caz.
O altă autoritate contractantă care pare să sfideze în mod constant situația economică precară
provocată de pandemis COVID-19, este și Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare a mun.
Chișinău. În plină stare de urgență, aceasta a derulat mai multe proceduri de achiziții neprioritare,
printre care construcția havuzului din scuarul Miron Costin, cu valoarea estimată de 4 167 000,00
MDL, procedură inițiată la 05.03.2020.

Aceeași autoritatea și-a mai propus să mai construiască și un alt havuz muzical în parcul „La Izvor”,
în cadrul procedurii de achiziții ocds-b3wdp1-MD-1585920933780, cu valoarea estimată de 4 217
361 MDL, fără TVA.

La data de 04.05.2020, DGLCA a inițiat procedura de achiziție a lucrărilor de construcție a
complexului sportiv în parcul „La Izvor”, cu valoarea estimată de 3 750 000 MDL, fără TVA.
Tot neprioritară considerăm și o altă procedură de achiziții inițiată de DGCLA, ce ține de amenajarea
cu pavaj a aleilor din Scuarul Miron Costin, nr. ocds-b3wdp1-MD-1587536950318, cu valoarea
estimată de 1 834 000 lei.
Contractele de achiziție a lucrărilor de reconstrucție a havuzurilor muzicale au fost încheiate la
08.05.2020, respectiv la 11.05.2020 cu aceeași companie - „Neostil” SRL. Contractul de achiziție a
lucrărilor de amenajare cu pavaj a aleilor din Scuarul Miron Costin a fost încheiat la data de
13.05.2020.

Deși alocarea resurselor financiare pentru lucrări de necesitate dubitabilă pe timp de stare de urgență
au provocat nemulțumire în rândul internauților, aceasta nu a influențat decizia autorității
contractante.

Capitolul 6. Analiza succintă a deciziilor ANSC
În perioada de referință, echipa AGER a continuat să analizeze un număr de 152 decizii ale Agenției
Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pentru a urmări care sunt subiectele cel mai des abordate
de către contestatori, uniformitatea aprecierii date de către ANSC, precum și pentru a observa dacă
autoritățile contractante vizate au respectat aceste decizii.
Dintre deciziile monitorizate, 121 au avut ca obiect rezultatele procedurii, în timp ce 31 au avut ca
obiect documentația de atribuire.
Din cele 121 de decizii emise asupra rezultatelor procedurii, 66 au fost de admitere integrală sau
parțială, 8 decizii au fost de respingere pe motiv de tardivitate, 32 au fost decizii de respingere pe
motiv de netemeinicie, 15 au fost restituite fără examinare. Ponderea deciziilor de admitere integrală
sau parțială este de 54,54%, în timp de ponderea deciziilor de respingere pe motive de netemeinicie și
tardivitate este de 26,44%, și respectiv 6,6%.
Din cele 31 de decizii emise asupra documentației de atribuire, 9 au fost de respingere pe motiv de
tardivitate, 8 au fost de respingere pe motiv de netemeinicie, 7 au fost de admitere integrală sau
parțială, 4 au fost de respingere pentru rămânerea fără obiect a contestațiilor, 3 au fost de restituire
fără examinare. Raportul este diferit față de deciziile emise asupra contestațiilor depuse asupra
rezultatelor procedurii. Numai 22% dintre dosarele de examinare a contestațiilor asupra documentației
de atribuire s-au finalizat cu decizii de admitere integrală sau parțială a pretențiilor contestatarilor.

Acest fapt se datorează cunoașterii insuficiente a cadrului legal aplicabil și procedurilor de contestare
a documentației de atribuire, ceea ce reiese și din respingerea pe motive de tardivitate în 29% din
cazuri. În unele contestații formulate asupra rezultatelor procedurii, întâlnim și pretenții ce vizează
elaborarea incorectă a documentației de atribuire, care nu au fost contestate în termenii prevăzuți de
legislație. În mod evident, aceste pretenții nu pot fi examinate de ANSC, fiind invocate tardiv.
Observăm în continuare efectele unor lacune de reglementare a activității ANSC. Una dintre aceste
lacune, evidențiate și în rapoartele de monitorizare anterioare, este lipsa unor mecanisme de executare
a deciziilor ANSC. Unele autorități contractante desemnează oferte constatate ca fiind neconforme
prin decizii ale ANSC. În cadrul procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1565804379822, de achiziție de
lucrări de reparație a străzii Ungureanu din or. Cricova (instalarea bordurii), inițiată de primăria or.
Cricova în august 2019, decizia de atribuire în favoarea „Pasc-Con” SA, a fost anulată prin Decizia
ANSC nr. 03D-602-19 din 27.09.2019. ANSC a stabilit că „operatorul economic desemnat câștigător
la „construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor, nu dispune de persoane atestate,
mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori”, contrar cerințelor caietului de
sarcini” și că „Certificatul de atestare tehnico-profesională prezentat de către operatorul economic
declarat câștigător, nu acoperă toate domeniile necesare execuției tuturor lucrărilor potrivit caietului
de sarcini”. Membrii grupului de lucru au interpretat abuziv dispoziția ANSC de reevaluare a ofertei
„Pasc-Con” SA și s-au deplasat în teren pentru evaluarea bazei tehnico-materiale de care dispune OE.
Grupul de lucru a constatat că „Pasc-Con” SA dispune de tot necesarul pentru executarea lucrărilor și
a desemnat repetat câștigătoare oferta acestuia la data de 30.09.2019.
Prin Decizia nr. 03D-639-19 din 23.10.19, ANSC a dispus anularea deciziei grupului de lucru din
cadrul primăriei or. Cricova nr. 59 din 30.09.2019, prin care s-a dispus repetat atribuirea contractului
de achiziții operatorului economic „Pasc-Con” SA. Conform informației din secțiunea „Contracte
atribuite” de pe pagina Agenției Achiziții Publice, contractul ar fi fost anulat din lipsa a 3 oferte
calificate. Presupunem că este vorba despre o eroare, și că AC a anulat, de fapt, procedura de achiziții,
iar nu contractul de achiziții.
Destul de frecvent, dispunând reevaluarea ofertelor, ANSC recomandă autorităților contractante să
solicite de la operatorii economici prelungirea termenelor de valabilitate ale ofertelor depuse în cadrul
procedurii. Unele autorități contractante nu solicită de la operatorii economic prelungirea termenelor
de valabilitate ale ofertelor, așteptând expirarea acestora, după care adoptă decizii de anulare a
procedurilor de achiziții pe motiv de expirare a termenelor de valabilitate ale ofertelor. O astfel de
situație am constatat în cadrul procedurii de achiziții privind achiziționarea de scutece de unică
folosință și produse de îngrijire personală, nr. ocds-b3wdp1-MD-1564986417841, inițiată de Centrul
de plasament temporar pentru copii cu dizabilități din or. Hîncești. Prin Decizia nr. 03D-657-19 din
31.10.2019, s-a dispus anularea deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică nr.
MD-1564986417841 din 03.09.2019 și reevaluarea ofertei „Rodital-Lux” SRL, constatându-se că
autoritatea contractantă a respins oferta contestatarului din motive formale, fără a solicita clarificări.
ANSC a recomandat autorității contractante să solicite operatorilor economici prelungirea termenelor
de valabilitate ale ofertelor, însă autoritatea contractantă nu a luat în considerație aceste recomandări.
Respectiv, după decizia ANSC, autoritatea contractantă a anulat procedura de achiziții, motivând că
s-au constatat unele erori la elaborarea caietului de sarcini, dar și că grupul de lucru nu dispune de
competențe de a reevalua ofertele, după ce acestea expiraseră. Prin Decizia nr. 03D-730-19 din
03.12.19, ANSC a apreciat critic omisiunea autorității contractante de a solicita prelungirea
termenelor de valabilitate a ofertelor, astfel creând artificial circumstanțe de anulare a procedurii de
achiziție. Prin aceeași decizie, ANSC a constatat că „autoritatea contractantă în mod abuziv a tratat
situația apărută, or, potrivit art. 7 lit. k) din Legea nr. 131/15, inițierea unei proceduri de achiziție
publică, are loc exclusiv prin aplicarea principiului asumării răspunderii în cadrul procedurilor de
achiziție publică, or aceasta este esențială pentru asigurarea profesionalismului, legalității,
tratamentului egal, imparțialității și independenței deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui

proces, principiul enunțat presupunând inclusiv și obligația de a raporta și de a răspunde pentru
consecințele acțiunilor (inacțiunilor) și a deciziilor luate”.
O altă lacună ar fi faptul că legea 131/2015 nu reglementează acțiunile ANSC în caz de retragere a
contestațiilor de către operatorii economici. Din punct de vedere juridic, în condițiile în care legislația
nu prevede acțiunile ANSC în caz de retragere a contestațiilor, această autoritate nu are competență de
a examina contestațiile, chiar dacă consideră că au fost comise abuzuri sau ilegalități. Astfel, ANSC se
află în imposibilitate de a pune capăt unor ilegalități care, în cazul neretragerii contestației, ar fi
condus inevitabil la anularea deciziei AC sau procedurii de achiziție. ANSC nu poate interveni nici
când consideră că depunerea și retragerea contestațiilor face parte din niște scheme de influențare a
rezultatelor unor proceduri de achiziții. Singura opțiune pe care ar avea-o ANSC ar fi să sesizeze
organele de drept cu privire la unele potențiale contravenții sau, după caz, infracțiuni.

Concluzii și recomandări
Perioada de referință a abundat în evenimente la nivel național, în special de ordin politic, dar și la
nivel internațional, în contextul pandemiei COVID-19. Această situație a scos în evidență fisurile
sistemului de achiziții publice din Republica Moldova, care nu au fost remediate prin reformele din
ultimii ani. A devenit clar, pe de o parte, că evoluția sistemului de achiziții publice este direct
influențată de voința politică, iar anumiți actori din societate încearcă să deraieze cursul stabilit,
promovând utilizarea în continuare a unor sisteme perimate și netransparente, contrar principiilor
consacrate prin reglementările naționale și internaționale. Aceaste tendințe au cunoscut noi valențe în
contextul pandemiei COVID-19, care a servit drept justificare pentru multiple derogări de la principiul
transparenței. În consecință, enunțăm următoarele concluzii:
1. Planificarea procedurilor de achiziții publice este necalitativă și ineficientă, circumstanțe ce
determină irosirea banilor publici pe achiziții dubitabile și lipsuri de bunuri și servicii
necesare;
2. Mai mult de jumătate din procedurile de achiziții publice se desfășoară în afara unui sistem de
achiziții transparent;
3. Documentația de atribuire este elaborată cu deficiențe, iar specificațiile „cu dedicație”
continuă să fie o practică frecventă;
4. Unele autorități contractante evaluează ofertele conform unor criterii neclare sau neincluse în
documentația de atribuire;
5. Lista de interdicție este un mecanism greoi în aplicare și ușor evitat de unii operatori
economic, inclusiv prin suspendări prescrise de judecători;
6. Lipsesc mecanisme de executare a deciziilor ANSC.
7. 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;
Completarea Codului Contravențional al RM cu referire la autoritatea competentă să constate
și să aplice sancțiuni în cazul săvârșirii contravenției prevăzute la art. 327/1 Cod
Contravenținal (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.

