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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
CAPCS - Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
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 2020 - aprilie 2021
sunt:
- Ministerul Afacerilor Interne;
- Inspectoratul General de Poliție;
- Agenția Servicii Publice;
- Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
- Pretura sect. Centru;
- Pretura sect. Buiucani;
- Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
- Direcția Generală Educație, Tineret și Sport;
- Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău;
- Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate;

Sumar executiv
Procedurile de achiziții publice din perioada pandemică continuă să fie desfășurate cu
încălcarea prevederilor legislative, fapt ce implică și prejudicierea bugetului public, iar, drept
consecință, și a intereselor cetățenilor. Odată cu adoptarea Legii 69/2020 au fost permise mai
multe măsuri menite să faciliteze desfășurarea achizițiilor în scopul prevenirii și combaterii
COVID-19, cu toate acestea, unele dintre ele nu au fost decât un paravan pentru autoritățile
contractante ce și-au justificat astfel abuzurile legislative.
Pe data de 10 martie 2021 au fost adoptate modificari ale Legii 69/2020, și anume:
„Art. XX1 . – În cazul achizițiilor publice pentru achiziționarea vaccinurilor antiCOVID-19, inițiate până la 31 decembrie 2021, se permite:
a) stabilirea perioadei cuprinse între data publicării în Buletinul achizițiilor publice a
anunțului de participare și data-limită de depunere a ofertelor de cel puțin 10 zile pentru
procedura de licitație deschisă sau licitație restrânsă;
b) organizarea și realizarea procesului de comunicare cu operatorii economici,
inclusiv depunerea ofertelor și clarificărilor, prin SIA „Registrul de stat al achiziţiilor
publice” sau pe suport de hârtie, în cazul lipsei funcționalităților în SIA „Registrul de stat al
achiziţiilor publice”, iar în cadrul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui
anunț de participare – și prin e-mail;
c) în cazuri de extremă urgență, atribuirea contractelor de achiziții publice privind
achiziționarea vaccinurilor anti-COVID-19 prin utilizarea procedurii de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în conformitate cu art. 56 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
d) plata în avans pentru achiziționarea vaccinurilor anti-COVID-19.”
Majorarea pragurilor, adoptată anterior prin Legea 69/2020, dar și termenele reduse
de procedură, cât și de contestare la ANSC, generează premise pentru abuzuri din partea unor
autorități contractante care ar putea încerca să eludeze obligația de asigurare a transparenței,
calificându-le neîntemeiat drept achiziții necesare combaterii sau prevenirii răspândirii
infecției COVID-19. În cumul cu lipsa atribuțiilor de control ex-ante ale Agenției Achiziții
Publice și cu lipsa unei autorități competente să aplice sancțiuni pentru încălcarea legislației
în domeniul achizițiilor publice, prevederile Regulamentului cu privire la achizițiile publice
necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 prezintă un risc major de
fraudare.
Conform datelor de pe platforma https://www.tender.health/, autoritățile contractante
din domeniul sănătății au încheiat cca 3300 contracte în valoare totală de 819,564,754.43 lei.
În același timp, pe platformă este indicat că, din 381 de instituții (inclusiv CAPCS), doar 118
au raportat achizițiile efectuate, 13 au raportat că nu au desfășurat achiziții, în timp ce 250 nu
au raportat. De asemenea, este îngrijorător faptul că, din numărul total de contracte încheiate,
cca 2420 sunt contracte directe, deci fără publicarea unei proceduri transparente. 1
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Capitolul 1. Achiziții trucate sub paravanul COVID-19

➢ Abuz de prevederile HG 494/2020
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (în continuare MECC) a desfășurat licitația
deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1601896354885 pentru achiziția de dezinfectant lichid pentru
mâini, necesar pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19, cu valoarea estimată de 28
milioane de lei, precizând că urmează a fi aplicate termenele prevăzute în HG 494/2020.
Conform anunțului de participare și documentației de atribuire, MECC achiziționa 103300
butelii de 5 litri (în total 516 500 litri) de soluție sau gel cu conținut de alcool etilic minim
70%, care să nu usuce pielea după utilizare frecventă. Prețul estimat al achiziției per butelie
de 5 litri de soluție dezinfectantă care nu usucă mâinile era de 277,86 lei, fără TVA.
Decizia de achiziție a unui lot atât de mare de dezinfectant nu a fost justificată de date care ar
determina necesitatea reală a acestei cantități. Într-un material realizat de CuSens,
reprezentanta MECC a declarat că această cantitate a fost calculată pornind de la norma de 1
litru de dezinfectant lunar pentru fiecare copil. Totuși, reprezentanții autorității au recunoscut
că, din datele de care dispun, cantitatea folosită de instituțiile de învățământ este, de fapt,
mult mai mică. Cantitățile excesive de dezinfectant inflamabil au fost livrate instituțiilor de
învățământ după ce multe dintre acestea fuseseră deja asigurate cu dezinfectanți din surse
proprii sau din banii părinților. Unele instituții de învățământ au fost puse în situația de a
identifica spații de depozitare a dezinfectantului care, amintim, este inflamabil și și potențial
periculos.
Considerăm că decizia autorității contractante de a achiziționa în regim de urgență o cantitate
calculată ca fiind necesară pentru un an înainte, dar de fapt suficientă pentru mai mulți ani,
este irațională și a prejudiciat bugetul public. Hotărârea de Guvern 494 din 08.07.2020 este
destinată achizițiilor de o necesitate stringentă împotriva COVID-19. O autoritatea
contractantă rațională ar fi făcut uz de prevederile acestui regulament pentru a achiziționa o
cantitate mai mică de dezinfectant, de necesitate stringentă pentru care este justificată
aplicarea prevederilor HG 494/2020. O cantitate suficientă pentru ani înainte nu poate fi
considerată de necesitate stringentă. Termenele reduse de procedură au ca efect diminuarea
concurenței, în lipsa căreia, prețurile de achiziție tind să fie mai mari. Astfel, MECC a
achiziționat de la „Distrimed” SRL dezinfectant „Farmol-Cid”, produs de „Luxfarmol” SRL,
la preț similar sau chiar mai mare decât în unele magazine pentru același produs. Același
produs a fost oferit și de operatorul economic „Romedcom” SRL. Oferta acestuia a fost
respinsă de autoritatea contractantă, deși prețul oferit de această companie era cu 7 405
396,45 lei mai mic. Autoritatea contractantă a motivat decizia de respingere a ofertei
„Romedcom” SRL prin faptul că aceștia nu au prezentat actele necesare la solicitare.
„Romedcom” SRL nu a contestat decizia de atribuire.
Decizia de atribuire a contractului de achiziții operatorului economic „Distrimed” SRL a fost
contestată la Agenția pentru Soluționare a Contestațiilor. Contestatorii au demonstrat că
produsul propus nu ar conține elemente pentru evitarea uscării excesive a mâinilor în
procesul utilizării frecvente, deși aceasta era o cerință obligatorie. ANSC a anulat decizia
de atribuire prin Decizia nr. 03D-901-20 din 02.12.2020. În pofida constatărilor ANSC de

neconformitate a ofertei „Distrimed” SRL, autoritatea contractantă, MECC a emis repetat o
decizie de atribuire în favoarea „Distrimed” SRL. Un operator economic a contestat
procedura de achiziții la data de 08.12.2020, însă contestația acestuia a fost restituită de
ANSC prin Decizia din 11.12.2020 pe motiv de tardivitate, în temeiul HG nr. 494 din
08.07.2020, conform căruia, contestațiile pot fi depuse în termen de 3 zile din data la care
contestatorul a luat cunoștință de rezultatele procedurii.
Un alt caz de abuz de prevederile HG 494/2020 a fost făcut chiar de instanța de judecată, în
privința unei proceduri de achiziție pentru care documentația de atribuire nu făcea deloc
referire la acest regulament.
În procedura nr. 20/00139 de achiziție a „Costumelor de Maximă protecție, Ochelari și
viziere pentru combaterea COVID-19 necesare conform necesităților IMSP-urilor pentru
anul 2020”, CAPCS a declarat câștigătoare oferta propusă de „Tetis International Co” SRL
în baza prețului cel mai scăzut, deși acest operator economic nu a prezentat documente
justificative privind corespunderea costumelor de protecție propuse specificațiilor tehnice și
că acestea ar asigura protecția necesară personalului medical din prima linie în lupta cu
infecția COVID-19. Prin decizia ANSC nr. 03D-695-20 din 21.09.2020, s-a anulat decizia de
atribuire a contractului de achiziții publice în partea ce ține de evaluarea ofertei „Tetis
International Co” SRL pentru lotul nr. 3.
În loc să descalifice oferta, autoritatea contractantă a solicitat clarificări și acte suplimentare
de la operatorul economic „Tetis International” SRL, care a prezentat acte aferente unui alt
produs decât cel ofertat. Deși în oferta inițială Tetis International Co” SRL s-a angajat să
livreze, pentru lotul nr. 3 „Costume de protecție laminate medicale (model art. CPL
01/2020)”, țara de origine Republica Moldova, producător „Artbutic” SRL, documentele
justificative prezentate suplimentar sunt emise pentru modelul „ONG 05”, producător
„ONGAN TEKSTIL SANAYI VE DIȘ TICARET ANONIM ȘIRKET”, TURCIA.
Decizia de atribuire repetată a fost contestată. Prin Decizia nr. 03D-766-20 din 16.10.2020,
ANSC a admis contestația și a anulat decizia de atribuire, din motiv că actele justificative
prezentate suplimentar de „Tetis International Co” SRL se referă la alte bunuri decât cele din
ofertă. ANSC a constatat că autoritatea contractantă nu s-a asigurat că bunul finit
„Costumele de maximă protecție”, produse de către „Artbutic” SRL, sunt conforme
standardului EN 14126 și ISO 16603, ISO 16604.
La scurt timp de la semnarea contractelor de achiziții, presa de investigație scria despre faptul
că au fost procurate mai multe costume decît sunt necesare, iar acestea se prăfuiau în
depozite, potrivit declarațiilor administratoarei „Artbutic” SRL. CAPCS dădea vina de
planificarea deficitară a instituțiilor medicale. Deși achizițiile au fost planificate pentru
necesitățile anului 2020, livrările au fost extinse pînă la 31 martie 2021, din cauza
surplusului. AO AGER a adresat mai multe solicitări de informații spitalelor unde sunt
internate persoane infectate cu COVID-19 și am fost informați că în multe din ele există
rezerve pentru pînă la 3 luni înainte.
Cu toate acestea, în decembrie 2020 - ianuarie 2021, CAPCS a inițiat încă două licitații
pentru achiziția a peste 1 milion de costume de protecție.

Prima dintre aceste două achiziții, nr. 20/00254, a fost inițiată la data de 08.12.2020 și
publicată în vechiul Registru de Stat al achizițiilor publice, a fost destinată achiziționării de
echipamente de protecție pentru combaterea COVID-19 necesare necesităților IMSP SCM
„Sfânta Treime” pentru anul 2021. Conform documentației de atribuire, autoritatea
contractantă urma să achiziționeze 40 000 respiratoare, 50 000 combinezoane de protecție de
unică folosință, 40 000 de costume de maximă protecție și 200 000 de măști chirurgicale.
O abordare nouă în documentația de atribuire a fost stabilirea unor specificații diferite, mai
lejere, pentru producătorii autohtoni. Mai exact, producătorii autohtoni au fost scutiți de
obligația să dețină certificate de conformitate sau certificate ISO, în conformitate cu
recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru a asigura protecția eficientă a
personalului medical din prima linie în lupta contra COVID-19. Într-un final, a fost
suficient ca producătorii autohtoni să prezinte avize sanitare de la ANSP pentru produsul
finit sau certificate de calitate pentru materia primă. Însă ANSP nu dispune de laboratoare
de testare a echipamentelor de protecție individuală și nu poate aprecia conformitatea
lor. Contractul în sumă de 6 245 400 lei a fost atribuit operatorului economic „Tetis
International” SRL, care comercializează echipamente de protecție individuală produse
de „Artbutic” SRL.
Cea de-a doua procedură de achiziție masivă lansată de CAPCS a fost licitația ocdsb3wdp1-MD-1610526667942
pentru achiziționarea echipamentelor de protecție
necesare conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2021, având o valoare estimată
de 129 842 689,67 MDL, fără TVA.
În versiunea inițială, invitația de participare prevedea că, pentru producătorii autohtoni, va fi
suficientă prezentarea avizelor sanitare de la ANSP și certificatul de conformitate pentru
materia primă. În rezultatul unei contestații, CAPCS a efectuat măsuri de remediere,
incluzând în specificații cerința de prezentare a certificatelor de conformitate conform
solicitărilor din contestație. În urma presiunilor din partea unor operatori economici, CAPCS
a eliminat cerințele de prezentare a certificatelor de conformitate pentru producătorii
autohtoni, fiind suficiente certificatele de calitate de la ANSP. Asta chiar dacă însăși
autoritatea contractantă recunoaște că ANSP nu dispune de instrumente/mijloace de
măsurare/testare a echipamentelor medicale și/sau de protecție pentru a confirma
corespunderea acestora cu standardele aplicabile în domeniu.
Prin Decizia din 19.03.2021, ANSC a constatat că, prin solicitarea certificatului de calitate
pentru materia primă pentru producătorii autohtoni, autoritatea contractantă nu a respectat
principiul consfințit la art. 7 lit. h) din Legea nr. 131/2015 „h) tratament egal, imparţialitate,
nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici”, în măsura în care
pentru producătorii străini aceasta a solicitat „Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului) și certificate privind calitatea produsului finit emisă de
un organism specializat, abilitat de stat (de exemplu prezentarea EN pentru produsul oferit
sau echivalentul), iar pentru producători autohtoni a solicitat doar certificate de calitate sau
avize sanitare de la ANSP, care nu sunt echivalente cu certificatele emise de instituțiile
abilitate. În același timp, ANSC a constatat că CAPCS a încălcat prevederile Ordinului

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 253 din 13.03.2020 cu privire la
asigurarea realizării măsurilor de prevenire și control a infecției cu Coronavirus de tip nou
(COVID-19) în cadrul instituțiilor de asistență medicală primară, care prevede asigurarea
personalului medical cu echipamente conform standardelor recomandate de Organizația
Mondială a Sănătății. ANSC a dispus eliminarea elementelor de natură subiectivă, respectiv
să formuleze cerințele, în așa mod, încât acestea să fie comune pentru toți operatorii
economici ce intenționează să participe la procedura de achiziție publică în cauză, cu luarea
în considerare a necesităților beneficiarului final, precum și a actelor normative 50 în vigoare,
ce stabilesc cerințele/standardele de referință obligatorii pentru echipamentele de protecție.

Achiziția de vaccin împotriva COVID-19
La data de 12 martie 2021, Parlamentul a adoptat o serie de modificări la Legea nr. 69/2020,
prin care a stabilit posibilitatea achiziționării de vaccin împotriva COVID-19 prin procedura
de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, cu efectuarea plății în
avans. La scurt timp de la adoptarea modificărilor, Centrul pentru Achiziții Centralizate în
Sănătate a inițiat două proceduri de achiziții publice distincte pentru procurarea vaccinului
împotriva COVID-19 – o licitație deschisă și o procedură de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare.
Licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1616075654229 pentru achiziționarea de vaccin
împotriva COVID-19, cu valoarea estimată de 70 milioane de lei a fost inițiată la data de
18.03.3021. Termenul inițial de depunere a ofertelor a fost până la 31.03.2021, ulterior fiind
prelungit cu câteva zile. În paralel, CAPCS a expediat marilor producători de vaccinuri
împotriva COVID-19 invitații de a participa la procedura de negociere fără publicare
prealabilă a unui anunț de participare. Din spusele reprezentanților CAPCS, cele două
proceduri de achiziție au fost inițiate concomitent, în ideea de a obține aproximativ în același
timp oferte, atât în cadrul procedurii de licitație, cât și în cadrul procedurii de negociere fără
publicare, pentru a putea fi comparate.
Din start nu era clar sensul inițierii unei licitații publice, din moment ce Parlamentul
permisese achiziționarea vaccinurilor prin negociere fără publicare prealabilă. Negocierile
directe cu producătorii era soluția firească, pentru a elimina intermediarii, oferind
posibilitatea achiziționării de vaccinuri la un preț mai avantajos și a oferi posibilitatea
achiziționării diferitor tipuri de vaccinuri, care au eficiență diferită și sunt recomandate pentru
diferite grupuri de risc.
Termenele restrânse de depunere a ofertelor, dar și de livrare de doar 20 de zile au creat
impresia că acestea ar avea drept scop eliminarea din competiție a ofertanților incomozi.

Capitolul 2. Denaturarea concurenței
➢ Limitarea concurenței prin aplicarea unor proceduri de achiziții improprii
Pretura sect. Centru din mun. Chișinău își propune să amenajeze și să să reabiliteze 4 scuaruri
din centrul mun. Chișinău, aplicând procedura acordului-cadru. Schema funcționează în
felul următor: Pretura sect. Centru a inițiat procedura de licitație publică ocds-b3wdp1MD-1614780255449, în rezultatul căreia urmează să încheie un acord-cadru valabil
pentru o perioadă de 3 ani, stabilind o valoare unitară de 18 667 731,03 lei, fără TVA.
Pe parcursul celor 3 ani de valabilitate a acordului-cadru, autoritatea contractantă ar
urma să încheie mai multe contracte pentru reabilitarea scuarurilor cu operatorul
economic cu care a fost încheiat acordul-cadru.
Amenajarea și reabilitarea scuarurilor nu se încadrează în circumstanțele prevăzute de HG
694 din 23.09.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca
modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, care sunt:
„1) când necesitatea autorității contractante cu privire la achiziționarea de bunuri, lucrări
sau servicii are un caracter repetitiv, ce poate fi prevăzut cu limite minimale și maximale
pentru o perioadă determinată, iar bunurile/ serviciile/lucrările ce satisfac cerințele
autorității contractante pot face obiectul unui contract subsecvent;
2) datorită naturii specifice a obiectului achiziției referitoare la caracteristicile tehnice și de
performanță care evoluează rapid pe piață;
3) când autoritatea contractantă decide utilizarea acordului-cadru ca modalitate specială de
atribuire prin prisma eficacității și eficienței achiziției planificate.”
Încheierea unui acord-cadru nu are relevanță în acest caz, iar scopul urmărit pare a fi acela de
a denatura concurența în achizițiile publice, prin „abonarea” Preturii sect. Centru la un singur
operator economic.
Unul dintre factorii de risc ai achiziției menționate este prețul estimat „la ochi” pentru 4
scuaruri. În anunțul de participare este indicat că se procură „1 bucată„ de lucrări de
amenajare și reabilitare a scuarurilor din sect. Centru, la prețul de 18 667 731,03 lei, fără
TVA, și se face referire la caietul de sarcini. Chiar și numărul de scuaruri nu apare în
documentația de atribuire, ci doar în răspunsul la o cerere de clarificare.
Utilizarea acordului-cadru în acest caz echivalează cu evitarea lotizării, ceea ce duce la
denaturarea concurenței, eliminând din competiție operatorii economici care nu au capacitate
de a executa contracte foarte mari. Conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea 131/2015,
„…autoritatea contractantă stabilește obiectul fiecărui lot pe baze cantitative, adaptînd
dimensiunea contractelor individuale astfel încît să corespundă mai bine capacităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii

şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai
îndeaproape la sectoarele specializate ale întreprinderilor mici și mijlocii, sau în
conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului”. Alin. (3) al aceluiași articol
prevede că „Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă
are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi”.
În mod normal, Pretura ar fi trebuit să organizeze o licitație deschisă cu 4 loturi aferente
fiecărui scuar ce urmează a fi reabilitat. Astfel, autoritatea contractantă ar fi oferit
posibilitatea mai multor operatori economici să participe la licitație. În condițiile în care
Pretura sect. Centru utilizează acordul-cadru, operatorii economici mai mici au fost eliminați
din competiție.
Un alt indiciu asupra intenției autorității contractante de a limita concurența reiese și din
condiția că garanția bancară urmează a fi prezentată la momentul depunerii ofertei
pentru încheierea acordului-cadru. Din prevederile pct. 24 din HG 694/2020 reiese că
garanția pentru ofertă ar trebui prezentată la etapa reofertării, iar nu la etapa atribuirii
acordului-cadru „Autoritatea contractantă, pentru contractele subsecvente din cadrul unui
acord-cadru cu o valoare estimată mai mare de 800 000 de lei fără TVA la bunuri și servicii
și de 2 000 000 de lei fără TVA la lucrări, solicită la etapa de reofertare, odată cu
depunerea ofertelor, prezentarea garanției pentru ofertă de către operatorii economici”.
Odată ce autoritatea contractantă elimină concurența, iar operatorul economic favorit trece de
etapa atribuirii acordului-cadru, acesta beneficiază de condiții mult mai lejere în ceea ce
privește prezentarea garanției de bună-execuție. Acestuia i se oferă fie opțiunea de a prezenta
o garanție de bună-execuție în valoare de 5%, fie de a deschide un cont bancar separat în
care autoritatea va „reține”succesiv din plățile cuvenite în baza facturilor parțiale.
Reținerea succesivă din plăți, care presupunem că va fi opțiunea asumată de orice operator
economic, nu poate echivala depunerea garanției de execuție emisă de o bancă comercială,
garanțiile autorității contractante fiind incomparabil mai mici în acest caz.

➢ Specificații „cu dedicație”
Direcţia Generală Locativ Comunală şi Amenajare a achiziționat mobilier urban pentru
trotuarele din str. A. Pușkin și str. G.B. Bodoni prin procedura nr. ocds-b3wdp1-MD1602245302881. Specificațiile tehnice au fost preluate cu exactitate de pe pagina web a
producătorului Radial Plus. Luând în calcul reducerea oferită de producător pentru achizițiile
mai mari, prețul bunurilor achiziționate de autoritatea contractantă era de 1 169 913 lei,
deci cu 415 087 lei (35,48%) mai mic decât estimarea autorității contractante. Exact
aceleași bunuri, doar că de culoare bej, procurate de la producător în cantitatea indicată în
documentația de atribuire, costau 456 877,33 lei fără TVA, deci prețul acestora era de 3,46
ori mai mic decât valoarea estimată de autoritatea contractantă pentru procurarea bunurilor.
Chiar dacă valoarea estimată a achiziției depășea deja cu 35,48% prețul la producător, toate
ofertele depuse depășeau aceste prețuri. Depunerea ofertelor cu prețuri majorate față de

valoarea estimată reduce drastic șansele de succes și poate constitui un indiciu asupra mimării
concurenței și că între participanții la licitație există o înțelegere în privința prețului.
Coincidență sau nu, pentru toate cele 4 loturi au ofertat aceeași 3 operatori economici, care sau clasat în aceeași ordine ca și preț pentru fiecare din cele 4 loturi.
Menționăm că pavajul instalat pe străzile Pușkin și M.B. Bodoni pare să fie, la fel, produs de
„Radial Plus” SRL. Pavajul a fost instalat în cadrul procedurii de licitație deschisă nr. ocdsb3wdp1-MD-1591786193866
pentru
achiziționarea
de
lucrări
de
reparație
periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în
mun. Chișinău, desfășurată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Din documentația
de atribuire observăm că autoritatea contractantă a prevăzut cu exactitate dimensiunile
elementelor de pavaj din str. M.B. Bodoni și A. Pușkin, exact ca pe pagina producătorului.
Totuși prețul oferit de compania care a instalat pavajul – „Lusmecon” SRL, este mult mai
mare decât de pe pagina producătorului. Autoritatea contractantă a plătit doar pentru
plăcile de pavaj (fără borduri, instalare etc.), o sumă de 15 917 570. De la producător,
aceeași cantitate de pavaj putea fi procurată la prețul de 6 957 720 lei, fără TVA, cu
reducere de 10%. Autoritatea contractantă nu a solicitat, iar operatorul economic nu a
prezentat certificate de conformitate pentru pavaj și borduri și nu a oferit termen de garanție
pentru lucrări. Doar în modelul de contract al autorității contractante este specificat că
termenul de garanție pentru lucrări este de 1 an.
Suplimentar, și Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a cheltuit suma de
196 000 lei, fără TVA, pentru o procedură de achiziție pentru elaborarea schiței de proiect
pentru reparaţia curentă şi amenajarea trotuarelor din str. A. Puşkin şi str. G. B. Bodoni de la
str. A. Mateevici până la str. Ierusalim din mun. Chişinău. Această procedură pare a fi destul
de stranie, deoarece a fost inițiată la data de 17.08.2020, deci după încheierea contractului
pentru achiziționarea de lucrări de reparație a trotuarelor la 31.07.2020. Respectiv, după
acceptarea ofertei „Lusmecon” SRL, care conținea informații cu referire la lucrările și
materialele ce urmează a fi utilizate, elaborarea schiței de proiect era lipsită de sens.

➢ Limitarea accesului la proiectelor de execuție a lucrărilor
O tendință întâlnită destul de frecvent în procedurile de achiziții desfășurate de unele
autorități contractante este limitarea accesului la documentația de proiect. Printre autoritățile
contractante care adoptă asemenea abordare este și Pretura sect. Buiucani.
Pretura sect. Buiucani a desfășurat procedura de achiziție de servicii pentru reabilitarea
Scuarului Inspectoratului de Poliție al sectorului Buiucani din Calea Ieșilor, 12, mun.
Chișinău, nr. ocds-b3wdp1-MD-1614000163024. După cum am menționat, la documentația
de atribuire nu a fost atașat proiectul de execuție. Totuși, printre cerințele de calificare
stabilite de autoritatea contractantă a fost și vizita la șantier, unde operatori economici puteau
lua cunoștință de cantitatea de lucrări.

Autoritatea contractantă își propune să selecteze oferta cea mai avantajoasă economic în baza
criteriului de atribuire - cel mai bun raport calitate-preț. Totuși, factorii de evaluare
identificați sunt extrem de vagi, și nu permit evaluarea obiectivă a ofertelor.

Nemulțumirea unor potențiali ofertanți reiese și din solicitările de clarificare adresate. Totuși
autoritatea contractantă insistă că prevederile din documentația de atribuire au fost stabilite în
conformitate cu Legea 131/2015.

➢ Abuz de excepțiile la prevederile Legii 131/2015
La data de 1 aprilie 2021, Î.M. „Parcul urban de autobuze” a inițiat procedura de achiziții
publice cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1617283337130 pentru achiziția de autobuze cu parcurs în
valoarea totală de 50 milioane lei. Parcul urban de autobuze își propune să procure autobuze
de pînă la 10 ani vechime și cu un parcurs de pînă la 500 mii de km. În anunțul de
participare, autoritatea contractantă menționează că achiziția se desfășoară în baza excepțiilor
din art. 5 la Legea 131/2015. Totodată, nu se face referire la un alt act normativ în temeiul
căruia această achiziție s-ar desfășura, deși art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea 131/2015 prevede că
„(1) Prevederile prezentei legi nu se aplică: a) contractelor de achiziţii publice atribuite de
autorităţile contractante care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energetic, al apei, al
transporturilor şi al serviciilor poştale şi care se înscriu în cadrul acestor activităţi, acestea
fiind reglementate de alte acte normative de coordonare a procedurilor de atribuire a
contractelor în sectorul energetic, al apei, al transporturilor şi al serviciilor poştale”.
Respectiv, cazurile în care se admit excepțiile ar urma să fie prevăzute de alte acte normative
care ar reglementa procedurile de achiziții în aceste domenii specifice. Pe de altă parte, nu
este clară logica și relevanța acestor excepții de la prevederile legale în raport cu transportul
auto, spre deosebire de transportul aerian sau feroviar.

Licitația de autobuze uzate se mai remarcă și prin pericolul sporit de corupție din următoarele
considerente luate în ansamblu:
1. Î.M. „Parcul urban de autobuze” va accepta și oferte care nu corespund cerințelor din
anunțul de participare, deși prioritate va fi acordată ofertelor care corespund cu criteriile
specificate în anunț. Astfel, vor putea fi procurate orice fel de autobuze, de orice
vechime.
2. Nu s-a inclus nicio cerință privind capacitatea economică şi financiară, capacitatea
tehnică şi profesională a operatorilor economici și nici standarde de asigurare a calității.
În aceste condiții, la licitație poate participa orice persoană/întreprindere, fără experiență
și capacitate în domeniul comercializării autobuzelor.
3. Nu se cere garanție pentru ofertă, garanție pentru buna execuție a contractului și nici
certificat de garanție a autobuzelor. Lipsa garanțiilor va absolvi ofertanții de orice
răspundere, iar în cazul defecțiunilor, nimeni nu se va face vinovat.
4. Criteriul de evaluare al ofertelor este unul foarte vag (cea mai bună ofertă tehnicoeconomică) și lasă o marjă de discreție foarte mare grupului de lucru.
5. Nu este specificată cantitatea de autobuze ce urmează a fi achiziționată.
6. Procedura de achiziții este organizată în afara cadrului legal al Legii nr. 131 privind
achizițiile publice, în baza excepțiilor de la art. 5. Astfel, operatorii economici interesați
nu pot contesta nici documentația de atribuire și nici decizia de atribuire.
În contextul factorilor de risc enumerați, procedura de achiziții în cauză creează premise
pentru corupție. Marja de discreție foarte mare a grupului de lucru, lipsa organismului de
control și criteriile simple și vagi de selecție creează premise pentru aranjarea achiziției și
atribuirea unor contracte ofertanților “doriți”. Acest lucru este facilitat și de faptul că pot fi
propuse oferte alternative, iar grupul de lucru poate accepta mai multe oferte.
De fapt, opțiunea de derogare de la Legea achizițiilor publice în achizițiile de mijloace de
transport este una tentantă pentru primarul mun. Chișinău. Acesta a înaintat solicitări către
Parlament și către autoritățile competente în domeniul achizițiilor publice, în speranța de a
obține permisiune pentru a achiziționa 100 de autobuze noi prin intermediul Parcului Urban
de Autobuze, folosindu-se de excepțiile de la Legea 131/2015.
Neregulile din această procedură de achiziții au fost constatate și de Agenția Achiziții Publice
prin raportul de monitorizare nr. 106 din 13.04.2021. Printre neregulile constatate de AAP
enumerăm:
-

-

Nepublicarea anunțului de intenție în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
Autoritatea contractantă nu a inclus nicio cerință privind capacitatea tehnică și/sau
profesională, capacitatea economică și financiară a operatorilor economici, standarde
de asigurare a calității și de protecție a mediului;
Decizia de a procura autobuze de până la 10 ani vechime și cu un parcurs de până la
500 000 km aduce atingeri principiului de protecție a mediului și promovării unei
dezvoltări durabile, și totodată principiilor eficienței utilizării banilor publici și
minimizării riscurilor autorităților contractante;

În documentația de atribuire nu se regăsește cerința privind prezentarea Declarației
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei grupări sau organizații
criminale pentru corupție, fraudă sau spălare de bani.
- Nu a fost stabilit algoritmul de punctare sau metodologia concretă de punctare care se
aplică pentru determinarea celei mai avantajoase oferte.
- Nu au fost atașate documentația de atribuire și Documentul Unic de Achiziții
European.
Având în vedere constatările menționate, AAP a dispus publicarea planului de achiziții pe
pagina web, asigurarea publicării anunțurilor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru
achizițiile următoare, completarea și atașarea documentației standard și a DUAE-ului,
stabilirea termenului-limită de depunere a ofertelor în conformitate cu prevederile legale,
corelarea tuturor cerințelor din documentele întocmite și informația din SIA „RSAP”
(MTender) prin prisma celor menționate cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (1) al Legii
nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
-

➢ Favorizarea unor operatori economici care au depus oferte neconfome
Compania Pontem.X a intrat fără concurență pe piața Republicii Moldova, în rezultatul
aprobării proiectului-pilot de organizare a alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de
învățământ general, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1260 din 19.12.2018. Această
companie, înregistrată cu 8 zile înainte de adoptarea Hotărârii de Guvern, este deținută în
proporție de 80% de o firmă cu reputație îndoielnică din grupul Pontem din Lituania, acuzat
de evaziune fiscală și de tendințe de monopol în Lituania, conform unor investigații
jurnalistice. Deși lucrurile nu par să meargă prea bine la Strășeni, fapt ce reiese și din
Hotărârea Curții de Conturi nr. 79 din 24.12.2020, Pontem.X începe să câștige teren și în
mun. Chișinău.
Timp de mai mulți ani, licitațiile pentru achiziționarea de servicii alimentare au fost câștigate
de Întreprinderea Municipală „Piața Centrală”, care era și unicul ofertant în achizițiile de
servicii alimentare ale DETS Centru. Brusc, în cadrul unei ședințe a Consiliului Municipal
Chișinău, s-a decis că întreprinderea municipală nu va mai participa la procedurile de achiziții
publice pentru serviciile de alimentare pentru instituțiile de învățământ. Retragerea din cursă
a Întreprinderii Municipale „Piața Centrală” a făcut loc imediat unui alt unic ofertant Pontem.X.
„Pontem.X” SRL a fost singurul ofertant în cadrul licitației deschise pentru servicii de
alimentare pentru copiii din cadrul instituțiilor de învățămînt preuniversitar subordonate
DETS s. Centru și a instituțiilor aflate la autonomie financiară (autogestiune) sectorul Centru,
pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021. Valoarea estimată a achiziției era de 14 821 843,25
lei, inclusiv TVA. Procedura de achiziții a fost divizată în 3 loturi, fiecare înglobând un
număr de instituții de învățământ. Oferta depusă de „Pontem.X” a fost desemnată

câștigătoare, deși conținea mai multe neconformități în raport cu documentația de atribuire.
Printre acestea enumerăm:
-

Garanția bancară cu termenul de valabilitatea mai mic decât minimul prevăzut

Conform anunțului de participare, termenul de valabilitate al garanției bancare trebuie să fie
egal cu termenul de valabilitate al ofertei, și anume 60 de zile. Garanția bancară atașată la
ofertă de „Pontem.X” SRL era valabilă de la 15 decembrie 2020 până la 13 ianuarie 2020,
deci pe un termen de numai 30 de zile.
-

Lipsa experienței de 5 ani în domeniul alimentației publice

Compania „Pontem.X” SRL a fost fondată la finalul anului 2018, prin urmare are o durată de
activitate ce abia depășește 2 ani. Ofertantul a atașat la ofertă unele acte ce ar demonstra
experiența companiei mamă din Lituania, cum ar fi contractele încheiate de ultima și scrisori
de mulțumire. Totuși, nu a fost prezentat un acord de asociere între „Pontem.X” SRL și
compania mamă, iar în DUAE este specificat că ofertantul participă la licitație ca și asociat
împreună cu UAB „Pontem”. Mai mult, chiar dacă menționează despre o presupusă asociere
între „Pontem.X” SRL și compania mamă în vederea executării obligațiilor contractuale, la
lit. C), ofertantul a indicat că operatorul economic nu utilizează capacitățile altor entități
pentru a corespunde criteriilor de calificare din pct. IV și V.
În condițiile în care lipsește un acord de asociere, iar capacitățile ultimei nu urmează a fi
utilizate pentru corespunderea criteriilor de calificare, nu există niciun temei pentru a
cataloga automat ca experiență similară a „Pontem.X” SRL experiența companiei mamă. În
același timp, acordul de asociere este esențial pentru a clarifica proporția implicării, dar și
obligațiile asumate de fiecare dintre asociați în legătură cu executarea contractului de
achiziție publică.
Favorizarea unui operator economic care a prezentat o ofertă neconformă am constatat-o și în
licitația deschisă cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1596467476677 pentru achiziționarea de lucrări de
amenajare a spaţiului verde (teren cu nr. cad. 0100424637) situat în oraşul Chişinău, sectorul
Râşcani, str. N. Dimo, desfășurată de Pretura sect. Râșcani. În rezultatul evaluării ofertelor, a
fost selectată oferta „Andrika” SRL - un operator economic specializat în furnizarea de
produse alimentare, dar fără experiență de executare a lucrărilor de amenajare.
Contractul de achiziție ar urma a fi executat de firma „Adrika” SRL în asociere cu „Capillati”
SRL. În calitate de unic fondator și administrator al ambelor companii este Covaș Adrian.
Numele fondatorului Covaș Adrian a apărut anterior în unele materiale ale AGER și
investigații jurnalistice legat de unele contracte de achiziții publice frauduloase atribuite
firmelor SRL Litarcom, AVI Borș SRL și „Capillati” SRL de Consiliul Raional Rezina.
Conform unei alte investigații, Covaș Adrian ar fi fost director executiv al firmei „Litarcom”
SRL, ajunsă în lista de interdicție pentru neexecutarea obligațiilor contractuale într-o serie de
proceduri de achiziție de lucrări de construcție a stațiilor de epurare, cu finanțare din FEN, în
mai multe sate din Republica Moldova.

Oferta depusă de Andrika SRL a fost una neconformă din considerentul lipsei de experienței
relevante.
Conform acordului de asociere între „Adrika” SRL și „Capillati” SRL, implicarea fiecărui
ofertant este de 60%, respectiv 40%.

Conform contractului de asociere, „Adrika” SRL va realiza lucrările de construcție-montaj,
iar „Capilatti” va realiza lucrările de amenajare.

Deși „Adrika” SRL va realiza lucrările de construcție-montaj, nu a prezentat niciun act care
demonstra experiența sa de executare a lucrărilor similare. Anunțul de participare prevede că
ofertantul sau membrii asocierii trebuie să demonstreze că au executat un contract cu
valoarea de cel puțin 75% din valoarea prezentului contract, respectiv contractul a fost
atribuit unui ofertant care nu a dovedit această experiență.
Conform informațiilor disponibile pe pagina web a Agenției Achiziții Publice, toate
contractele de achiziții publice încheiate de acest operator economic, cu excepția procedurii
examinate, sunt pentru produse alimentare. Unul din clienții fideli ai acestuia este și Pretura
sect. Rîșcani.

Conform cerinței din anunțului de participare, oferta conține un aviz de la Agenția de
Supraveghere Tehnică, eliberat pe data de 02.09.2020, adică cu numai o zi înainte de
deschiderea ofertelor, pentru operatorul economic „Capillati” SRL. Acest aviz constată că nu
au fost înregistrate încălcări la legislația în construcții și neconformități. Totuși acest anunț nu
este relevant, deoarece „Capillati” SRL nu va executa lucrări de construcții, această parte din
contract revenindu-i „Adrika” SRL. La fel, anexele la ofertă fac referire la experiența similară
de construcții-montaj a operatorului economic „Capillati” SRL, deși acesta nu urmează a
executa astfel de lucrări în cadrul acestui contract. Totuși nici experiența „Capillati” SRL nu
este demonstrată prin contracte și acte de recepție finală, conform rigorilor impuse de
documentația de atribuire.

Capitolul 4. Alte încălcări depistate
➢ Inițierea unor proceduri de achiziție pentru care nu există certitudinea finanțării

În lipsa disponibilității de resurse, unele autorități contractante dispun alocarea unei porțiuni
din suma necesară pe parcursul a câțiva ani. În acest mod, lucrările care ar putea fi finalizate
în câteva luni, sunt și ele tergiversate timp de mai mulți ani.
Drept exemplu în acest sens servește procedura de achiziție a lucrărilor de construcție a
bazinului de înot al Liceului Teoretic „Natalia Gheorghiu”, inițiată de ÎM „Direcția
Construcții Capitale a mun. Chișinău”, cu valoarea estimată de 23 768 242,98 MDL.
Conform anunțului de participare, termenul de executare a lucrărilor de construcții era până la
31.12.2025. Din explicațiile autorității contractante, reiese că bugetul pentru fiecare an ar
urma să fie aprobat la începutul anului respectiv. Conform deciziei CMC 6/4 din 26.12.2019,
limita alocațiilor stabilite pentru construirea bazinului de înot pentru anul 2020 a fost de 5
milioane lei.
Astfel, reiese că ofertanții trebuie să repartizeze lucrările ce vor fi executate de-a lungul
perioadei de 5 ani. Cantitatea de lucrări preconizată pentru fiecare depinde de finanțarea
disponibilă raportată la fiecare an. Nu există vreo garanție că vor fi aprobate sume similare pe
parcursul următorilor ani, sau dacă acestea vor fi în general aprobate, luând în calcul și criza
cauzată de pandemie, ale cărei proporții nu le cunoaștem deocamdată. Alte riscuri țin de
posibile costuri suplimentare legate de majorarea prețurilor pentru materiale, utilaje și lucrări,
dar și de deteriorarea unor elemente de construcție în legătură cu trecerea timpului. Deși
aceste costuri ar fi, în mod normal, puse în seama antreprenorului, ar putea interveni totuși
excepții în contextul unor circumstanțe de forță majoră, generate de pandemie, spre exemplu.

Capitolul 3. Executarea defectuoasă a contractelor de achiziții publice
Pacienții bolnavi de tuberculoză au dreptul de a beneficia de tichete alimentare în valoare de
35 de lei zilnic, ca și măsură de creștere a eficienței tratamentului antituberculos în condiții de
ambulator. Conform pct. 20 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.
99/52A din 15.02.2017, instituțiile medico-sanitare vor asigura procurarea tichetelor
alimentare și rambursarea cheltuielilor de transport pentru bolnavii de tuberculoză în limita
surselor financiare destinate în acest scop, contractate de către Compania Națională de
Asigurări în Medicină. Instituțiile medico-sanitare desfășoară licitații publice pentru a
achiziționa diverse produse alimentare de la un anumit operator economic care se obligă să
ofere prețuri prestabilite. Ulterior, bolnavii tuberculoză merg la magazinul operatorului
economic achiziționează produse alimentare în limita valorii tichetelor de care dispun.
În mai multe orașe și regiuni din țară, aceste licitații sunt câștigate ani în șir de unul și același
operator economic, dar este, de obicei, și unicul participant. Lipsa concurenței poate fi
facilitată și de modul de elaborare a documentației de atribuire, și anume:
-

Lipsa algoritmului de calcul a prețului cel mai scăzut la evaluarea ofertelor

În procedurile analizate, procedurile de achiziții sunt desfășurate într-un singur lot, cu o listă
vastă de produse alimentare, iar criteriul de evaluare este prețul cel mai scăzut. Autoritatea

contractantă nu a stabilit algoritmul de calcul a punctajului pentru eventualitatea în care ar fi
depuse mai multe oferte, iar prețul pentru unele poziții este mai mare, iar pentru altele mai
mic în fiecare ofertă.
Nu sunt stabilite limitele minimă ale cantității de produse alimentare pe care ar urma
să le pună la dispoziție operatorii economici
În documentația de atribuire se stabilește doar că bolnavii vor putea beneficia de produse
alimentare în bază de tichete în limita valorii totale a procedurii de achiziție. Astfel, operatorii
economici nu par a fi obligați să-și asume obligația de a avea în stoc toate produsele pe care
le comercializează pe parcursul executării contractului.
-

Lipsa concurenței duce la situația în care bolnavii de tuberculoză, care provin de obicei din
păturile social vulnerabile, sunt nevoiți să achiziționeze produsele alimentare la prețuri
semnificativ mai mari decât în alte magazine.
Acest lucru se întâmplă în mun. Chișinău și or. Ialoveni. Bolnavii de tuberculoză din toate
sectoarele mun. Chișinău și din raionul Ialoveni pot achiziționa produse alimentare în bază de
tichete doar la un singur magazin alimentar din regiunea Telecentru, deținut de operatorul
economic Exclusiv SRL. În acest magazin, un bolnav de tuberculoză va procura 1 kg de
carne de pasăre la prețul de 73 de lei, 1 kg de brânză de vaci la prețul de 65 de lei, 1 kg de unt
la prețul de 160 de lei, 1 litru de ulei la prețul de 40 de lei, 1 kg de cartofi la prețul de 21,2 lei,
1 kg de ceapă la prețul de 14 lei, 1 kg de morcov la prețul de 15 lei, iar 1 kg de mere la prețul
de 25 lei.
O situație similară am constatat în mun. Bălți, unde compania care vinde produse alimentare
necesare bolnavilor de tuberculoză la prezentarea tichetelor cu valoarea nominală de 35 lei
este „Leosad Plus” SRL, administrată de Lilia Osadciaia. „Leosad Plus” SRL este unicul
participant și câștigător în procedurile de achiziții de acest tip desfășurate de IMSP „Spitalul
Clinic municipal Bălți”.
Pacienții de tuberculoză se plâng de lipsa asortimentului la produsele din magazin care pot fi
achiziționate în bază de tichete. Adesea, pacienții se confruntă cu faptul că produsele
alimentare necesare nu sunt în stoc, iar alte produse alimentare prevăzute în contractul de
achiziții publice spre a fi achiziționate în bază de tichete, deși disponibile în stoc, nu mai sunt
„permise”, deoarece prețul acestora a crescut. Astfel, bolnavii sunt limitați în alegere și sunt
obligați să procure ceea ce li se oferă. Zahărul este rareori disponibil. Uleiul vegetal nu este
„permis”, deoarece prețul a crescut. Pacienților li se oferă spre vânzare doar carne de pui, deși
contractul prevede atât carne de porc, cât și carne de vită. În același timp, pacienții mai sunt
revoltați de faptul că prețurile din magazin sunt mult mai mari decât în orice alt magazin
alimentar din oraș. De exemplu, cartofii costă 15,74 lei per 1 kg.
De asemenea, pacienții nu primesc chitanțe, conform cărora ar putea verifica lista și prețurile
bunurilor cumpărate. Respectiv, este posibil că operatorul economic să raporteze autorității
contractante că alte cantități din fiecare din produsele alimentare eliberate în bază de tichete
decât situația reală.

O altă situație de executare necorespunzătoare a contractelor de achiziții a fost sesizată în
cadrul unei ședințe a Comitetului Executiv al Găgăuziei de doamna Bașkan Irina Vlah.
Aceasta a indicat includerea în “lista neagră” de achiziții publice în Găgăuzia a Moncomtex
S.R.L,“Sud-Terra S.R.L., Zagorlar S.R.L., APS Service Grup S.R.L., Alianta Proiect S.R.L.
și Alianta Construct S.R.L.
În legătură cu încălcările comise invocate și pretinsa listă neagră pentru achiziții din
Găgăuzia am adresat o petiție Doamnei Bașkan Irina Vlah. Prin răspunsul primit ni s-au
comunicat următoarele:
1. În cadrul achiziției pentru Reconstrucția acoperișului, schimbarea tâmplăriei și
termoizolarea fațadei la clădirea IMSP Centrul de Sănătate Comrat, operatorul
economic Moncomtex S.R.L. nu a executat toate lucrările conform contractului și
actului de predare primire. În pofida acestui fapt, Directorul Agenției de Dezvoltare
Regională UTA Găgăuzia a semnat actul de predare primire. Menționăm că la data
de 14 ianuarie am depus o petiție în adresa ADR UTA Găgăuzia pentru comentarea
acestei informații, însă pînă la moment nu am primit un răspuns.
2. În cadrul achizițiilor organizate de către Direcția Generală de Construcții și
Infrastructură a Găgăuziei, mai mulți agenți economici, inclusiv COOP Granit și
SRL Iunins-com nu și-au onorat obligațiunile contractuale în mod corespunzător.
Adițional ni s-a comunicat despre faptul că Direcția Generală de Construcții și
Infrastructură a Găgăuziei va solicita de la Agenția Achiziții Publice introducerea
operatorilor economici respectivi în lista de interdicție.
Constatăm cu regret că autoritățile publice nu fac uz de mecanismele legale existente pentru a
combate executarea proastă a contractelor de achiziții publice.
În alte situații, unii operatori economici care și-au îndeplinit defectuos obligațiile contractuale
au fost recompensați cu alte contracte de achiziții publice pentru a remedia daunele produse.
Unul dintre aceștia este operatorul economic „UNICONS AI” SRL, care a executat contractul
de reconstrucție a acoperișului existent al liceului teoretic OLYMP din s. Costesti, r-nul
Ialoveni. Contractul în valoare de 1.539.171,51 lei a fost atribuit de Consiliul Raional
Ialoveni la începutul lunii septembrie 2020, în rezultatul procedurii de achiziție nr. ocdsb3wdp1-MD-1594282790170.
După începerea lucrărilor, operatorul economic a demontat acoperișul, și nu a luat măsurile
necesare pentru a preveni posibile daune. Ploile torențiale au distrus au distrus tehnica de
calcul, mobilierul și rețelele electrice. Suma necesară pentru reparația rețelelor electrice era
de peste 1 milion de lei. În presă, fostul premier Ion Chicu a promis că vor fi alocate mijloace
financiare necesare, doar că după o evaluare amplă în care se va stabili cine se face vinovat
de această situație.
În lipsa unei evaluări a pagubelor și stabilirii vinovaților, s-a decis alocarea sumei de 600 000
lei pentru repararea pagubelor. Consiliul Raional Ialoveni a atribuit aceluiași operator
economic „Unicons AI” SRL și contractul pentru achiziția de lucrări de reparație a rețelelor
electrice, cu valoarea de 593.499,72 lei, printr-o procedură de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare.

Capitolul 4. Analiza deciziilor ANSC
În perioada de referință, monitorii AGER au analizat 176 de decizii ale Agenției Naționale
pentru Soluționarea Contestațiilor. Dintre cele 176 de decizii analizate, 72 au fost decizii de
admitere parțială sau integrală a contestațiilor, 69 au fost decizii de respingere pe motiv de
netemeinicie, 17 au fost decizii de respingere pe motiv de tardivitate, în timp ce 18 au fost
restituite fără examinare în fond.
Dintre cele 176 de decizii examinate, doar 26 aveau ca obiect documentația de atribuire.
Dintre acestea, 5 au fost admise, 12 au fost respinse pe motiv de netemeinicie, 3 au fost
respinse pe motiv de tardivitate, iar 3 restituite fără examinare.
O tendință observată recent în deciziile ANSC este creșterea proporției deciziilor de
respingere a contestației din motivul lipsei de interes a contestatarilor. Această abordare ar
putea fi una justificată din perspectiva mediului de afaceri. Totuși, în contextul lipsei
mecanismelor de sancționare a încălcărilor comise în desfășurarea achizițiilor publice,
această tendință pare a crea un dezechilibru și mai mare din perspectiva principiilor de
utilizare eficientă a banilor publici.
O astfel de situație de constatare a lipsei interesului contestatorului am observat în cadrul
procedurii de achiziție de echipamente de protecție pentru combaterea COVID-19 conform
necesităților IMSP-urilor pentru anul 2021, nr. ocds-b3wdp1-MD-1610526667942. Unul
dintre contestatori, „Portavita” SRL, a invocat faptul că cerințele tehnice indicate în anunțul
de participare sunt discriminatorii, din motiv că documentele solicitate pentru producătorii
străini nu sunt identice în raport cu cele solicitate pentru producătorii autohtoni. Contestatorul
a explicat că producătorii străini erau obligați să respecte recomandările OMS și prevederile
Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 253
din 13.03.2020, oferind produse finite certificate la nivel internațional, în timp ce pentru
producătorii autohtoni era suficientă prezentarea avizelor sanitare de la ANSP pentru
produsele finite și certificatele de calitate pentru materia primă. ANSC constată că, pe de o
parte, actele cerute producătorilor autohtoni nu sunt suficiente pentru a asigura nivelul
corespunzător de protecție împotriva Coronavirusului de tip nou, iar pe de altă parte plasează
în condiții inegale operatorii economici/producătorii, astfel fiind favorizați cei ce nu pot
demonstra conformitatea produsului finit cu standardele relevante. ANSC a respins
contestația „Portavita” SRL asupra acestor aspecte, motivând că acest operator economic,
care e producător autohton, nu a probat modul în care este lezat prin specificațiile stabilite de
autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă a fost totuși obligată să opereze modificările
de rigoare, find admisă contestația altui operator economic pe aspectele menționate.
Un alt caz asemănător este procedura de achiziție de tehnică de calcul nr. ocds-b3wdp1-MD1606817156303, desfășurată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. În cadrul acestei
proceduri de achiziție, operatorul economic și-a propus să achiziționeze 95 de laptopuri, fiind
stabilit un termen de livrare a bunurilor la sediul autorității contractante de doar 5 zile
calendaristice din data semnării contractului. Documentația de atribuire a fost contestată la
ANSC, contestatorul invocând că „Această cerință este complet suprarealistă, cu excepția
cazului în care potențialul participant are echipamentul solicitat în stoc. Cu toate acestea,
având în vedere cerințele tehnice foarte specifice, este foarte dificil să presupunem că astfel
de laptopuri pot fi în stoc la mai mulți participanți pe piață. În plus, Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării solicită ca licența academică corespunzătoare a sistemului de operare
să fie instalată pe unele laptopuri, ceea ce este de asemenea imposibil de realizat în 5 zile
calendaristice”. Contestatorul a mai explicat că, în condițiile actuale, producătorii nu au
laptopuri în stoc, și chiar și termenul de 60 de zile pentru producerea acestora este prea mic.
În aceste condiții, ANSC a constatat că operatorul economic „nu a justificat un interes real în

sensul art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 în promovarea pretenției sale, dat fiind faptul
că acesta nu a demonstrat folosul practic care l-ar obține, exercițiul dreptului de a formula o
contestație cerând o justificare prin impunerea condiției interesului urmărindu-se evitarea
unor contestații lipsite de orice utilitate. Prin urmare, pentru a avea calitatea de persoană
vătămată în sensul normei legale citate supra, contestatorul trebuie să aibă un interes real în
legătură cu procedura de achiziție publică, pentru a putea formula pretenții față de un act
emis de către autoritatea contractantă cu încălcarea prevederilor legale în materia
achizițiilor publice, or el însuși recunoaște că nu va putea livra bunurile solicitate de către
autoritatea contractantă nici chiar în 60 de zile”.
Într-o altă procedură, de achiziție de lucrări de reparație a blocului medical al IMSP SCMS MPS din
strada Pușkin 51, nr. ocds-b3wdp1-MD-1600629230236, un ofertant aflat pe locul 4 ca și preț, a
contestat rezultatele procedurii, argumentând neconformitatea ofertei, cu cel mai mic preț,
desemnate câștigătoare. Agenția a constatat că operatorul economic contestator nu justificat un
interes în promovarea contestației sale, deoarece acesta nu a înaintat pretenții cu privire la
celelalte două oferte apreciate de autoritatea contractantă admisibile ce nu au fost desemnate
câștigătoare, dar care se situează înaintea ofertei sale.

➢ Neexecutarea Deciziilor ANSC
Direcția Generală Educație Tineret și Sport a desfășurat licitația nr. ocds-b3wdp1-MD1604412597810 pentru produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie
din mun. Chișinău pentru perioada anului ianuarie – iunie 2021, cu valoarea estimată de 57
996 476 lei, fără TVA.
Mai mulți operatori economici au depus contestații asupra rezultatelor licitației în privința
mai multor loturi de fileu de pește și de produse lactate. Fără a aștepta rezultatul examinării
contestațiilor, autoritatea contractantă a încheiat contracte achiziții publice de mică valoare cu
operatorii economici pe care îi desemnase câștigători pe loturile respective. Până la adoptarea
deciziei ANSC, acești operatori economici efectuaseră deja și livrări în baza contractelor de
valoare mică. Deci chiar dacă ANSC a constatat neconformitatea ofertelor desemnate
câștigătoare și a dispus anularea deciziilor de atribuire, deciziile ANSC au rămas fără efect.
Unul dintre loturile asupra căruia a fost depusă contestație a fost acela de 113 775 kg de fileu
de pește, cu valoarea estimată de 7 622 925 lei, fără TVA, pentru perioada anului ianuarie –
iunie 2021. Specificațiile pentru acest produs erau următoarele: fileu de pește neglazurat
(fără gheață) fără piele, greutatea 120-200 gr/bucata. Se livrează cu transport care necesită
regim termic special, ambalat a cite 2-5 kg în politilenă și cutii de carton. Contrar
specificațiilor stabilite, DGETS a desemnat câștigătoare oferta operatorului economic
„Pascolina” SRL, care a propus un alt produs de pește de calitate inferioară, și anume file de
merluciu congelat în pungi din polietilena în formă de baton cu masa netă (1,5-1,8)kg.
Aceste specificații nu corespund documentației de atribuire, fiind vorba despre un alt produs,

de calitate inferioară. Parametrii produsului oferit de „Pascolina” SRL reies din certificatul de
conformitate eliberat la data de 10 decembrie 2020. Certificatul respectiv a fost eliberat
pentru un lot de 12 000 kg de astfel de produs, cu termenul de valabilitate până în luna aprilie
2021. De aici denotă că, în luna decembrie 2020, acest operator economic avea în stoc, cel
puțin un lot de 12 000 kg de pește merluciu în formă de baton pe care trebuia să-l vândă de
urgență înainte de a expira. Presupunem că majoritatea centrelor comerciale ar fi refuzat să
cumpere produsul pe cale să expire, deci singura modalitate prin care operatorul economic
putea scăpa de el era să-l vândă în cantități mari instituțiilor de învățământ.
Termenul de valabilitate al peștelui nu a făcut obiectul contestației la ANSC. Totuși ANSC a
constatat neconformitatea ofertei depuse de „Pascolina” SRL, deoarece produsul din ofertă
era diferit de cel solicitat de autoritatea contractantă. Până la emiterea deciziei ANSC,
DGETS încheiase deja mai multe contracte de achiziție de mică valoare cu „Pascolina” SRL.
Am solicitat contractele respective de la DGETS, însă acestea nu ne-au fost puse la
dispoziție.
În urma unui articol publicat pe revizia.md pe această temă, DGETS a venit cu o reacție
publică în care a calificat drept „interpretări eronate” argumentele referitor la neconformitatea
ofertei „Pascolina” SRL, deși neconformitatea acesteia a fost constatată în mod clar și prin
decizia ANSC nr. 03D-53-21 din 01.02.2021.

Totodată, DGETS a recunoscut efectiv că a încheiat contracte de achiziție de mică valoare cu
„Pascolina” SRL, contrar prevederilor legii 131/2015, în virtutea căreia încheierea
contractului era suspendată până la examinarea contestațiilor.

Sunt și cazuri în care instanțele de judecată par să faciliteze neexecutarea deciziilor ANSC,
cel mai frecvent, prin suspendarea unei decizii ANSC care suspendă decizia de atribuire. Aici
intervine și o doză de confuzie în aplicarea prevederilor Codului Administrativ. Conform art.
214 din Codul administrativ, „(1) Suspendarea executării actului administrativ individual
contestat poate fi solicitată de către reclamant instanței de judecată care examinează acțiunea
de contencios administrativ”. Motivele de suspendare a executării actului administrativ
individual sunt prevăzute la art. 172 alin. (2), și anume:
„a) existența unor suspiciuni serioase și rezonabile privind legalitatea actului
administrativ individual defavorabil;

b) existența pericolului iminent de producere a unor prejudicii ireparabile prin
executarea în continuare a actului administrativ individual defavorabil.”
Codul administrativ nu prevede dacă aceste motive trebuie sau nu să fie întrunite cumulativ
pentru suspendarea actului administrativ. Acest lucru generează interpretări diferite la nivelul
instanțelor de judecată. În timp ce unii judecători apreciază că ele trebuie întrunite cumulativ,
și nu suspendă decât foarte rar deciziile ANSC, alții consideră că este suficientă
eventualitatea unor prejudicii, în lipsa suspiciunilor de ilegalitate. Astfel de interpretare a dat
judecătorul Marcel Gandrabur în procesul examinării contestației asupra deciziei ANSC în
procedura nr. 20/00139 de achiziție a „Costumelor de Maximă protecție, Ochelari și viziere
pentru combaterea COVID-19 necesare conform necesităților IMSP-urilor pentru anul
2020”.
Prin decizia ANSC nr. 03D-695-20 din 21.09.2020, s-a anulat decizia de atribuire a
contractului de achiziții publice în partea ce ține de evaluarea ofertei „Tetis International Co”
SRL pentru lotul de costume de protecție, pe motiv că „Tetis International Co” SRL nu a
prezentat documente justificative privind corespunderea costumelor de protecție propuse
specificațiilor tehnice și că acestea ar asigura protecția necesară personalului medical din
prima linie în lupta cu infecția COVID-19.
Autoritatea contractantă a solicitat clarificări și acte suplimentare de la operatorul economic
„Tetis International” SRL, care a prezentat acte aferente unui alt produs decât cel ofertat.
Deși în oferta inițială Tetis International Co” SRL s-a angajat să livreze, pentru lotul nr. 3
„Costume de protecție laminate medicale (model art. CPL 01/2020)”, țara de origine
Republica Moldova, producător „Artbutic” SRL, documentele justificative prezentate
suplimentar sunt emise pentru modelul „ONG 05”, producător „ONGAN TEKSTIL
SANAYI VE DIȘ TICARET ANONIM ȘIRKET”, TURCIA.
Decizia de atribuire repetată a fost contestată. Prin Decizia nr. 03D-766-20 din 16.10.2020,
ANSC a admis contestația și a anulat decizia de atribuire, din motiv că actele justificative
prezentate suplimentar de „Tetis International Co” SRL se referă la alte bunuri decât cele din
ofertă. ANSC a constatat că autoritatea contractantă nu s-a asigurat că bunul finit
„Costumele de maximă protecție”, produse de către „Artbutic” SRL, sunt conforme
standardului EN 14126 și ISO 16603, ISO 16604.
Ignorând contestația în examinare la ANSC, CAPCS a încheiat contractul, cu încălcarea
vădită a prevederilor art. 85 alin (18) din Legea 131/2015, „Autoritatea contractantă nu are
dreptul de a încheia contractul de achiziţii publice pînă la emiterea unei decizii finale pe
marginea contestaţiei de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor”.
Ulterior, CAPCS a înaintat o cerere de chemare în judecată în ordine de contencios
administrativ, solicitând și suspendarea deciziei contestate, în contextul căreia, contractul era
lovit de nulitate absolută, conform art. 86 alin. (11) al Legii 131/2015.
Prin Încheierea 3-2689/2020 din 30.10.2020, care nu apare pe portalul instanțelor de judecată,
judecătorul Marcel Gandrabur a admis solicitarea CAPCS de suspendare a deciziei
ANSC, constatând că „...executarea actelor administrative contestate ar tergiversa
procesul disputat și ar crea prejudicii iremediabile atât titularului acțiunii, cât și

mediului persoanelor cărora la sunt destinate echipamentele vizate în procedura de achiziție
în litigiu”.
Instanța nu a făcut referire la suspiciuni serioase și rezonabile privind legalitatea
actului administrativ. Pericolul iminent este prezentat numai sub aspectul că
echipamentele de protecție sunt necesare asigurării personalului medical antrenat în
lupta cu infecția COVID-19. Se mai face referire evaziv la HG 494 din 08.07.2020, nu și la
articolul concret care ar fi relevant și aplicabil în speță. Încheierea de suspendare a fost
menținută de instanțele superioare. Prin Decizia nr. 3r-822/20 din 30.11.2020, recursurile
declarate de către SRL „Portavita” și Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău au fost respinse. Instanța de apel a menținut
încheierea instanței de fond. Conform abordării instanței, chiar dacă nu există suspiciuni că
un act ar fi ilegal, acesta poate fi suspendat pentru a împiedica un pericol iminent.
În alte circumstanțe asemănătoare, instanțele au fost mai precaute la examinarea solicitărilor
de aplicare a măsurilor de asigurare, apreciind că atât cazul bine justificat, cât și paguba a
cărei iminentă producere ar fi înlăturată prin suspendarea executării actului administrativ,
trebuie să fie indicate și probate în concret, nu doar afirmate prin preluarea textelor de lege
rezultând aşadar obligația probării faptului că existenţa acestor condiţii nu doar că se
prezumă, ci trebuie dovedite de persoana lezată care a solicitat suspendarea executării
actului administrativ.
Se ajunge la situația disproporționată în care instanțele de judecată, în lipsa suspiciunilor de
ilegalitate, suspendă deciziile ANSC de anulare a unor acte a căror ilegalitate a fost constatată
în rezultatul examinării probelor, cu participarea părților. Menționăm că suspendarea unei
decizii ANSC prin care s-a anulat o decizie de atribuire are ca efect suspendarea interdicției
impusă autorității contractante de încheia un contract de achiziții publice în baza unei decizii
de atribuire constatată ca fiind ilegală. Autoritățile contractante obțin undă verde de a încheia
contracte de achiziții cu operatorii economici care au depus oferte neconforme. Astfel, ajung
să fie încheiate contracte de achiziții publice cu operatori economici care nu întrunesc
condițiile de eligibilitate sau au depus oferte neconforme.
În consecință, mecanismul de suspendare a actelor administrative, care are rolul de a
suspenda efectele unor acte administrative spre a evita prejudicii iremediabile, ajunge a fi
aplicat contrar scopului prevăzut de lege. Ajung a fi achiziționate bunuri, servicii și lucrări
necalitative, nesustenabile, irosind banii publici. De obicei, operatorii economici au timp să
livreze bunurile, serviciile sau lucrările până la examinarea în fond a cererilor de chemare în
judecată. Prin urmare, chiar dacă se constată că decizia de atribuire emisă de o autoritate
contractantă a fost ilegală, iar decizia ANSC legală, contractul, lovit de nulitate absolută, va
produce efect, pentru că restituirea prestațiilor va fi imposibilă.

Și în alte cazuri, instanțele de judecată au admis abordări neuniforme, și chiar contradictorii
în situații similare. Unul dintre acestea ține de achiziționarea medicamentelor care nu au fost

autorizate de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Conform prevederilor art.
11 alin. (5) din Legea privind activitatea farmaceutică nr. 1456/1993, „Se interzice utilizarea
în practica medicală a medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice fără
autorizarea Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”. Alin. (7) al aceluiași
articol stabilește totuși excepții de la această normă, și anume că „...Agenţia Medicamentului
şi Dispozitivelor Medicale este în drept să permită importul, distribuirea şi folosirea în
practica medicală a medicamentelor, altor produse farmaceutice, necesitatea reducerii
cheltuielilor pentru achiziţiile publice de medicamente, parafarmaceutice şi materiei prime
medicamentoase neautorizate în Republica Moldova, dar autorizate în ţara de origine.”.
De obicei, CAPCS stabilește că se acceptă medicamente care nu au fost autorizate în
Republica Moldova, cu condiția că acestea sunt autorizate de Agenția Europeană a
medicamentelor sau în țări ca Elveția, Canada, Japonia, Australia etc. În unele cazuri, CAPCS
stabilește că este obligatoriu ca medicamentele să fie autorizate în Republica Moldova. Astfel
de cerințe au fost contestate în repetate rânduri la ANSC, pe motiv că ar denatura concurența
și ar permite unui număr restrâns de operatori economici să participe. Cele mai multe
contestații de acest tip au fost admise. ANSC a avut o abordare similară la emiterea deciziei
nr. 03D-548-20 din 07.08.2020, în cadrul procedurii nr. 20/00072, privind achiziționarea
medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare
care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2021,
CAPCS a contestat decizia ANSC în instanța de judecată. În cererea de chemare în judecată,
CAPCS a argumentat că acceptarea medicamentelor neautorizate este interzisă. În textul
cererii de chemare în judecată, autoritatea contractantă a trunchiat prevederile legii
1456/1993, excluzând sintagma „necesitatea reducerii cheltuielilor pentru achiziţiile publice
de medicamente, parafarmaceutice şi materiei prime medicamentoase neautorizate în
Republica Moldova, dar autorizate în ţara de origine”.

În interpretarea CAPCS, acceptarea medicamentelor neautorizate în RM ar fi permisă doar în
cazul în care nu ar exista analogi/substituenți (medicamente) autorizate în RM. CAPCS a
solicitat suspendarea Deciziei ANSC până la examinarea în fond a cauzei.
Instanța a admis argumentele CAPCS și a dispus suspendarea deciziei ANSC. Încheierea
instanței s-a întemeiat pe dubiile cu privire la legalitatea deciziei ANSC, dar și pericolul
producerii unor prejudicii în cazul procurării medicamentelor aflate în procedura de
autorizare repetată și plasarea lor pe piață medicamente. Ca efect al suspendării, CAPCS a
continuat desfășurarea procedurii de achiziție și a încheiat și contracte de achiziții pentru o
parte din loturi.
Prin Hotărârea nr. 3-1870/2020 din 17.11.2020, judecătorul Oleg Melniciuc a admis cererea
de chemare în judecată depusă de CAPCS. Instanța nu a luat în considerare nici argumentele
referitor la faptul că admiterea medicamentelor neautorizate în Republica Moldova, dar
autorizate în țara de origine și/sau alte țări nu echivalează cu plasarea pe piață a acestora, iar
operatorul economic și beneficiarii vor fi oricum protejați de potențiale abuzuri din partea
operatorilor economici prin prevederile contractuale și garanția de bună execuție.
Hotărârea emisă de judecătorul Oleg Melniciuc contravine atît cu practica obișnuită a
CAPCS, care admite, în majoritatea procedurilor de achiziții publice, medicamente
neautorizate în Republica Moldova cît și practicii judiciare. Prin Hotărârea nr. 3-1073/2018
din 29.10.2018, a fost adoptată o soluție diferită într-un caz similar. În litigiul menționat, un
operator economic a contestat decizia ANSC care constatase ca fiind legală documentația de
atribuire a CAPCS, prin care se acceptau medicamente autorizate și neautorizate în RM.
Condiția pentru medicamentele neautorizate în RM era ca acestea să fie autorizate în cel puțin
o țară cum ar fi Elveția, SUA, Canada, Japonia sau Australia.
Ironic, deși CAPCS a cerut instanței recunoașterea imposibilității achiziționării
medicamentelor neautorizate în RM, iar instanța acceptă acest argument, în scurt timp
CAPCS s-a răzgândit. La data de 08.12.2020, a fost lansată o achiziție suplimentară pentru
achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2021
(suplimentar), pentru 146 de loturi. De data aceasta, CAPCS a acceptat în procedura de
achiziție atât medicamente autorizate, cât și neautorizate în Republica Moldova.
➢ Procedura de contestare a deciziilor ANSC
O problemă în rândul justițiabililor care vor să conteste deciziile ANSC este neclaritatea în
legislație cu privire la necesitatea respectării procedurii prealabile. Articolul 163 lit. c) din
Codul administrativ prevede că procedura de examinare a cererii prealabile nu se efectuează
dacă legea stipulează expres adresarea nemijlocită în instanţa de judecată. Conform art. 86
alin. (12) din legea 131/2015, Decizia Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor
privind soluţionarea contestaţiei poate fi atacată în instanţa judecătorească competentă.
Aceste prevederi nu sunt suficient de precise și permit interpretări contradictorii, fapt de care
abuzează instanțele de judecată.

Spre exemplu, în Dosarul nr. 3-1754/2020, SRL ”Baguette” împotriva Agenției Naționale
pentru Soluționarea Contestațiilor, Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a
Ministerului Apărării privind anularea Deciziei Agenției Naționale pentru Soluționarea
Contestațiilor nr. 03D-428-20 din 02.07.2020, prin încheierea din 5 august 2020, Judecătorul
Judecătoriei Chișinău a declarat inadmisibilă acțiunea depusă de reclamant din cauza
nerespectării procedurii prealabile. Judecătorul a interpretat în felul următor prevederile
legale citate:
“Judecătorul va respinge argumentul SRL ”Baguette” precum că reclamantul nu este obligat
să înainteze o cerere prealabilă împotriva Deciziei Agenției Naționale pentru Soluționarea
Contestațiilor nr. 03D-428-20 din 02.07.2020, fiind în drept să înainteze o acțiune direct în
instanța de judecată competentă, or în opinia instanței, verbul „poate” din textul art.86 alin.
(12) din Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015, pune accentul pe principiul
disponibilității, având în vedere că anterior Codului administrativ, existau reglementări
dispersate, în special a diferitor aspecte de procedura administrativă, însă după intrarea
Codului în vigoare, condițiile de admisibilitate a acțiunii în contenciosul administrativ sunt
prevăzute de Codul administrativ, dar nu de normele dreptului material.”
Pe de altă parte, aceeași instanță, în dosarul nr. 3-977/2020, prin Hotărârea din 30 octombrie
2020 a constatat că Decizia ANSC se contestă direct în instanță, fără a fi necesară depunerea
unei cereri prealabile:
“Referitor la condiția de admisibilitate privind prezența actului administrativ individual
defavorabil, se reține că, decizia Inspectoratului General de Poliție nr.34/9-1287 din 16
aprilie 2020 de descalificare a ofertei este un act administrativ individual defavorabil
reclamantului, emanând de la o autoritate publică, reprezentând o măsură oficială întreprinsă
de autoritatea publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public,
cu scopul de a produce nemijlocit efecte juridice, iar decizia Agenției Naționale pentru
Soluționarea Contestațiilor nr.03d-234-20 din 27 aprilie 2020 reprezintă rezultatul examinării
cererii prealabile, prin care actul administrativ individual defavorabil a fost contestat în
procedură extrajudiciară.”
Aceste interpretări contradictorii ale legii de către Judecătoria Chișinău pun justițiabilii într-o
situație în care nici una dintre căile posibile de contestare a deciziilor ANSC (prin contestarea
direct în instanță, sau prin depunerea unei cereri prealabile) nu sunt sigure. Alegerea uneia
duce la pierderea termenului de exercitare a dreptului la cealaltă.
➢ Publicarea integrală a actelor dispozitive ale instanțelor
AGER a sesizat faptul că o parte semnificativă din actele de dispoziție ale Judecătoriei
Chișinău și Curtea de Apel Chișinău prin care se soluționează fondul în cauzele privind
anularea deciziilor ANSC erau anonimizate în totalitate sau în parte. În legătură cu acest fapt,
AGER a depus mai multe petiții în adresa instanțelor respective, dar și Agenției de
Administrare a Instanțelor Judecătorești prin care a solicitat publicarea integrală a actelor
respective, dar și publicarea lor integrală pe viitor. În rezultat, acum aproape toate actele de

dispoziție în cauză au fost dezanonimizate, iar noile actele emise recent sunt la fel publicate
integral.
➢ Uniformitatea deciziilor ANSC
În general, deciziile ANSC sunt uniforme în abordări. Unele diferențe față de deciziile
anterioare pot fi generate de punerea unui accent mai mare pe argumentele și probele
prezentate de părți, fără a examina din oficiu unele temeiuri neinvocate de părți.
O situație în care ANSC pare să fi dat o interpretare neuniformă a fost probarea accesului
operatorilor economici la personalul de specialitate pentru executarea contractului de
achiziții.
În procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1613639894008, privind achiziția
„Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice locale pentru anul 2021”, inițiată de către
Consiliul raional Soroca, fusese desemnată câștigătoare oferta operatorului economic
„Drumuri-Soroca” SRL. Decizia de atribuire a fost contestată. Unul dintre motivele invocate de
unul dintre contestatori a fost că ofertantul desemnat câștigător nu a probat accesul la personalul
de specialitate antrenat în procesul de executare a lucrărilor conform cerinței de calificare nr. 11:

Acesta a explicat că, deși documentația de atribuire prevedea demonstrarea accesului la
personalul de specialitate, „ofertantul „Drumuri-Soroca” SA nu a prezentat nici o dovadă care
să ateste raporturile juridice dintre acesta și personalul de specialitate indicat în Formularul
F3.12.”. ANSC a conchis că „pentru a se califica conform cerinței nominalizate supra,
ofertanții sunt obligați să prezinte Formularul F3.12 care să includă informația privind
studiile personalului esențial de specialitate propus pentru executarea lucrărilor, inclusiv
certificatele de atestate tehnico-profesională ale acestora și doar în condițiile în care există
unele dubii/incertitudini cu referire la informația expusă sau sunt înaintate pretenții la acest
aspect, se impune, în scopul minimizării riscurilor autorității contractante, solicitarea
documentelor confirmative ce vor demonstra accesul la personalul de specialitate care va
avea un rol esențial în îndeplinirea contractului”. Respectiv, argumentele contestatorului au
fost respinse prin Decizia nr. 03D-187-21 din 06.04.2021.

Însă în Decizia nr. 03D-613-19 din 08.10.19, ANSC pare să fi avut o abordare diferită. În
speța dată, cerința de calificare în legătură cu care s-a depus contestația a fost similară:

ANSC a constatat că operatorul economic desemnat câștigător „nu a demonstrat prin acte
doveditoare accesul la personalul indicat în formularul F3.12 (acte care să ateste raporturile
juridice existente între ofertant și personalul indicat de către acesta, care nu neapărat ar trebui
să fie angajați în cadrul întreprinderii) și anume contracte de prestări servicii, declarații de
disponibilitate, etc. În acest caz, ANSC a mai făcut referire la principiul minimizării riscurilor
autorităților contractante, prevăzut la art. 7 lit. a) din Legea nr. 131/15, care reglementează că
în cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către ofertant sunt incomplete sau
eronate, autoritatea contractantă solicită ofertantului în cauză să suplimenteze, să clarifice sau
să completeze informațiile sau documentele corespunzătoare, respectând principiul
transparenței şi cel al tratamentului egal, ceea ce impune completarea informației prezentate,
în speță, pentru operatorul economic desemnat câștigător: documente confirmatoare ce vor
demonstra accesul de către acesta la personalul de specialitate care va avea un rol esențial în
îndeplinirea contractului.
O altă schimbare în abordarea ANSC ține de indicarea costului de 0 lei la unele
materiale/utilaje din devizele de cheltuieli. Anterior ANSC s-a expus în felul următor asupra
acestei probleme prin Decizia nr. 03d-524-19 din 17.08.2019:
“Prin urmare, Agenția apreciază critic acțiunile autorității contractante care a acceptat o
ofertă ce conține prețuri la utilaje de 0,00 (zero) lei, fără o justificare pertinentă, or oferta
depusă reprezintă angajamentul asumat de către ofertant în scopul realizării obiectului
contractului, astfel prețurile consemnate nu sunt elemente pur formale ale ofertei prezumate a
fi valabile și admise fără probe concludente, pe simple aprecieri, ci reprezintă elementele
esențiale ale propunerii financiare a căror realitate trebuie să fie verificată de către grupul de
lucru pentru achiziții. Operatorii economici nu trebuie să vicieze rezultatul procedurii, prin
ofertarea unor prețuri fără suport legal, fapt pentru care autoritatea contractantă are obligația
de a evalua ofertele financiare ținând seama de toate elementele avute în vedere la stabilirea
acestui preț, pentru a se asigura de fezabilitatea și sustenabilitatea prețului propus în acest
sens. Mai mult, potrivit art. 72 din Legea nr. 131/15, este prevăzut expres că contractul de
achiziții publice se atribuie în temeiul principiului selectării ofertei celei mai avantajoase, dar
în același timp și în temeiul respectării legii și ordinii de drept, iar în coroborare cu principiul
asigurării concurenței și combaterii concurenței neloiale în domeniul achizițiilor publice și
principiului minimizării riscurilor autorității contractante, prevăzut la art. 7 din aceeași lege,
acesta împiedică autoritățile contractante să atribuie contracte de achiziții publice operatorilor
economici care oferă, în cadrul procedurilor de achiziții publice, prețuri mai mici nejustificate
prin documente confirmative, viciind, astfel, procedura de achiziție.”
Însă, ulterior intrării în vigoare a Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări aprobat
prin Hotărîrea de Guvern Nr. 638 din 26.08.2020 și care a intrat în vigoare la 11.09.2020,

poziția ANSC s-a schimbat cu cu privire la costurile de 0 lei. Regulamentul prevede că
Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri
neînsemnate și oferă o metodă de determinare a faptului dacă o abatere este neînsemnată sau
nu. Astfel, acum ANSC interpretează costurile de 0 lei din devize ca abateri neînsemnate care
nu duc la descalificarea ofertei în cazul în care cuantificarea teoretică în valoare monetară a
respectivei abateri/omisiuni nu depășește pragurile indicate la pct. 134 din respectivul
Regulament. Un exemplu în acest sens este Decizia ANSC nr. 03D-754-20 din 12.10.2020:
“În ceea ce privește următoarele resurse indicate de asemenea cu 0,00 (zero) lei: Liant de
ipsos "Г-3"; Sârmă culoare deschisă, diametrul 1,1 mm; Ațe aspre; Mucava tip I de 3,3 mm;
Placă marșit 3 mm; Piatră de frecat – autoritatea contractantă, bazându-se pe prețurile
stabilite în devizul său estimativ a stabilit că acestea sunt în jur de 6000 lei, o sumă
nesemnificativă care nu afectează esența ofertei.
La acest aspect, Agenția va avea în vedere prevederile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 131/2015
și a pct. 133 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta
conformă dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentației de
atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. De asemenea, relevante
speței sunt și prevederile pct. 134 din regulamentul menționat, în sensul pct. 133, în cadrul
achizițiilor publice de lucrări, prin abateri neînsemnate se consideră abaterile minore din
oferta tehnică/financiară ce întrunesc cumulativ următoarele condiții:
1) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a prețului
total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu schimbă clasamentul inițial al ofertanților;
2) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește 1%
din prețul total al ofertei;
3) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește
suma de 10000 de lei din prețul total al ofertei.”
Totuși, chiar și după intrarea în vigoare a Regulamentului menționat, prin Decizia Nr. 03D720-20 din 30.09.2020, ANSC a constatat că includerea costului de 0 lei pentru unele
materiale este echivalent cu neofertarea acestora și duce la descalificarea ofertei. Menționăm
că Regulamentul în cauză a intrat în vigoare după depunerea contestației, însă pînă la
emiterea Deciziei ANSC. Deși ANSC a indicat aplicabilitatea Regulamentului vechi
(Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
669 din 27.05.2016), considerăm că Regulamentul nou era aplicabil chiar și față de procedura
de achiziție publică inițiată anterior. În conformitate cu art. 73 alin (3) din Legea privind
actele normative “(3) Actul normativ produce efecte doar cît este în vigoare şi, de regulă, nu
poate fi retroactiv sau ultraactiv.”. Prin urmare, noul Regulament, în lipsa unor indicații
contrare este aplicabil din momentul intrării în vigoare și este aplicabil inclusiv procedurilor
de achiziție aflate în curs de desfășurare. Mai mult de atît, prin prisma regulii aplicării legii cu
sancțiune mai blândă, prevederile noului Regulament, care permit ofertanților să aibă abateri
minori în oferta tehnică fără a fi descalificați, urma să aibă prioritate.

În același timp, Regulamentul menționat este un act normativ aprobat de Guvern și deci este
inferior Legii nr. 131/2015. Deciziile anterioare privind declararea neconformității ofertelor
unde era indicat costul de 0 lei la unele materiale în deviz, au fost fundamentate pe Legea nr.
131/2015. ANSC a considerat că asemenea încălcări sunt, prin prisma legii, abateri ce duc la
descalificarea ofertei. În respectivele Decizii, ANSC nu invocă că acele abateri sunt sau nu
sunt minore. Prin urmare, nu este clar cum noul Regulament face să fie conforme ofertele cu
aceleași încălcări pentru care Legea le face neconforme.
Deciziile contradictorii ale ANSC riscă să creeze confuzii în rândul participanților la
procedurile de achiziții, dar și să afecteze imaginea instituției cu privire la obiectivitatea
soluționării contestațiilor.

Concluzii și recomandări
Autorizarea folosirii unor proceduri de achiziție netransparente și majorarea pragurilor pentru
unele tipuri de achiziții determină posibilități reduse de monitorizare din partea societății
civile și riscuri sporite de folosire ineficientă a unor sume mai mari de bani publici. Prevederi
legale permisive, în combinație cu lipsa unor mecanisme legale de asigurare a respectării
mecanismelor de transparență, datorate unor lacune legislative, a favorizat urmărirea unor
interese, altele decât cele publice, în procedurile de achiziții publice.
În consecință, subliniem următoarele concluzii:
1. Planificarea defectuoasă a procedurilor de achiziții publice, ceea ce determină
eficiența scăzută a achizițiilor și irosirea banilor publici;
2. Actele normative în domeniul achizițiilor publice destinate gestionării pandemiei
COVID au generat reducerea transparenței și creșterea ponderii banilor publici
utilizați în afara sistemelor transparente de achiziții;
3. Concurența în cadrul procedurilor de achiziții publice este limitată prin aplicarea unor
proceduri improprii sau ajustarea specificațiilor tehnice;
4. Atribuirea contractelor de achiziții publice operatorilor economici ce au depus oferte
neconforme;
5. Lipsesc mecanisme de executare a deciziilor ANSC, ceea ce determină ignorarea
acestora de către unele autorități contractante;
6. Unele autorități contractante inițiază proceduri repetate de achiziții publice, având
același obiect, după depunerea contestațiilor la ANSC pe procedurile inițiale;
7. Controlul eficient și sancționarea încălcărilor în domeniul achizițiilor lipsește;
8. Societatea civilă dispune, în continuare, de pârghii insuficiente de influențare și
stopare a procedurilor ilegale.

Recomandări:
Reieșind din cele expuse în raport, autorii propun, la această etapă, următoarele recomandări:
De ordin legislativ sau normativ:

-

-

-

-

-

-

Reglementarea desfășurării procedurilor de valoare mică și procedurilor din sănătate
în cadrul unui sistem de achiziții transparent;
Modificarea Legii 131, în speță Articolul 82 alin (1), astfel încât cercul persoanelor
interesate, care pot să depună contestație la ANSC să fie lărgit pentru a include și
reprezentanții societății civile; Această modificare este imperativă, în contextul în
care AAP nu mai are niciun control asupra publicării și desfășurării achizițiilor;
Includerea prevederilor legale clare cu privire la admisibilitatea sau inadmisibilitatea
inițierii procedurilor de achiziție repetate pe perioada examinării unei proceduri de
achiziții cu același obiect la ANSC;
Completarea prevederilor art. 25 din Legea 131/2015 cu sintagma „precum și
continuarea implementării, inclusiv prelungirea termenelor și majorarea valorii
contractelor de achiziții publice încheiate între operatorul economic inclus în lista de
interdicție și o autoritate contractantă”, după sintagma „participarea operatorilor
economici la procedurile de achiziţie publică”;
Modificarea din art. 86, alin. (12) din Legea 131/2015 după cum urmează “Decizia
Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor privind soluţionarea contestaţiei
poate fi atacată în instanţa judecătorească competentă, fără respectarea procedurii
prealabile”
Actualizarea și completarea HG nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la achizițiile de valoare mică, prin aplicarea prevederilor
art. 25 din Legea 131/2015 și HG nr. 1418 din 28.12.2016 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor
economici asupra procedurilor de achiziție de valoare mică;
Completarea cap. III din Codul Contravențional al RM (Autoritățile competente să
soluționeze cauzele contravenționale) prin includerea reglementărilor referitor la
autoritatea competentă să constate și să sancționeze contravențiile prevăzute la art.
327/1 Cod Contravențional (Încălcarea regulilor de iniţiere şi desfăşurare a
procedurilor de achiziţii publice).

De ordin funcțional:
-

-

-

Autoritățile contractante să asigure publicarea tuturor planurilor de achiziții publice,
anunțuri de intenție și anunțuri de participare pe paginile web;
Autoritățile contractante să asigure desfășurarea procedurilor de achiziții publice,
inclusiv celor de valoare mică, în sistemul MTender;
Autoritățile contractante să manifeste responsabilitate maximă privind desfășurarea
calitativă a procedurilor de achiziție precum și privind implementarea deciziilor
ANSC.
Guvernul, împreună cu partenerii de dezvoltare să asigure dezvoltarea noului sistem
de achiziții electronice în baza standardelor OCDS, cu asigurarea transparenței
maxime și mecanismelor eficiente de monitorizare a achizițiilor publice;
CNA, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, Inspecția Financiară, precum și alte
autorități abilitate prin lege, să inițieze, din oficiu, investigarea cazurilor ce sunt
semnalate de către societatea civilă, atunci când încălcarea legislației este evident.

