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Abrevieri 

 

AAP – Agenția Achiziții Publice 

AC – Autoritate Contractantă 

AGER – Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă 

ANSA – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

ANSC – Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

AO – Asociație Obștească 

BAP – Buletinul achizițiilor publice 

CC- Consiliul Concurenței 

CFM - Î.S. Calea Ferată din Moldova 

CMC – Consiliul Municipal Chișinău 

COP – Cerere de oferte de prețuri 

COPF – Cerere de oferte de prețuri fără publicare 

CR – Consiliul Raional 

CSJ – Curtea Supremă de Justiție 

GL – Grup de lucru 

IGP – Inspectoratul General al Poliției 

IMSP – Instituția Medico-Sanitară Publică 

Î.M. – Întreprinderea Municipală 

LP – Licitație publică 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

Mln – milioane 

MMPSF – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

ONG – Organizație Neguvernamentală 

OO – Organizație Obștească  

SIS – Serviciul de Informații și Securitate 

SPPS – Serviciul Protecție și Pază de Stat 
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Introducere 

 

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

banilor publici, în special prin procedurile de achiziții publice, în cadrul proiectului „Banii Publici sunt 

Banii Mei!”, cu sprijinul financiar al National Endowment for Democracy. În cadrul acestui proiect, 

AGER a instruit cinci organizații care activează la nivel local, cum să aplice prevederile noului cadru 

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

activi în supravegherea cheltuirii fondurilor publice. După instruire, cele cinci organizații 

neguvernamentale desfășoară campanii de monitorizare a achizițiilor publice la nivel local, astfel, 

completînd efortul AGER, care se concentreaza în special la autoritățile de nivel central. Totodată, au fost 

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

urmărirea problematicii achizițiilor publice.  

În acest context, cele cinci organizații care monitorizeaza achizițiile publice împreună cu AGER sunt: 

1. AO Concordia, s. Inești, r-ul Telenești  

2. OO Asociația pentru Drepturile Omului LEX XXI, Bălți 

3. AO Părinți Solidari, Chișinău 

4. AO Hlina Victorion, s. Hlina, r-ul. Briceni  

5. Centrul pentru Comunicare Internațională și Drepturile Omului, Ialoveni.  

Autoritățile monitorizate la nivel local sunt: 

 Consiliul Raional Telenești; 

 Direcția Educație a Consiliului Raional; 

 Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei; 

 Spitalul Raional Telenești. 

 Consiliul Raional Briceni 

 Primăria Briceni 

 Primăriile satelor aferente 

 Direcția Învățământ, Tineret și Sport. 

 Consiliul Raional Ialoveni; 

 Primăria or. Ialoveni; 

 Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Ialoveni. 

 Primăria Colonița; 

 Direcția Generală Educație, Tineret și Sport Chișinău  
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Autoritățile care au fost selectiv monitorizate de AGER în perioada septembrie 2017 – ianuarie 2018 

sunt: Î.M. „Parcul urban de autobuze”, Ministerul Apărării, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, 

Inspectoratul General al Poliției, Cancelaria de Stat, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, 

Serviciul Protecție și Pază de Stat, Ministerul Justiției, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 

Medicale, Ministerul Afacerilor Interne, I.M.S.P. Institutul Oncologic, Serviciul Fiscal de Stat, DETS 

Buiucani, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Administrația de Stat a Drumurilor, Centrul 

pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, I.M.S.P. Centrul Naţional de Asistenţă Medicală 

Urgentă Prespitalicească, IMSP AMT Ciocana.  

Cu părere de rău, unele autorități contractante nu au oferit un răspuns cererilor noastre de includere a 

reprezentanților AGER ca membri ai grupului de lucru: DETS Rîșcani (fiind necesar să insistăm, ulterior, 

pentru a fi incluși în componența grupului în cadrul altor licitații) și Direcția Generală Locativ-Comunală 

sau nu ne-au informat când va avea loc ședinta de evaluare a ofertelor: DETS Botanica și DGETS 

(uneori, data și ora ședințelor de deschidere a ofertelor coincid la mai multe autorități și nu avem 

posibilitatea să participăm la toate simultan, optând pentru prezența în cadrul ședințelor de evaluare a 

ofertelor doar), iar la solicitarea de a analiza dosarul achiziției ex-post, de asemenea, nu ni s-a oferit un 

răspuns.   

Adiţional, partenerii proiectului monitorizează, selectiv, anumite contracte în cadrul altor autorităţi 

contractante, care nu sunt menţionate în lista de mai sus, în funcţie de importanţa social-economică a 

domeniului sau contractului nemijlocit.  
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Sumar executiv 

 

Legea 131 privind achizițiile publice a intrat în vigoare mai bine de un an și jumătate, iar efectele unor 

prevederi pe care le-am considerat riscante, sau premature, nu s-au lăsat așteptate. Ne referim în primul 

rînd la creșterea numărului de invitații de participare publicate în BAP care conțin erori semnificative. O 

bună parte dintre acestea conțin specificații tehnice aranjate, or parametrii tehnici incluși se potrivesc, în 

mod evident,  unui singur furnizor.  

În pofida eforturilor societății civile de a opri modificarea Legii prin introducerea unei excepții privind 

Agenția Servicii Publice, la 10 noiembrie 2017, Parlamentul a votat Legea 231 prin care a introdus un 

alineat nou la art. 4, astfel contractele încheiate de către Agenția Servicii Publice care au ca obiect 

procurarea (contractarea) bunurilor, serviciilor sau a lucrărilor în vederea creării centrelor 

multifuncționale (ghișeelor unice de prestare a serviciilor publice) sunt exceptate de la procedura de 

achiziții publice. Motivul de urgență în asigurarea funcționalității acestor ghișee nu este suficient pentru a 

introduce o atare excepție în lege.  

Transparența procedurilor de achiziții publice rămîne a fi problematică. Autoritățile contractante refuză să 

ofere informația solicitată din dosarele de achiziții publice, chiar și acel minim prevăzut obligatoriu de 

legea nouă (darea de seamă). Unele autorități contractante fie restricționeaza accesul societății civile la 

grupul de lucru privind achizițiile, fie crează condiții în care aceasta să nu poată participa.  

Achizițiile de produse alimentare în sectorul educațional manifestă o problematică aparte, în special ce 

ține de divizarea pieței de către ofertanți. Astfel, în cadrul mai multor licitații monitorizate, s-a constatat 

că ofertanții au propus oferte fiecare pentru un anumit set de loturi, astfel încît la niciun lot nu erau 

prezentate cel puțin două oferte. Or, deși Legea 131 permite achiziționarea bunurilor în cadrul licitației 

deschise chiar și atunci cînd a fost depusă o singură ofertă, considerăm că cazurile observate denotă o 

practică anticoncurențială și, cu siguranță, nu contribuie la oferirea posibilității de a alege cea mai bună 

ofertă pentru asigurarea serviciilor de alimentare a copiilor.  

Totodată, pe parcursul monitorizării, ne-am ciocnit de situația în care, ca reprezentanți ai societății civile 

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

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

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

și procedura este finalizată contrar prevederilor legale.  

Autoritățile contractante își îndeplinesc sarcina prescrisă de noua lege privind monitorizarea executării 

contractelor de achiziții publice mai bine decît în 2017, în special la nivel central, mai puțin la cel local. 
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Capitolul 1. Autoritățile contractante nu fac față noilor reglementări 

 

În septembrie 2016, Parlamentul a votat, prin Legea 229, anumite modificări la Legea 131, 

eliminînd, printre altele, atribuțiile de control ex-ante ale AAP. Astfel, AAP nu mai verifică dările de 

seamă transmise de către autoritățile contractante, ci doar le înregistrează. Totodată, Agenția nu mai 

verifică nici invitațiile de participare care sunt publicate cu aportul Agenției în BAP. Trebuie să 

menționăm că reducerea controlului ex-ante a fost recomandată de experții străini care au efectuat analiza 

funcțională a AAP, însă recomandarea nu se referea la eliminearea totală și imediată a acestei funcții, ci, 

dimpotrivă, treptată și selectivă. Ne-am exprimat îngrijorarea față de modificarea grăbită și prematură a 

Legii în sensul eliminării totale a funcțiilor de control ex-ante ale AAP, fiind conștienți, pe de o parte de 

capacitatea extrem de scăzută a multor autorități contractante de a efectua achiziții corecte, iar pe de altă 

parte, de faptul că unele autorități contractante vor utiliza în interes propriu această schimbare.  

Monitorizarea achizițiilor efectuată în perioada septembrie 2017 – ianuarie 2018, a demonstrat 

faptul că schimbarea a fost mult prea grăbită. Practic în fiecare ediție a BAP sunt invitații de participare 

care conțin specificații înguste, o bună parte din ele fiind clar „aranjate” sub un anumit ofertant. Un 

exemplu elocvent este cazul achiziției de automobile de către Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor, unde a participat un singur ofertant. Analizând cu atenție specificațiile tehnice, am observat 

că parametrii de lungime, lățime și înălțime a mașinii sunt foarte înguști, un membru al grupului de lucru 

argumentând că s-a făcut o cercetare a pieței și că acești parametri sunt, de fapt, standard. După o 

cercetare proprie a pieței, am identificat un singur automobil, specificațiile tehnice ale căruia au 

corespuns cu cele din caietul de sarcini, și anume – Dacia Duster, care, prin coincidență sau nu, a fost și 

unicul model de autoturism propus de către ofertant. În acest context, putem concluziona că, de la bun 

început, autoritatea contractantă a „indicat” ce automobil ar dori să procure. Dacă în cazul licitației 

respective, parametrii de înălțime trebuiau să se încadreze între 1690-1700 mm, deci 1 cm diferență, în 

cazul achiziției de automobile de către Ministerul Afacerilor Interne, la lotul 9, parametrii de lungime, 

lățime și înălțime aveau o marjă de doar 5mm! iar în cazul achiziției automobilului de către Direcția 

raională pentru Siguranța Alimentelor Ialoveni, acești parametri au fost indicați exact, până la milimetri! 

De asemenea, un caz similar a fost și în cadrul procedurii de achiziționare a automobilului tip SUV de 

către IMSP AMT Ciocana, unde capacitatea cilindrică a motorului – 1190 – 1200 cm3 și puterea 

motorului de 115-120 c.p. restricționează, de asemenea, concurența, aceștia fiind parametri specifici, mai 

degrabă, modelului Nissan Qashqai.  

Mai jos puteți vizualiza imagini din anunțurile de participare ce conțin aceste specificații înguste: 
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Automobil achiziționat de către ANSA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automobil administrativ pentru INI al IGP:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă 9 

 

Automobil achiziționat de către DR pentru Siguranța Alimentelor Ialoveni: 
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Automobil achiziționat de către IMSP AMT Ciocana: 

 

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

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

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

eficiente, restricționînd sau eliminînd concurența. 

Lansarea în deplină versiune a platformei de achiziții electronice Mtender, care va facilita 

rezolvarea unor probleme, în special cu referire la transparența achizițiilor publice, nu o va soluționa, din 

pacate, și pe aceasta. În cazul în care nu se dorește instituirea unui control ex-ante, cel puțin selectiv, este 

absolut necesară oferirea oportunității societății civile să obțină posibilitatea contestării procedurilor la 

ANSC. Deoarece, de multe ori, agenții economici, deși observă anumite specificații „fabricate”, nu doresc 

sa piardă timp și resurse să conteste la ANSC. Unii agenți economici mai activi ne-au mărturisit că 

ANSC-ul a devenit „al doilea birou” pentru ei, în care petrec practic jumătate din timpul de lucru.   
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Capitolul 2.  Achiziții „împărțite” în sectorul alimentației 

 

O activitate dedicată monitorizării achizițiilor de produse alimentare pentru instituțiile din sectorul 

educațional (școli și grădinițe) a fost desfășurată de organizația parteneră din cadrul proiectului, „Părinți 

solidari”. Membrii organizației au monitorizat mai multe achiziții de produse alimentare pentru școlile din 

municipiul Chișinău.  

Prima eroare care a fost depistată de către observatori în cadrul acestor licitații a fost principiul de 

evaluare aplicat, și anume - cel mai mic preț, în condițiile în care prețul pentru fiecare tip de meniu (mic 

dejun, prînz sau cină) este stabilit deja în caietul de sarcini. Cea mai mare problemă însă este faptul că 

licitațiile au fost „împărțite” între ofertanți. Astfel, deși erau mai multe loturi și mai mulți ofertanți au 

participat la licitație, fiecare a ales anumite loturi și nici la un lot nu s-a întîmplat să concureze două 

oferte. Vedeți schema alcătuită în baza documentelor de licitație de către colegii de la „Părinți Solidari” 

mai jos.  
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Din punct de vedere formal, juridic vorbind, aceste licitații s-au desfășurat conform Legii 131, căci 

aceasta permite selectarea cîștigătorului chiar daca a fost depusă o singură ofertă calificată. Însă în sensul 

Legii Concurenței, aceste scheme denotă practici anticoncurențiale (art. 5, lit c), și anume împărţirea 

pieţelor sau surselor de aprovizionare).1 

Am semnalat CC în vederea investigării acestor cazuri, iar răspunsul pe care l-am primit a fost următorul: 

                                                           
1 Legea Concurenței, No 183, 11.07.2012, http://lex.justice.md/md/344792/  

http://lex.justice.md/md/344792/
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Capitolul 3. Transparenţa achizițiilor lasă de dorit 

 

Organizaţiile implicate în realizarea proiectului au continuat evaluarea gradului de transparenţă a 

autorităţilor contractante monitorizate în ceea ce privește planificarea achiziţiilor publice, publicarea 

informației pe pagina web și implicarea societății civile în cadrul grupurilor de lucru.  

Unul din elementele esențiale este planificarea achizițiilor publice şi publicarea informaţiei pe 

site-ul AC. Trebuie să menţionăm că legea nouă nu a schimbat prea multe în sensul clarificării aspectelor 

ce țin de planificarea achizițiilor. Astfel, legea 131 reglementează suficient de detaliat anunțul de intenție, 

la articolul 27. Despre planul de achiziție se menționează doar ocazional în articolul referitor la încheierea 

contractului de achiziție (Articolul 70 „Contractul de achiziţii publice se încheie conform procedurilor de 

achiziţie publică prevăzute de prezenta lege, pentru întreaga sumă atribuită unei achiziţii pe an, în 

temeiul planului de achiziţie și în limita alocațiilor aprobate”) și printre atribuțiile grupului de lucru 

(Articolul 14 ”Grupul de lucru (...) elaborează planuri anuale şi trimestriale de efectuare a achiziţiilor 

publice). Așadar, deși legea prevede că contractul se încheie în temeiul planului de achizitie, în practică 

acest fapt nu este verificat și, așa cum vom arăta mai jos, un număr extrem de mic de AC elaborează 

planuri de achiziție.  

Ținînd cont de faptul că pentru achizițiile mai mici de 400,000 lei la bunuri și servicii și 1,500,000 

la lucrări, nu se publică anunțul de intenție, iar pînă la limita de 150,000 lei pentru bunuri și servicii și 

200,000 lei pentru lucrări se aplică proceduri de transparență redusă cum sunt achizițiile de valoare mică 

sau COPF, o bună parte din achizițiile efectuate de autoritățile contractante mai mici pot fi cu greu 

urmărite, doar post-factum, la publicarea listei contractelor atribuite.  

În urma evaluării am constatat că doar 10 dintre autoritațile monitorizate (din 30) au elaborat planul de 

achiziții publice pentru 20182 și l-au şi publicat pe pagina web.  

O parte din procedurile monitorizate nu erau incluse în planul de achiziții al autorității 

contractante. Și anume, dintre cele  54 proceduri monitorizate, 17 nu erau incluse în planul de achiziții.  

Echipa proiectului a continuat să monitorizeze paginile web ale autorităților contractante, pentru a vedea 

în ce măsura acestea dispun de o rubrică dedicată achizițiilor și dacă aceasta conține informație la zi. 

Astfel, din cele 30 autorități monitorizate, 25 dispun de pagină web, 21 dispun de o rubrică dedicată 

achizițiilor publice și la 17 dintre aceste autorități această rubrică este actualizată. 3 

Un alt aspect ce ține de transparență este oferirea accesului la informații din dosarele de achiziție. Astfel, 

organizațiile care au desfășurat monitorizarea au solicitat accesul la dosarele de achiziții (sau anumite 

                                                           
2 Vezi Anexa 1 pentru detalii 
3 Informație actualizată la data de 14.02.2018 
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parți ale acestora) de la autoritățile contractante. La nivel local, în mare parte, organizațiile nu au 

întîmpinat dificultăți în obținerea informației. În unele cazuri AC a tărăgănat procesul de oferire a 

informației, însă, în final, aceasta a fost oferită. Mai puțin la Bălți, unde observatorul nostru a solicitat de 

la Biroul Vamal Nord lista contractelor de mică valoare, iar Biroul Vamal i-a răspuns că aceasta poate fi 

solicitată doar de către organele competente (a se vedea Anexa 2). Anterior colegii noștri solicitaseră de la 

Biroul Vamal expedierea sau publicarea pe pagina web a planului de achiziții și răspunsul a fost similar 

cu cel de mai sus.  

Cu o atitudine diferită AGER s-a confruntat la autoritățile centrale. În cazul unor autorități a fost 

nevoie să facem schimb de două-trei adresări și răspunsuri, cu explicații detaliate și expedierea copiei 

încheierii CSJ (pe marginea dosarului cîștigat de AGER împotriva CFM în proiectul precedent) pentru a 

obține acces la dosarul de achiziții. În cazul altor autorități, cu toate explicațiile de rigoare, nu am putut 

obține decît să vizualizăm darea de seamă. Astfel, la moment, autoritățile care nu au oferit deloc acces la 

informația din dosarele de achiziții sunt Direcția Educație Tineret și Sport sect.Centru și sect. Rîșcani. 

Trebuie totodată să menționăm că unele autorități au fost deschise și au oferit acces la informația 

solicitată, printre acestea se numără: Inspectoratul General al Poliției, Serviciul Protecție și Pază de Stat, 

Departamentul Dotări al Ministerului Apărării, Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor, Institutul de 

Științe ale Educației. 

Accesul reprezentanților societății civile la ședințele GL, care este conform noii legi obligatoriu, în 

cazul în care este solicitat, nu este întotdeauna asigurat de către autoritățile contractante. Astfel, în cadrul 

LP 344/17 – achiziția autobuzelor de către Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” – în componența grupului de 

lucru a fost inclus un singur reprezentant al AGER, deși am solicitat includerea a două persoane, fiind 

informați că au mai fost și alte solicitări din partea societății civile și s-a decis acceptarea unei singure 

persoane din partea Asociației. Însă conform pct. 11 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de 

lucru pentru achiziții, Grupul de lucru, în cazul în care sînt depuse mai multe cereri decît numărul admis 

în raport cu numărul de membri cu drept de vot deliberativ, va desemna solicitanţii pentru a fi incluşi în 

componenţa grupului de lucru prin tragere la sorţi.  

De asemenea, în vederea expedierii unei cereri pentru includerea reprezentanților AGER în 

componența grupului de lucru în cadrul unei licitații organizate de către Serviciului de Informații și 

Securitate, am încercat să contactăm persoana responsabilă pentru a afla cine este conducătorul grupului 

de lucru și cui să adresăm cererea. Deși am oferit toate explicațiile necesare de ce ne dorim acest lucru și 

faptul că Legea 131 permite reprezentanților societății civile să participe ca membri ai GL, ni s-a promis 

că vor reveni, ulterior, cu un apel. Nu am fost contactați și, din acest motiv, nu am mai reușit să 

participăm la acea procedură. Totodată, deși am expediat cereri privind includerea în GL către Direcția 
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Generală Locativ-Comunală și Amenajare, Direcția Educație, Tineret și Sport sect. Rîșcani, recepționarea 

acestora fiind confirmată, nu am primit nici un răspuns la ele. Insistând și aplicând și la alte proceduri, am 

fost totuși incluși în componența GL de către DETS Rîșcani.  

În conformitate cu legea nouă, autoritățile contractante au obligația de a monitoriza executarea 

contractelor și de a întocmi, în acest sens rapoarte, care urmează a fi publicate pe pagina web a acestora. 

În contextul monitorizării, am decis să verificăm în ce măsură autoritățile contractante respectă această 

prevedere legală și am constatat că doar 4 dintre cele 13 AC monitorizate la nivel local au elaborat un 

asemenea raport și doar 2 l-au publicat pe pagina web. Totodată, 17 dintre cele 29 AC monitorizate la 

nivel central au elaborat raportul de monitorizare, iar 12 dintre acestea l-au publicat pe paginile sale web4. 

În această privintă situația este mai bună decît la începutul anului 2017, cînd niciuna dintre autoritățile 

monitorizate, atît centrale cît și locale, nu aveau vreun raport elaborat în acest sens, iar majoritatea nici nu 

cunoșteau despre această nouă prevedere în lege.  

În această privintă situația este ceva mai bună decît la începutul anului 2017, cînd niciuna dintre 

autoritățile monitorizate, atît centrale cît și locale, nu aveau vreun raport elaborat în acest sens, iar 

majoritatea nici nu cunoșteau despre această nouă prevedere în lege.  

  

                                                           
4 Informație actualizată la data de 14.02.2018 
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Capitolul 4. Alte aspecte problematice ale achizițiilor publice 

 

Planificarea şi desfăşurarea şedinţelor de deschidere a ofertelor 

Organizaţiile ce au desfăşurat monitorizarea procedurilor de achiziţii publice au participat şi la 

ședinţele de deschidere a ofertelor, în cazul licitaţiilor publice. Acest lucru le-a permis să evalueze măsura 

în care aceste şedinţe se desfăşoară în conformitate cu cadrul legal. Am constatat, în acest sens, că 

şedinţele de deschidere a ofertelor se desfăşoară, în mare măsură, conform prevederilor legale.  

Se mai întîmplă uneori cazuri cînd declarațiile de confidențialitate și imparțialitate nu sunt îndeplinite 

corespunzător, sau cazuri în care unul dintre membrii GL este înlocuit și declarația, deși scrisă pe numele 

celui înlocuit, semnată de cel care îl înlocuiește.  

Participarea la ședințele de evaluare a achizițiilor 

De regulă aceste ședințe se desfășoară conform cerințelor legii. Însă, am întîlnit cazuri în care era 

evident că decizia fusese luată de membrii GL înainte de ședință și aceasta era organizată ”de formă”, și 

chiar cazuri în care procesul verbal al ședinței de evaluare era imprimat cu decizia înainte de începerea 

ședinței de evaluare.  

Conţinutul documentelor de participare 

Comparativ cu perioadele anterioare de monitorizare, după cum a fost menționat în capitolul I, 

specificațiile tehnice sunt elaborate mult mai necalitativ, iar în multe cazuri se lasă impresia că este făcut 

intenționat, nu din lipsa competențelor necesare. Termenul de prezentare a ofertelor în cadrul procedurilor 

monitorizate s-a încadrat în limitele legale, de cele mai multe ori. Ținem să menţionăm că au fost foarte 

rare cazurile în care termenul de prezentare a ofertelor să depăşească minimul stabilit de lege.  Şi chiar în 

cazul achiziţiilor destul de complexe termenul a fost fixat cel minim prescris de lege (20 zile în cazul 

licitaţiilor deschise, uneori fiind micșorat la 15 zile). 

Mai mulți dintre colegii noștri din teritoriu au constatat că suma estimativă a contractelor, de cele mai 

multe ori, nu se stabileşte după studierea minuțioasă a pieţei, dar se stabileşte „din pod” sau  în funcție de 

suma de care dispune autoritatea contractantă.  

Evaluarea ofertelor 

Deși, în cele mai multe cazuri, la anliza post-factum a dosarelor nu au fost constatate erori grave în 

evaluarea ofertelor, totuși în cîteva dosare am observat anumite carențe. De exemplu, în cadrul unei 

achiziții efectuate de către SPPS, în total invitația a fost transmisă către 5 potențiali ofertanți (COPF), 

dintre care 4 au și depus oferte. Doi dintre ei au fost descalificați pe motivul că nu prezentaseră anumite 

acte, astfel spre evaluare au rămas doi, dintre care o persoană fizică acționînd în bază de patentă și o 

asociație obștească, al cărei președinte este persoana fizică menționată anterior. Astfel, dintre cele două 
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oferte (venite din aceeași sursă și se poate afirma că sunt „fabricate”), a fost selectată cea cu prețul mai 

mic. Totodată, în caietul de sarcini nu au fost stipulați indicatori de calitate sau obligativitatea prezentării 

unor documente care dovedesc experiența ofertantului în prestarea unor asemenea servicii.    

Cazuri de conflict de interese 

Cu toate că, în mare parte, cadrul legislativ și normativ adoptat este unul bun, pe parcursul 

monitorizării am constatat anumite carențe, iar una dintre acestea se referă la conflictul de interese. 

Astfel, Legea noua, Nr. 131 privind achizițiile publice conține un articol privind evitarea conflictului de 

interese, care de altfel este foarte binevenit. Însă alineatul (2) al acestui articol prevede următoarele: 

„Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în 

calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în 

care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa.” 

Această prevedere este una foarte periculoasă, iar sintagma ”numai în cazul în care implicarea sa în 

elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa”, poate fi 

interpretată discreționar, și de către cine? Cine stabilește dacă această „implicare” distorsioneaza sau nu 

concurența? Suntem de părerea că persoana sau compania care a elaborat documentația de atribuire nu 

poate să participle la achiziția respectivă.   

Divizarea achizițiilor 

Am constatat că cazurile de divizare a achizițiilor sunt foarte frecvente, iar acestea se referă în special la 

achizițiile de mică valoare. Autoritățile contractante procură bunuri, servicii, lucrări identice sau similare 

într-o perioadă scurtă de timp, iar majoritatea achizițiilor sunt la limita admisibilă (cca 96,000 lei pentru 

bunuri si servicii si cca 120,000 lei pentru lucrări). Un exemplu în acest sens este încheierea următoarelor 

contracte de achiziție de mică valoare de către Direcția Educație, Tineret și Sport din mun. Bălți: 

- La data de 21.06.2017, contract pentru servicii de construire a porților de intrare pe teritoriul LT 

„Mihai Eminescu”, în sumă de 34.913,24 lei; 

- La data de 25.07.2017, contract pentru reparația terenului de fotbal, la același liceu, în valoare de 

119.901 lei; 

- La data de 08.08.2017, DETS a încheiat un COP în sumă de 1.165.771,20 lei, pentru amenajarea 

terenului de cultura fizică și recuperare pentru copiii din același liceu. 

Întrebarea logică care apare analizînd aceste achiziții este: oare nu puteau fi toate aceste achiziții efectuate 

sub aceeși procedura, fie și pe loturi? 

O situație similară o întîlnim la DGETS din municipiul Chișinau, chiar dacă luăm spre analiză doar luna 

noiembrie 2017: 
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- la 03.11.2017 au fost încheie 3 contracte „pentru lucrări de reparație” în suma totala de 236,7 mii 

lei, inclusiv doua din ele - cu același agent economic - Gravels Lux SRL; 

- la 06.11.2017 a fost încheiat un alt contract „pentru lucrări de reparație” cu suma de 118,1 mii lei, 

cu agentul economic Graficon AV SRL; 

- la 17.11.2017 - înca un contract „pentru lucrări de reparație” cu suma de 97,4 mii lei, cu agentul 

economic Anreal Cons SRL; 

- la 18.11.2017 înca un contract „pentru lucrări de reparație” cu suma de 103,8 mii lei, cu același 

agent economic Graficon AV SRL; 

- la 20.11.2017 și 22.11.2017 încă 3 contracte „pentru lucrări de reparație” și din nou cu agenți 

economici cunoscuți : 

     - Graficon AV SRL în sumă de 119,1 mii lei 

     - Gravels Lux SRL în sumă de 119,8 mii lei 

     - Anreal Cons SRL în sumă de 100,9 mii lei 

Observăm deci că nu sunt doar 2-3 contracte încheiate în aceiași zi, dar și valoarea achiziițiilor pentru 

majoritatea contractelor este foarte aproape de suma limită pentru achizițiile de mică valoare, iar agenții 

economici sunt, deseori, aceiași.  

 

Lipsa personalului calificat 

Lipsa personalului calificat este o problemă acută în cadrul multor autorități contractante. Caietele 

de sarcini sunt alcatuite necalitativ, aceasta rezultînd ulterior fie în refuzarea contractului de către 

compania selectată, fie în necesitatea amendării contractului sau chiar anunțarea unui nou concurs pentru 

„acoperirea” neajunsurilor din prima procedură.      
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Concluzii și recomandări 

 

În baza monitorizării efectuate pe parcursul ultimelor 5 luni, la aproape doi ani de la intrarea in vigoare a 

noii legi privind achizițiile publice, constatăm următoarele: 

1. Deocamdată, noul cadru legislativ a adus efecte pozitive, cu mici excepții 

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

considerabil numarul de erori și/sau fraude la etapa anunțării achizițiilor. Specificații tehnice „aranjate” se 

întîlnesc practic în fiecare ediție a BAP. AAP nu dispune de pîrghii pentru a opri asemenea achiziții, iar 

dacă aceasta nu este contestată de un agent economic, este bine-merci desfășurată încălcând grav 

principiile liberei concurențe.  

Totuși, trebuie să menționăm, că după lungi așteptări a început, în sfârșit, activitatea ANSC. Acest fapt 

permite agenților economici să-și apere dreptul său, contestînd actul prespus ilegal. Este nevoie însă de o 

informare mult mai amplă a agenților economici despre posibilitatea contestării și acțiunile pe care 

urmează să le întreprindă. Or, am întîlnit cazuri cînd agenții economici mai mici, care nu au un jurist 

angajat, au întîmpinat dificultăți în a depune o contestație la ANSC.   

2. Ne putem aștepta oricînd la achiziții exceptate de la procedura legală  

În pofida eforturilor societății civile de a opri modificarea Legii prin introducerea unei excepții privind 

Agenția Servicii Publice, la 10 noiembrie 2017, Parlamentul a votat Legea 231 prin care a introdus un 

alineat nou la art. 4, astfel, contractele încheiate de către Agenția Servicii Publice care au ca obiect 

procurarea (contractarea) bunurilor, serviciilor sau a lucrărilor în vederea creării centrelor 

multifuncționale (ghișeelor unice de prestare a serviciilor publice) sunt exceptate de la procedura de 

achiziții publice. Motivul de urgență în asigurarea funcționalității acestor ghișee nu este suficient pentru a 

introduce o atare excepție în lege. Or, astfel de situații, cînd pentru o anumită autoritate se modifică o 

lege, ridică mari semne de întrebare privind previzibilitatea normei legale, dar și a transparenței și 

eficienței utilizării banilor publici.  

3. Transparența procedurilor de achiziții rămîne a fi problematică 

Restricțiile privind accesul societății civile la informația privind achizițiile publice au loc în pofida noului 

cadrul legal care prevede că: (1) darea de seamă este un document public și (2) reprezentanții societății 

civile pot participa în calitate de membri în cadrul GL pentru achiziții. Astfel, în multe cazuri, autoritățile 

contractante refuză să ofere informația solicitată din dosarele de achiziții publice, chiar și acel minim 

prevăzut obligatoriu de legea nouă (darea de seamă). Unele autorități contractante fie restricționeaza 

accesul societății civile la grupul de lucru privind achizițiile, fie crează condiții în care aceasta să nu poată 

participa (de exemplu anunțând despre ședința de evaluare cu 30 minute înainte de începerea acesteia).  
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4. Licitații de milioane cu piețe împărțite 

Achizițiile de produse alimentare în sectorul educațional manifestă o problematică aparte, în special ce 

ține de divizarea pieței de către ofertanți. Astfel, în cadrul mai multor licitații monitorizate, s-a constatat 

că agenții economici au propus oferte fiecare pentru un anumit set de loturi, așa încît la niciun lot nu erau 

prezentate cel puțin două oferte. Or, deși Legea 131 permite achiziționarea bunurilor în cadrul licitației 

deschise chiar și atunci cînd a fost depusă o singură ofertă, considerăm că cazurile observate denotă o 

practică anticoncurențială și, cu siguranță, nu contribuie la oferirea posibilității de a alege cea mai bună 

ofertă pentru asigurarea serviciilor de alimentare a copiilor.  

5. Societatea civilă nu dispune de pîrghii pentru a influența sau a stopa procedurile ilegale 

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

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

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

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

și procedura este finalizată contrar prevederilor legale.  

6. O parte din autoritățile monitorizate au început să publice rapoarte privind monitorizarea 

implementării contractelor 

Comparativ cu anul 2017, cînd am efectuat prima monitorizare cu referire la publicarea rapoartelor 

privind implementarea contractelor de achiziții publice, unde nu găsisem niciun raport, iar majoritatea AC 

intervievate nici nu știau de aceată obligație, în 2018, o bună parte din AC monitorizate au publicat aceste 

rapoarte pe paginile lor web. Situația este mai complicată la nivel local, unde 4 din 13 AC monitorizate 

nu cunosc de obligația de a perfecta asemenea rapoarte.     

 

Recomandări: 

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

De ordin legislativ sau normativ: 

- Modificarea Legii 131, în speță art. 76 alin (1), astfel încît 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 procedurilor de achiziție publică.   

- Parlamentul Republicii Moldova să modifice Legea 131, anume art. 74, eliminînd alineatul (2) 

care prevede că persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire 

are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar 
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numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să 

distorsioneze concurenţa; 

- Ministerul Finanțelor să inițieze modificarea HG 667 din 27 mai 2016, care prevede (pct.6): 

”Cererea prevăzută la pct. 5 va cuprinde cel puţin: denumirea organizaţiei, numele şi prenumele 

reprezentantului acesteia, copia de pe documentul ce confirmă împuternicirile sau numele şi 

prenumele persoanei fizice; adresa juridică şi poştală sau adresa de domiciliu; datele de contact, 

inclusiv adresa electronică; procedura de achiziţie la care solicită să fie inclus în componenţa 

grupului de lucru. Lista documentelor care necesită a fi prezentate trebuie să fie enumerată exhaustiv, 

și să conțină minimul necesar de documente, pentru a nu îngreuna participarea societății civile la 

procedurile de achiziții; 

 

De ordin funcțional: 

- AAP să includă neapărat în planurile sale de control ex-post procedurile pe marginea cărora este 

sesizată de către societatea civilă; 

- AAP să verifice mai minuțios și să sancționeze cazurile de divizare a achizițiilor; 

- AAP să mențină, totuși, un control minim asuprea informației care este publicată în BAP, drept 

agenție care este responsabilă de editarea acestuia, pentru a nu admite publicarea unor specificații 

tehnice atît de necalitative; 

- Consiliul Concurenței să inițieze, din oficiu, investigarea cazurilor care sunt semnalate de către 

societatea civilă, în care obstrucționarea concurenței și încălcarea practicilor concurențiale este 

evidentă;  
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Anexa 1  

  
Pagină web Rubrica achiziții 

 

 

 

PA publicat 

 

 

Oferirea accesului 

la dosare 

Nr. 

Autorități contractante 

monitorizate I II I II I II I II 

1 Î.M. „Parcul urban de autobuze” da 
 

nu 
 

nu 
 -  

2 Ministerul Apărării da 
 

da 
 

da 
 da  

3 

Departamentul Instituțiilor 

Penitenciare da 
 

da 
 

da 
 -  

4 Inspectoratul General al Poliției da 
 

da 
 

da 
 da  

5 Cancelaria de Stat da 
 

da 
 

da 
 -  

6 

Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor da 
 

da 
 

nu 
 -  

7 Serviciul Protecție și Pază de Stat da 
 

da 
 

nu 
 da  

8 Ministerul Justiției da 
 

da 
 

nu 
 -  

9 

Agenția Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale da 
 

da 
 

nu 
 -  

10 Ministerul Afacerilor Interne da 
 

da 
 

da 
 da  

11 IMSP Institutul Oncologic da 
 

da 
 

nu 
 -  

12 Serviciul Fiscal de Stat da 
 

da 
 

nu 
 -  

13 DETS Buiucani5 da 
 

da 
 

da 
 -  

14 

Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale da 
 

da 
 

nu 
 -  

                                                           
5 Planul anual de achizitii este publicat pe site-ul DGETS 
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15 

Administrația de Stat a 

Drumurilor da 
 

da 
 

nu 
 da  

16 

Centrul pentru Achiziții Publice 

Centralizate în Sănătate 

 

da 
 

da 
 

nu 
 -  

17 

I.M.S.P. Centrul Naţional de 

Asistenţă Medicală Urgentă 

Prespitalicească da 
 

da 
 

nu 
 -  

18 IMSP AMT Ciocana da 
 

da 
 

nu 
 -  

19 Consiliul Raional Telenești da 
 

da 
 

da 
 -  

20 

Direcția Generală Educație a 

Consiliului Raional Telenești nu 
 

nu 
 

da 
 -  

21 

Direcția Asistență Socială și 

Protecție a Familiei CR Telenești nu 
 

nu 
 

nu 
 -  

22 IMSP SR Telenești da 
 

nu 
 

nu 
 -  

23 Consiliul Raional Briceni da 
 

nu 
 

da 
 -  

24 Primăria Briceni nu 
 

nu 
 

nu 
 -  

25 

Direcția Învățământ, Tineret și 

Sport nu 
 

nu 
 

nu 
 -  

26 Consiliul Raional Ialoveni da 
 

da 
 

nu 
 -  

27 Primăria or. Ialoveni da 
 

da 
 

nu 
 -  

28 

Instituția Medico-Sanitară 

Publică Spitalul Raional Ialoveni da 
 

da 
 

nu 
 -  

29 Primăria Colonița da 
 

da 
 

nu 
 -  

30 

Direcția Generală Educație, 

Tineret și Sport Chișinău  da 
 

da 
 

da 
 -  
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