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Abrevieri 

 

AAP – Agenția Achiziții Publice 

AC – Autoritate Contractantă 

AGER – Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă 

AIPA – Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 

ANSC – Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

AO – Asociație Obștească 

OO – Organizație Obștească  

CC- Consiliul Concurenței 

COP – Cerere de oferte de prețuri 

COPF – Cerere de oferte de prețuri fără publicare 

CR – Consiliul Raional 

DGACG – Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului 

DGLCA – Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare 

GL – Grup de lucru 

IGP – Inspectoratul General al Poliției al MAI 

IGPF - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI 

IMSP – Instituția Medico-Sanitară Publică 

Î.M. – Întreprinderea Municipală 

LP – Licitație Publică 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

ONG – Organizație Neguvernamentală 
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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 februarie – iunie 2018 sunt: 

Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, I.P. Agenția Servicii 

Publice, Î.M. Regia „Autosalubritate”, Primăria or. Codru, Serviciul de Informații și Securitate, Direcția 

Generală Locativ-Comunală și Amenajare, Inspectoratul General al Poliției, Direcția Generală pentru 

Administrarea Clădirilor Guvernului. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI, Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării, Procuratura Generală a Republicii Moldova, Agenția de Intervenție și 

Plăți pentru Agricultură,  

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 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, care vizează, în 

mare parte, ajustarea Legii 131 la cerințele noului cadru legislativ al UE, și anume, Directiva 2014/24/UE 

din 26 februarie 2014, a fost aprobat în ședința Guvernului la 20.06.2018.  

Proiectul conține o serie de modificări semnificative, printre care: 

- clarificarea unor aspecte ce reglementează conflictul de interese, în special privind regulile 

aplicabile participării la elaborarea documentației de atribuire, care sunt doar parțial reglementate în legea 

actuală; 

- simplificarea participării la procedurile de achiziții publice prin introducerea Documentului Unic 

de Achiziții European (DUAE); 

- introducerea noțiunea de „cost” la criteriile de evaluare, astfel permițînd autorității contractante să 

ia în calcul nu doar prețul per se al achiziției, ci și costul ciclului de viața al bunului achiziționat; 

- prevederi menite să promoveze participarea IMM-urilor la procedurile de achiziții publice; 

- reglementează mult mai bine anumite aspecte ce țin de organizarea procedurilor de achiziții, de 

exemplu: Articolul 38 alin (1) pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea 

contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la 

solicitarea de clarificare a unui operator economic conform Articolului 34, prelungind, după caz, 

termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate 

pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puțin 50% din termenul stabilit inițial (…); 

- facilitează accesul la documentația de atribuire, introducând următoarele prevederi: Articolul 321 

alin. (1) autoritatea contractantă oferă acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice la 

documentația de atribuire, odată cu publicarea anunțului de participare în conformitate cu Articolul28 

sau de la data la care a expediat invitația de participare, precum și Articolul 47, autoritatea contractantă 

va asigura accesul liber, direct, total și gratuit la documentele de atribuire oricărei persoane interesate. 

Totuși, suntem de părerea că includerea unei clauze adiționale, care a fost sugerată în repetate rînduri de 

către societatea civilă, este absolut necesară, și anume: Articolul 43, să fie completat cu paragraful (3), 

care să prevadă următoarele: Dosarul achiziției publice este un document public și poate fi oferit, la 

solicitare, oricărei persoane interesate, după finalizarea procedurii de achiziție. Limitarea accesului la 

dosarul achiziției publice poate avea loc doar în baza legislației privind secretul de stat sau a celei 

privind secretul comercial. Această prevedere va asigura un maxim de transparență achizițiilor publice, 
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mai mult decât atât, este în concordanță deplină cu inițiativa de lansare a Mtender, platformă electronică a 

achizițiilor, unde toată informația despre procedurile de achiziții va fi disponibilă tuturor părților 

interesate. Transparența procedurilor de achiziții publice rămâne 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).  

Cu referire la participarea directă a societății civile la activitatea grupului de lucru privind achizițiile, în 

perioada de referință ne-am confruntat doar cu câteva cazuri în care accesul a fost restricționat. Serviciul 

Informații și Securitate însă ne-a permis să monitorizăm o procedură de achiziție (după mai multe 

verificări ale persoanelor pentru care s-a solicitat includerea în grupul de lucru), comparativ cu perioada 

precedentă, când reprezentanții acestei instituții ignorau solicitările noastre.  

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

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

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

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

și procedura este finalizată contrar prevederilor legale.  

În perioada de referință, AGER a început analiza deciziilor ANSC, în vederea identificării subiectelor cel 

mai des abordate de către contestatori în cadrul procedurilor de achiziții publice. Un aspect potențial 

îngrijorător observat de echipa noastră este faptul că sunt autorități contractante care nu se conformează 

deciziilor ANSC. Sau, mai bine zis, se conformează doar formal, iar de facto realizează măsura de 

remediere dispusă de Agenție contrar celor prescrise în decizie, ducând astfel la apariția unei noi 

contestații cu subiect identic.  
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Capitolul 1. Specificații cu „dedicație” la achiziția de automobile 

 

Am menționat în raportul precedent despre schimbările aduse Legii 131 în septembrie 2016, prin 

care au fost, printre altele, eliminate 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 eliminarea 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.  

Pe parcursul perioadei precedente de monitorizare am identificat mai multe proceduri de achiziție 

cu specificații „aranjate”, care se potrivesc unui anume producător. Deși aceste specificații se întâlnesc în 

diverse tipuri de achiziții, am decis ca în perioada de referință să facem un studiu anume referitor la 

specificațiile tehnice în achiziția de automobile.  

Astfel, am analizat toate achizițiile de automobile desfășurate prin etender în perioada ianuarie – 

iunie 2018. Analizând anunțurile de participare la procedurile de achiziție a automobilelor am identificat, 

din nou, specificații tehnice ce vădit îngrădesc concurența. Astfel, din 11 proceduri efectuate de la 

începutul anului,  7 conțin parametri tehnici restrictivi.  

Primăria or. Nisporeni 

Am itenditifcat că motorizarea tip 1,6 MPI 81 kw MT 5 și modificarea Ambition (menționată în 

specificațiile tehnice solicitate de către AC) este specifică automobilului marca Skoda, sunt parametri 

tehnici ușor de regăsit în manualul acestei mașini. Specificația „umbrelă sub bancheta față” care, iarăși, 

este tipică acestui brand, ridică semne de întrebare: este oare această caracteristică atât de importantă 

pentru primăria or. Nisporeni? La fel și claxonul bitonal sau Radio SWING 6,5” Touch Color? Care 

este argumentul de a opta pentru astfel de caracteristici? Și cât de justificat ar fi acesta? De asemenea, se 

pare că AC a comis o eroare, deoarece am regăsit pe prima pagină: Jante aliaj ușor ALCATRAS 6.5J x 

16", iar pe pagina 2: Jante oțel 6.5J x 16", capace TECTON (pentru 1,4TSI) deși, în paranteze, 

observăm alt tip de motorizare.  
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Direcția Educație Ungheni 

Și Direcția Educație Ungheni a optat pentru parametri tehnici atipici, de ex. Radio cu MP3 player, ecran 

Touchscreen cu port USB, SD și AUX. Care oare ar fi justificarea de a opta pentru ecran touchscreen? 

 

Curtea Constituțională a Republicii Moldova 

Oglinda interioară fără rame (Frameless) cu efect automat antiorbire este specifică brandului Skoda sau 

Audi, iar dacă ținem cont cel puțin de intervalul pentru lungime, lățime sau înălțime, vom fi redirecționați 

către un automobil marca Skoda.  
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Primăria or. Căușeni 

Regăsim și aici specificații tehnice precum: Infotainment radio cu display color touch, însă 

semnificative sunt dimensiunile exacte, precum și volumul portbagajului, care ne indică preferințele AC. 

 

Consiliul Raional Soroca 

Analizând specificațiile tehnice pentru această procedură am identificat mărimi exacte pentru 

ecartamentul față/spate, precum și denumirea unor funcții (Light Assistant) ce ne indică, de asemenea, 
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modelul mașinii pentru care optează AC.
1
 Deși funcțiile respective se regăses la majoritatea mașinilor noi, 

performante, denumirea acestora variază în funcție de brand. În cazul celei de a doua mașini, motorizarea, 

dar și dimensiunile exacte ale automobilului ne indică modelul Dacia Duster.  

 

 

 

                                                           
1
 http://www.skoda.md/models/hotspotdetail?HotspotName=L13+-

+Light+Assistant+%5BA7%5D&Page=technology&WebID=41c42308-b94a-4d21-ad45-1165930b0e28 



 
 
 

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă 
 

13 
 

 

 

 

Concluzionând, vom reitera prevederile Articolului 37 din Legea 131 privind achizițiile publice: 

Articolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor 

 (4) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent 

economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine 

concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de 

exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile 

vor include cuvintele „sau echivalentul”. 

 (7) Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu 

trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între 

operatorii economici. 
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Capitolul 2. Achiziții cu probleme la Bălți 

 

Mai multe cazuri problematice în achizițiile publice au fost monitorizare de către echipa 

proiectului de la Bălți. Majoritatea contractelor montorizate încă se implementează, astfel nu putem oferi 

o evaluare finală, însă neajunsurile trebuiesc menționate deja acum, în speranța că vor ajuta la evitarea 

unor erori similare pe viitor sau corectarea, sancționarea celor deja produse.  

Cazul nr. 1 „Prânz în avans” 

Pe data de 22 decembrie 2017, Primăria mun. Bălți a anunțat  procedura de achiziționare a 

serviciilor de alimentație pentru persoanele social-vulnerabile pentru anul 2018 (începînd cu luna 

februarie pînă la 30 noiembrie 2018, cu excepția lunilor iulie și august). Reprezentanții Asociaţiei pentru 

Drepturile Omului Lex XXI au depus cerere și au fost incluși în grupul de lucru în calitate de 

reprezentanți ai societății civile. 

Pe 4 ianuarie 2018, la deschiderea ofertelor s-a prezentat doar un singur ofertant, S. A. 

„Incomlac”, care a și fost desemnat învingător. Întreprinderea câștigătoare s-a obligat, printr-un contract 

încheiat cu Primăria, să ofere prânzuri pentru 56 persoane în decurs de 241 zile calendaristice. Contractul 

prevedea pregătirea şi acordarea zilnică a alimentaţiei în formă de prânzuri în intervalul de timp: 11:00 – 

15:00. Fiecare prânz trebuia să aibă nu mai puțin de 1100 calorii și să conțină 3-4 feluri de mâncare, 

inclusiv carne sau peşte (nu mai puţin de 75 gr pentru o persoană), 200 de grame de pâine etc. Totodată, 

conform contractului, prânzul urma să fie asigurat și pentru un anumit număr de persoane țintuite la pat, 

mâncarea urmând să fie oferită în vase speciale. 

Pe data de 5 iunie curent, la ora 14:00, echipa A.O. „Asociația pentru Drepturile Omului Lex 

XXI” s-a prezentat la locul unde sunt prestate serviciile de alimentație. Reprezentanții ONG-ului 

intenționau să discute cu beneficiarii, să-i întrebe dacă sunt sau nu mulțumiți, dacă îi pot ajuta cu ceva, în 

sensul să ia atitudine ca lucrurile să se înbunătățească. Spre surpinderea echipei însă nicio persoană nu era 

acolo. Doamnele responsabile de asigurarea alimentației au explicat că beneficiarii vin mai mult pe la 12 

și că au luat deja prânzul în ziua respectivă. A fost solicitată lista în care persoanele semnează că au 

primit prânzul și am descoperit că deși era data de 5 iunie, unul din beneficiari semnase că mâncase deja 

și pe 6 iunie, și pe 7 iunie, și pe 8 iunie, și pe 9 iunie și pe 10 iunie.  

„Nu vrem să învinuim pe nimeni, dar această situație lasă loc pentru multe întrebări. Am intrat în 

bucătărie, dar nu ni s-a permis să fotografiem. Mie personal nu mi-a plăcut ce am văzut acolo. Miros urât, 

pe pervaz - vreo 4 porții de mâncare, probabil în plus. Mușamaua de pe masă era ruptă și murdară. Aș fi 

vrut să miroase frumos, dar era departe să fie așa” menționează colegii de la Bălți. „Pe 12 iunie am mai 
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venit o dată la acel local. De data aceasta am găsit o beneficiară cu care am discutat. Femeia aștepta să fie 

servită. Porția care i-a fost servită era destul de mare,  dar i-a fost adusă după ce angajații au observat că 

discutăm cu ea. Femeia s-a arătat foarte mulțumită de serviciile care îi sunt prestate. Sperăm că ea chiar 

este mulțumită și nu a spus acest lucru doar din teama de a nu pierde privilegiul unui prânz gratuit.” 

Cazul nr. 2 Terenurile de joacă „pe hârtie”. 

Pe data de 23 martie curent, Primăria municipiului Bălți a anunțat procedura de achiziție publică 

pentru  achiziționarea și instalarea echipamentelor de joacă pentru copii. După evaluarea ofertelor depuse 

de concurenții care au participat la cursa pentru banul public, învingatoare a fost desemnată societatea 

comercială „Lefeguard” SRL, cu care primăria a încheiat un contract pe data de 10 aprilie. Agentul 

economic s-a obligat să instaleze 6 echipamente pentru copii, la diferite adrese din municipiul  Bălți, până 

pe data de 24 mai 2018. 

Echipa A.O. Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI s-a deplasat la toate cele șase adrese și 

a discutat cu locatarii blocurilor adiacente. Până la data de 6 iunie, niciun teren de joacă  din cele șase  nu 

a fost amenajat, deși termenul limită a expirat încă pe data de 24 mai. Echipa s-a adresat către 

reprezentanții serviciului achiziții publice al Primariei Bălți, care au confirmăt că locurile de joacă 

trebuiau instalate până pe 24 mai 2018. Au mai aflat că, în ultima zi de executare a contractului, 

reprezentanții „Lefeguard” SRL au solicitat prelungirea termenului de executare a acestuia, fără a invoca 

motivul. A doua zi, pe 25 mai, compania a mai transmis o solicitare de a prelungi termenul, de data 

aceasta, invocând și câteva motive. Astfel, compania a solicitat  stabilirea componentelor elementelor de 

joacă, (deși legea cu privire la achizițiile publice oferă dreptul la precizări din momentul publicării 

anunțului pană în ziua deschiderii ofertelor) și a menționat că unul din impedimente pentru desfășurarea 

lucrărilor este faptul că acesta se află în apropierea carosabilului, dar și că nu au fost tăiate crengile care 

încurcă la desfășurarea lucrărilor. Totodată, firma a cerut să fie stabilit locul de instalare a echipamentelor 

de joacă și  a indicat că termenul de 30 de zile nu este unul real pentru executarea lucrărilor. 

Apar, astfel, semne de întrebare în legătură cu motivele invocate. Oare pe data de 23 aprilie, când 

a fost anunțat concursul, nu se cunoștea că locul de  joacă urmează să fie amplasat lângă carosabil sau că 

sunt crengi netăiate? Când a prezentat oferta cu termenul de executare de 30 de zile, „Lefeguard” SRL nu 

a văzut acest termen? Abia în ultima zi a observat? De menționat că, de fapt, contractul a fost încheiat pe 

10 aprilie, însă termenul de executare începe din 24 aprilie, când contractul a fost înregistrat la trezorerie. 

De pe 10 aprilie, când au încheiat contractul, până pe 6 iunie nu s-a făcut nimic. Unul dintre aceste 

terenuri urma să fie amplasat pe strada Heciului. Am mers la fața locului dar nu am depistat impedimente 

pentru instalarea echipamentului de joacă. De remarcat că locul a fost ales de părinți. O altă întrebare se 

referă la potențialii ofertanți, care s-ar fi putut angaja să execute aceste lucrări într-un termen mai mare, 
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dar și la un preț mai bun? De menționat că termenul de executare are un rol important în calcularea 

prețului și, cu cât acesta e mai mic, cu atât prețurile sunt mai mari.   

Am descoperit că Primăria Bălți a acceptat cu ușurință argumentele „Lefeguard” SRL și a încheiat 

acordul adițional prin care a prelungit termenul de executare a lucrarilor până pe data de 1 iulie, astfel, 

termenul de executare a fost prelungit până la 68 de zile, adică de două ori mai mare decât în documentele 

de licitație. Acum, după prelungirea termenului contractului penalitățile de întârziere nu vor putea fi 

aplicate”, relatează Diana Grosu, reprezentanta ProLex XXI. 

Cazul nr. 3 Tratament diferențiat față de agenții economici (Primăria mun. Bălți) 

Reprezentanții Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI au monitorizat procedura de 

achiziționare a containerelor pentru deșeuri menajere solide conform necesităților Primăriei mun. Bălți, 

fiind declarat caștigător ofertantul „Eximotor” SRL. Agentul economic a livrat o parte din containere în 

termen și o altă parte a containerelor cu întarziere. Asociația Lex XXI a solicitat Primăriei să fie aplicate 

penalități pentru întarziere. Prima factură emisă de „Eximotor” a fost acceptată și ștampilată, însă 

următoarea factură a fost ținută luni de zile fără să fie oferite explicații. Reprezentanții întreprinderii 

municipale care au luat în posesie primele containere, evitau să discute cu furnizorul, iar atunci când 

trebuia să fie lirată și a doua parte a containerelor, „responsabilii se încuiau în birouri și nu explicau care 

sunt motivele unui astfel de comportament” (menționeaza reprezentanții „Eximotor”). Compania a fost 

nevoită să angajeze un paznic care să supravegheze containerele ce nu au fost predate, întrucat existau 

riscuri ca unele containerele să dispară pe timpul nopții. Peste o perioadă reprezentanții primăriei au 

anunțat verbal că au pretenții la volumul containerelor. „Eximotor” SRL a decis ca pe lângă certificatele 

europene de calitate să prezinte și certificate emise de autoritățile moldovenești, comandând, din sursele 

financiare proprii, un raport de expertiză la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. 

Raportul de experiză a arătat ca containerele corespund volumelor indicate în limita erorii +/- admise de 

legislație. Primăria a primit acest raport, dar nu a acceptat să ștampileze facturile de primire a bunurilor 

livrate. Peste o perioadă, la una din ședințele grupului de lucru, reprezentanții asociației au aflat că 

primăria Bălți a comandat o altă expertiză în valoare de 20.000 de lei. Ulterior, AC a obținut un raport de 

expertiză care conținea și date privind volumul, zincarea, etc care demonstrau că bunurile livrate de 

„Eximotor” nu corespund.  

Membrii asociației nu se pot expune asupra calității containerilor furnizate de „Eximotor” SRL, 

însă pot menționa, cu siguranță, că există tratament diferențiat față de agenții economici. În acest scop, 

oferă drept exemplu contractul semnat cu compania „Energoplat” SRL, prin care primăria Bălți a 

achiziționat containere pentru evacuarea deșeurilor, și care, de asemenea, a livrat o parte din containere în 

termen, iar restul - cu întarziere. Ca și în cazul „Eximotor” SRL, Asociația pentru Drepturilor Omului Lex 
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XXI a solicitat să fie aplicate penalități, însă AC i-au întrebat de unde cunosc că bunurile nu au fost 

livrate la timp (menționând cauzele invocate de către agentul economic). Asociația a solicitat Serviciului 

juridic al primăriei să constate dacă motivele invocate de „Energoplat” SRL pot constitui argumente 

pentru neaplicarea penalităților. Important este că în cazul „Energoplat”, AC nu a investigat calitatea 

bunurilor, deși nici ei nu au livrat bunurile în termenul stabilit în contract (fapt menționat chiar de 

reprezentantul companiei în cadrul ședinței GL). 
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Capitolul 3. Analiza succintă a deciziilor ANSC 

 

Echipa AGER a efectuat, în perioada de referință, o analiza succintă a deciziilor ANSC. Scopul 

acesteia a fost: a identifica problematica frecvent invocată în cadrul contestațiilor de către agenții 

economici; a urmări uniformitatea aprecierii date ce către ANSC, precum și de a observa dacă autoritatea 

contractantă vizată într-o decizie ANSC, privind admiterea totală sau parțială a contestației, a respectat 

decizia și/sau nu a mai comis o eroare similară în cadrul unor procedure ulterioare.  

Astfel, au fost analizate 30 de decizii ANSC din perioada mai-iunie 2018 (din cca 300 decizii 

adoptate pe parcursul 2018). Rezultatele analizei efectuate de către AGER confirmă, în mare parte, datele 

prezentate de ANSC în raportul său pentru 4 luni ale anului 2017, în ceea ce privește problemele enunțate 

de către contestatori în contestațiile depuse. Cele mai frecvente contestații privind rezultatele procedurii s-

au referit la respingerea ofertei contestatorului ca fiind neconformă sau inacceptabilă, constituind mai 

mult de jumătate dintre contestațiile din deciziile analizate. De asemenea, sunt des întâlnite cazurile de 

respingere a candidaților pe motivul înaintării unei oferte anormal de scăzute. Ex: cazul Primăriei mun. 

Balți (recent contestat la ANSC), unde oferta  depusă de „Clemantin” S.R.L. a fost respinsă pe motiv că 

era cu cca 29% mai mică decât valoarea estimativă a achiziției. Totodată, autoritatea contractantă ia 

decizia de atribuire a contractului urmatorului ofertant după preț, a cărui ofertă este cu „doar” 10% mai 

mica decât valoarea estimativă a achiziției. Astfel, din 3 oferte, două sunt mai mici decât valoarea 

estimativă a achiziției, chiar dacă una din ele se încadrează în limita de 15% (sau 85%).  

Un alt caz, și mai interesant, a fost preluat de către observatori, din contestația depusă de 

„Darconstruct MRVD” S.R.L vizavi de procedura de achiziție desfășurată de Universitatea Agrară. În 

cadrul procedurii au fost depuse 15 oferte. Dintre acestea însă au fost calificate doar două, cele mai 

scumpe. Cinci au fost respinse pe motivul neprezentării unor documente, iar altele 8 (!) au fost respinse 

pe motivul oferirii unui preț nejustificat de mic. Deși autoritatea contractantă le-a dat posibilitatea 

ofertanților să justifice prețul scăzut și toți 8 ofertanți au răspuns solicitării, niciuna dintre justificări nu a 

fost considerată drept suficient de argumentată. ANSC a admis contestația agentului economic și a dispus, 

drept măsură de remediere, reevaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii. Culmea este însă că, deși 

autoritatea contractantă, formal, s-a conformat deciziei ANSC, de facto, a reevaluat ofertele menținîndu-și 

decizia inițială, fapt ce a condus la depunerea unei noi contestații și adoptarea unei decizii ANSC cu 

dispunerea unei măsuri de remediere identice precedentei. Or, acest ping-pong ar putea continua pentru o 

perioadă nedefinită.  

În timp ce ANSC nu are mandat să ridice întrebarea de ce 8 din 15 oferte au fost sub limita de 

85% din valoarea estimativă a achiziției, noi putem, și trebuie să o facem. Am semnalat în repetate rînduri 
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că valoarea estimativă a achiziției este adesea calculată incorect, bazată pe date eronate, fără o cercetare 

veritabilă a pieței. Analiza deciziilor ANSC vine să confirme acest fapt. Or, nu clauza legală de 85% este 

problema, ci calcularea necalitativă a valorii estimative a achiziției și/sau utilizarea clauzei privind oferta 

anormal de scăzută pentru descalificarea ofertanților incomozi.  

O altă problemă observată în cadrul analizei deciziilor, cunoscută de experții AGER și din 

experiența de monitorizare efectivă a procedurilor de achziție, este pregătirea necalificată a documentației 

de atribuire, care creaază confuzie printre competitori. Astfel, sunt frecvente cazurile când documentele 

solicitate nu sunt de fapt necesare pentru procedura respectivă. De exemplu, certificatul de conformitate 

se solicită mai frecvent decât este efectiv prevăzut drept obligatoriu de legislația în vigoare. Un alt caz, 

ieșit din comun, a fost când DGETS a solicitat prezentarea garanției de bună execuție la etapa depunere a 

dosarelor or acest document se prezintă doar de către câștigătorul procedurii înainte de încheierea 

contractului. În acest caz din 6 operatori economici doar 1 a prezentat documentul respectiv, ceilalți cinci 

fiind descalificați. 

Un alt aspect problematic în acest caz este și lipsa unui mecanism de asigurare a implementării 

efective a deciziilor ANSC. Aceasta se referă,, în mod special, la deciziile prin care se dispun măsuri de 

remediere, or, autoritatea contractantă formal pare să se conformeze deciziei, iar de facto o ignoră și 

continuă să încalce legea. 
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Capitolul 4. Transparenţa achizițiilor lasă de dorit 

 

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

autorităţilor contractante monitorizate în aspecte ce ţin de planificarea achitiţiilor publice, publicarea 

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

Unul din elementele transparenţei achiziţiilor publice este planificarea acestora şi publicarea 

informaţiei cu privire la planificare. 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). Astfel, deși legea prevede că contractul se încheie în temeiul planului 

de achiziție, în practică acest fapt nu este verificat și, așa cum vom arăta mai jos, un număr extrem de mic 

de AC elaboreaza 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 18 dintre autoritațile monitorizate (din 30) au elaborat planul de 

achiziții publice pentru 2018
2
 și 15 l-au publicat pe pagina web.

3
 În comparație cu perioada precedentă, 

când o parte din procedurile monitorizate nu erau incluse în planul de achiziții al autorității contractante, 

am constatat că, în perioada de referință, dintre cele 59 proceduri monitorizate, doar 2 nu a fost inclusă în 

planul de achiziții. Cu toate acestea, am identificat cel puțin 5 AC care nu au publicat planul anual de 

achiziții pe site-ul instituției. 

Totodată, 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 11 autorități monitorizate, în perioada de referință, 10 dispun de 

                                                           
2
 Vezi Anexa 1 pentru detalii 

3
 Sunt AC monitorizate în prima perioadă (Raport de monitorizare nr.1) și actualizate 
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pagină web, 10 dispun de o rubrică dedicată achizițiilor publice și la 10 dintre aceste autorități această 

rubrică este actualizată.
4
 

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 

parți ale acestora) de la autoritățile contractante. La nivel local, în mare parte, organizațiile nu au 

întîmpinat dificultăți în obținerea informației. Totuși, observatorii proiectului din Briceni (primăriile 

satelor Beleavinti și Cotiujeni), nu au putut accesa contractul încheiat în urma procedurii monitorizate, 

chiar dacă au făcut parte din grupul de lucru pentru achiziția respectivă.    

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 decât să vizualizăm darea de seamă, de ex: Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Fondul pentru 

Eficiență Energetică. Astfel, la moment, autoritățile care nu au oferit deloc acces la informația din 

dosarele de achiziții sunt: Judecătoria s. Buiucani. Trebuie totodată să menționăm că unele autorități au 

fost deschise și au oferit acces la informația solicitată, printre acestea se numără: Departamentul Trupelor 

de Carabinieri; IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală; Autoritatea Națională a 

Penitenciarelor, Spitalul Clinic Municipal nr.4. Departamentul Dotări al MAI, Serviciul Naţional Unic 

Pentru Apelurile de Urgenţă 112 și Judecătoria Chișinău, de asemenea, au oferit acces la dosarele de 

achiziție, menționând însă că, deocamdată, acestea sunt la instituțiile abilitate în examinarea 

documentelor cu caracter financiar, fiind disponibile ulterior.  

Trebuie să menționăm că am solicitat, în mod repetat, să fim incluși în GL privind una din 

achizițiile publice desfășurate de Serviciului de Informații și Securitate. De data aceasta, prin comparație 

cu solicitarea precedentă, am fost invitați să participăm, trecând inițial un „screening” evident.   

  

                                                           
4
 Sunt AC monitorizate în perioada de referință (Raport de monitorizare nr.2)  

Informație actualizată la data de 17.07.2018 
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Capitolul 5. 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 

sedinţele 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. Excepții se 

întîmplă când, de exemplu, autoritatea contractantă propune agenților economici să nu dea citire întregii 

informații despre oferte și agenții economici semnează procesul verbal, iar ulterior au obiecții la 

conținutul acestuia, precum că un document considerat lipsă de fapt era prezentat sau invers. În acest 

sens, agenții economici trebuie să înțeleagă importanța procedurii și eventualele riscuri pe care le implică 

o atitudine iresponsabilă. 

Participarea în cadrul grupurilor de lucru pentru achizițiile publice 

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

membri ai grupului de lucru, există totuși entități care nu interpretează corect aceste reglementări. De 

exemplu, Primăria or. Codru a refuzat să includă 2 membri ai AGER în componența GL, menționând că 

deja a fost completat cu 2 reprezentanți ai societății civile și, din acest motiv, solicitarea AGER poate fi 

satisfăcută parțial, conform pct. 5 al HG nr. 667 din 27.05.2016: Autoritatea contractantă va include 

obligatoriu în componenţa grupului de lucru reprezentanţi ai societăţii civile, în cazul în care a fost 

depusă o cerere scrisă în acest sens cu două zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, dar 

aceştia nu pot constitui mai mult de o treime din componenţa totală a grupului. Prin urmare, pentru a 

respecta limita admisă de prezentul regulament (maxim 3 persoane) […] Primăria or. Codru a invitat 

doar membrii AGER! pentru a demara procedura de tragere la sorți, invocând pct. 11 al aceleiași HG: 

Grupul de lucru, în cazul în care sînt depuse mai multe cereri decât 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 (evident ar fi trebuit să-i invite pe toți cei care au depus cerere de 

includere în GL la procedura de tragerea la sorți). Chiar dacă AGER a expediat un răspuns 

argumentat, sugerând măsurile alternative ce puteau fi luate în acest caz, primăria or. Codru a ignorat 

recomandările Asociației, acceptând un singur membru. Este important să menționăm că ceilalți doi 

„reprezentanți ai societății civile”, deja incluși în grupul de lucru, erau doi consilieri locali, care 

nicidecum nu se includ în categoria respectivă.  
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Alte situații de impiedicare a participării la ședințele grupului de lucru au fost raportate de către 

monitorii de la Bălți, unde, fie după schimbarea conducerii primăriei, fie din motivul unor investigații și 

materiale în presă apărute drept rezultat al activității monitorilor, membrii grupului de lucru „omiteau” să 

anunțe monitorul despre ședința de evaluare repetată (dispusă prin decizia ANSC) de exemplu. În același 

context, menționăm faptul că unele autorități contractante nu tratează reprezentanții societății civile drept 

membri efectivi ai grupului de lucru. De exemplu, atât la Bălți, cît și la Briceni (primăriile satelor 

Beleavinti si Cotiujeni), reprezentanții grupului de lucru au refuzat să ofere monitorului inclus în rîndul 

membrilor GL, contractul încheiat în urma procedurii monitorizate.   

Imposibilitate de a influența procedurile defectuoase 

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. 

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 valoarea 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 disponibilă aflată la dispoziţia autorităţii contractante. Iar, ulterior, mai mulți ofertanți 

sunt descalificați datorită „ofertei anormal de scăzute”.  
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Pe parcursul ultimei luni, echipa AGER a efectuat o succinta analiza a procedurilor de achiziție 

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

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

specificații inadecvate, necalitative, fie în general, nu solicită niciun fel de documente de suport de la 

ofertanți (nici cel puțin un certificat de înregistrare). În același timp sunt și cazuri când AC selectează 

ofertantul care fie nu corespunde tuturor criteriilor, fie nu a prezentat documentele solicitate. O atare 

abordare este inacceptabilă și poate submina încrederea sectorului privat în sistemul electronic. 

Necesități reale sau ...? 

Primăria Colonița a depășit substanțial suma declarată a achiziției publice (COP 17/04389) și a 

procurat o cantitate excesivă de produse alimentare (pentru o grădiniță cu 160 copii). Astfel, suma inițială 

anunțată a fost de 297 000 lei (fara TVA), iar suma total[ a contractelor încheiate după procedura de 

achiziție a fost de 450 789,12 lei, inclusiv TVA. Este evidentă depășirea sumei anunțate inițial cu cel 

puțin 100 000 lei sau cu peste 30%.  La analiza caietului de sarcini și a documentației de atribuire s-a 

depistat că cantitatea de cartofi contractată este de aproximativ 10 ori mai mare decât cea necesară, iar 

costul cartofilor procurați în exces, constituie cei 100 000 lei, cu care a fost majorata suma achiziției. 

Dacă această cantitate de cartofi ar fi fost cu adevărat livrată instituției preșcolare, copiii ar fi trebuit să 

consume zilnic cîte 1,3 kg de cartofi fiecare, în timp ce limita de consum este de 7 ori mai mică. 

Este remarcabil și faptul că agentul economic cu care a fost încheiat contractul pentru livrarea a 26 

tone de cartofi este „Lovis Angro” SRL, anume acea firmă care a livrat în anul 2016 produse alterate 

copiilor și care a fost cercertată în cadrul dosarului licitațiilor trucate. 
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Evaluarea ofertelor 

La analiza post-factum a dosarelor nu au fost constatate erori grave în evaluarea ofertelor.  

În același context, menționăm că legea 131 acordă posibilitatea selectării câștigătorului dintr-o singură 

ofertă în cazul bunurilor și serviciilor, or acest lucru, deși facilitează organizarea achizițiilor publice, 

reprezintă și un risc sporit pentru asigurarea unei concurențe veritabile. Am semnalat în raportul 

precedent cazul de divizare a pieței la achiziția de alimente în instituțiile școlare. Am informat atunci 

Consiliul Concurenței despre acest caz și continuăm să îl monitorizăm. Am intervenit repetat cu o 

scrisoare pentru a afla dacă s-a întreprins ceva în investigarea acelui caz și mai jos este răspunsul pe care 

l-am primit. We will be back!  
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Conflict de interese 

Chiar dacă, 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 nouă, 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.  

Trebuie să menționăm că noul proiect privind modificarea Legii 131 vine să înlăture acest neajuns, 

adăugând al doilea paragraf, care prevede: (2) Persoana fizică sau juridică care a oferit opinii, sugestii 

sau recomandări autorităţii contractante la etapa consultării pieții sau a participat la întocmirea 

documentaţiei de atribuire, inclusiv ca parte a unor servicii de consultanţă are dreptul, în calitate de 

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

care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu denaturează concurenţa. În asemenea caz 

autoritatea contractantă va comunica celorlalți candidați/ofertanți informațiile relevante care au fost 

transmise în contextul participării persoanei fizice sau juridice la pregătirea documentaţiei de atribuire 

sau care decurg din această participare și va stabili termene adecvate pentru primirea ofertelor. Deși 

modul în care va funcționa această prevedere în realitate urmează a fi urmărit, este deja o îmbunătățire 

comparativ cu varianta actuală și sperăm că va fi adoptată de către Parlament.   

Lista de interdicție, evitată cu succes 

Firma „Avt Lux Com” SRL a câștigat, în cadrul achiziției publice nr.18/01708, un contract de 

livrare a produselor alimentare către DETS Centru, în valoare de 2 255 000 lei (inclusiv TVA). Este 

interesant faptul că acest agent economic are sediul pe aceeași adresa cu „Amager-Com” SRL, care a fost 

inclus în lista de interdicție la 23.02.2018 și care, anterior, a câștigat regulat contracte cu Direcțiile de 

Educație. Totodata, DETS Botanica a prelungit contractul încheiat anterior (LP 17/03991), dar a majorat 

valoarea contractului după includerea „Amager-Com” SRL în lista de interdictie. 
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Implementarea contractelor 

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

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

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

nu sunt nici corectate, nici sancționate. Unul dintre exemple a fost prezentat în secțiunea referitoare la 

achizițiile de la Bălți. Un alt caz a fost identificat de către grupul părinților solidari. Aceștia au sesizat 

DGECTS cu privire la amenajarea terenurilor de joacă și instalarea tablelor interactive. „DGECTS a 

realizat un control inopinat în câte o grădiniță din cele 5 sectoare. În rezultatul verificărilor s-au constat 

anumite nereguli. De exemplu, la o grădiniță s-a depistat că la instalarea terenului de joacă nu a fost fixată 

calitativ platforma din lemn; la o altă grădiniță – figurina pe arc este deteriorată. Alte probleme 
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identificate sunt: complexul de joacă format din tobogane, podișoare și leagăne – nu corespunde 

cerințelor vârstei; platformele din lemn pentru scări și podișoare – cu fisuri; tobogane - cu defecțiuni 

etc. Drept rezultat, DGECTS a solicitat agenților economici, în regim de urgență, să înlăture lacunele. De 

asemenea, șefii direcțiilor educație din sectoare vor monitoriza procesul. Ulterior, DGECTS va reveni cu 

informații suplimentare.” (preluat dintr-un comunicat pe pagina de facebook a DGECTS). 
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Concluzii și recomandări 

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

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

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

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

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. Elaborarea unor specificații necalitative sau înguste îngrădesc semnificativ concurența, 

și, de multe ori, am observat că o limitează total, nepermițând decât unui competitor să participe la 

procedura de achiziție. În acest caz, care este diferența între achiziția dintr-o singura sursă (actualmente 

procedura prin negociere fără publicare) și licitația?   

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

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

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

legea nouă permite achiziția cu un singur participant, pentru bunuri și servicii. Regula de cel puțin 3 

oferte calificate aplicându-se doar  pentru achiziția lucrărilor.  Astfel, în cazul în care nu se găsesc agenți 

ecnomici care să conteste specificațiile înguste la ANSC, autoritatea contractantă achiziționează bunul 

fără umbră de concurență.   

2. Transparența procedurilor de achiziții rămâne a fi problematică. 

Restricții 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 restricționează 

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

participa.  

3. Activitatea ANSC foarte utilă, însă nu e pe placul tuturor. 

Cazurile pe care le-am identificat privind nerespectarea deciziilor ANSC de către autoritatea contractantă 

sunt semnale de îngrijorare. Faptul că o autoritate contractantă își permite luxul de a nu se conforma 

decizie ANSC riscă să reducă din autoritatea Agenției nou-create în fața agenților economici, autorităților 

contractante și a publicului, în general. O asemenea situație nu trebuie admisă și este necesar să se caute 

soluții pentru a crea un mecanism de asigurare a implementării deciziilor Agenției sută la sută.   
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4. 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 

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

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

și procedura este finalizată contrar prevederilor legale.  

5. Autoritățile contractante „își dau arama de față” pe platorma Mtender. 

Deși platforma este la moment în regim testare, doar pentru achiziții de mică valoare, autoritățile 

contractante elaborează specificații necalitative, selectează oferte vădit neconforme, fapt ce poate 

submina încrederea agenților economici în sistemul electronic, mai ales ținînd cont de faptul că aceștia nu 

au nici pîrghia contestării la ANSC, achizițiile fiind sub limita celor reglementate de Legea 131.  

 

Recomandări: 

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

De ordin legislativ sau normativ: 

- Modifcarea Legii 131, în speță Articolul 76 alin (1), astfel încît cercul persoanelor interesate, 

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

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

publicării și desfășurării achizițiilor.   

- Articolul 43 al Legii 131 să fie completat cu paragraful (3), care să prevadă următoarele: 

Dosarul achiziției publice este un document public și poate fi oferit, la solicitare, oricărei persoane 

interesate, după finalizarea procedurii de achiziție. Limitarea accesului la dosarul achiziției publice 

poate avea loc doar în baza legislației privind secretul de stat sau a celei privind secretul comercial. 

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 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 atât de necalitative; 
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- 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;  

- Autoritățile contractante să manifeste responsabilitate maximă privind implementarea deciziilor 

ANSC și privind desfășurarea calitativă a procedurilor de achiziție, în special pe platforma 

electronică Mtender.  
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Anexa 1  

  
Pagină web Rubrica achiziții PA elaborat 

 

 

 

PA publicat 

Nr. 

Autorități contractante 

monitorizate I II I II I II I II 

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

nu 
da 

nu 
nu 

nu 
nu 

2 Ministerul Apărării da 
da 

da 
da 

da 
da 

da 
da 

3 

Departamentul Instituțiilor 

Penitenciare da 
da 

da 
da 

da 
da 

da 
da 

4 Inspectoratul General al Poliției da 
da 

da 
da 

da 
da 

da 
da 

5 Cancelaria de Stat da 
da 

da 
da 

da 
da 

da 
da 

6 

Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor da 
da 

da 
da 

nu 
da 

nu 
da 

7 Serviciul Protecție și Pază de Stat da 
da 

da 
da 

nu 
nu 

nu 
nu 

8 Ministerul Justiției da 
da 

da 
da 

da 
da 

nu 
da 

9 

Agenția Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale da 
da 

da 
da 

nu 
nu 

nu 
nu 

10 Ministerul Afacerilor Interne da 
da 

da 
da 

da 
da 

da 
da 

11 IMSP Institutul Oncologic da 
da 

da 
da 

nu 
nu 

nu 
nu 

12 Serviciul Fiscal de Stat da 
da 

da 
da 

nu 
da 

nu 
da 

13 DETS Buiucani
5
 nu 

 
nu 

 
da 

da 
da 

da 

14 

Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale da 
da 

da 
da 

nu 
da 

nu 
da 

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



 
 
 

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă 
 

1 
 

15 

Administrația de Stat a 

Drumurilor da 
da 

da 
da 

nu 
da 

nu 
da 

16 

Centrul pentru Achiziții Publice 

Centralizate în Sănătate 

 

da 
da 

da 
da 

nu 
nu 

nu 
nu 

17 

I.M.S.P. Centrul Naţional de 

Asistenţă Medicală Urgentă 

Prespitalicească da 
da 

da 
da 

nu 
nu 

nu 
nu 

18 IMSP AMT Ciocana da 
da 

da 
da 

nu 
nu 

nu 
nu 

19 Consiliul Raional Telenești da 
da 

da 
da 

da 
da 

da 
da 

20 

Direcția Generală Educație a 

Consiliului Raional Telenești nu 
da 

nu 
da 

nu 
da 

nu 
da 

21 

Direcția Asistență Socială și 

Protecție a Familiei CR Telenești nu 
da 

nu 
da 

nu 
da 

nu 
da 

22 IMSP SR Telenești da 
da 

nu 
nu 

nu 
nu 

nu 
nu 

23 Consiliul Raional Briceni da 
da 

nu 
nu 

nu 
nu 

nu 
nu 

24 Primăria Briceni nu 
da 

nu 
nu 

nu 
da 

nu 
nu 

25 

Direcția Învățământ, Tineret și 

Sport nu 
da 

nu 
nu 

nu 
da 

nu 
nu 

26 Consiliul Raional Ialoveni da 
da 

nu 
nu 

da 
da 

da 
da 

27 Primăria or. Ialoveni da 
da 

da 
da 

nu 
da 

nu 
nu 

28 

Instituția Medico-Sanitară 

Publică Spitalul Raional Ialoveni da 
da 

da 
da 

nu 
da 

nu 
da 

29 Primăria Colonița da 
da 

nu 
nu 

nu 
nu 

nu 
nu 

30 

Direcția Generală Educație, 

Tineret și Sport Chișinău  da 
da 

da 
da 

da 
da 

da 
da 
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