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ANALIZA PRACTICII  

AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR 
 

Autor: AGER 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) este autoritatea împuternicită să 

examineze contestațiile formulate în cadrul procedurilor de achiziție publică. Analizând constant 

practica ANSC, am constatat că deciziile acestei autorități sunt, în general, uniforme. Totuși am 

depistat unele inconsecvențe, pe care le vom enumera în cele ce urmează. 

 

 

 

 

“Primaterax-Nord” SRL vs Primăria Bîrnova 

În procedura de achiziție respectivă au fost depuse două oferte. Autoritatea contractantă a respins 

oferta “Primaterax-Nord” SRL și a desemnat câștigătoare oferta “Izodromgaz” SRL. “Primaterax-

Nord” SRL a contestat decizia de atribuire, însă nu în partea ce ține de respingerea ofertei sale, ci doar 

a cerut respingerea ofertei “Izodromgaz” SRL. ANSC prin Decizia Nr. 03D-128-21 din 04.03.2021, a 

admis spre examinare pe fond contestația respectivă indicând: 

 

 

Decizia a fost luată de completul format din Iacob Plămădeală, Angela Nani, Petru Oprea. 

 

 

 

1. Interesul în depunerea unei contestații de către un ofertant a cărui ofertă este respinsă: 

 

ANSC a considerat că ofertantul are interes în depunerea contestației în următoarele 

cauze: 

 

https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=45184
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"Capital" SRL vs Primăria Găuzeni 

Prin Decizia Nr. 03D-975-20 din 24.12.2020, ANSC a constatat caracterul inacceptabil al ofertei 

"Capital" SRL: 

 

Ulterior, după ce autoritatea contractantă a declarat câștigătoare oferta “Structural Construct” SRL, 

"Capital" SRL, oferta căruia a fost respinsă de către autoritatea contractantă în baza deciziei ANSC, a 

depus o contestație în care a cerut respingerea ofertei “Structural Construct” SRL. Contestația 

"Capital" SRL a fost examinată pe fond și admisă și, deoarece nu mai erau alte oferte conforme, 

ANSC a dispus anularea licitației prin Decizia Nr. 03D-96-21 din 23.02.2021: 

 

 

Decizia a fost luată de completul format din Iacob Plămădeală, Irina Gutnic, Petru Oprea. 

 

"Capital" SRL vs Primăria Chipeșca 

Într-un caz similar, prin Decizia Nr. 03D-1003-20 din 31.12.2020, ANSC a constatat caracterul 

inacceptabil al ofertei "Capital" SRL: 

 

http://storage.mtender.gov.md/get/c432be5e-2eb9-4d74-b516-69d911a32e06-1611333232219
https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=44860
https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=43292
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Autoritatea contractantă s-a conformat deciziei ANSC, respingând oferta depusă de către "Capital" 

SRL și a declarat câștigătoare oferta operatorului economic “V & P Benefit” SRL. Ulterior, "Capital" 

SRL a contestat noua decizie de atribuire, iar contestația i-a fost examinată pe fond de ANSC și 

admisă prin Decizia Nr. 03D-88-21 din 19.02.2021: 

 

Decizia a fost luată de completul format din Irina Gutnic, Iacob Plămădeală, Alexandru Ciuș. 

 

https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=44794
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OOO “MAZ” vs Primăria mun. Chișinău II 

În dosarul respectiv, oferta OOO “MAZ” a fost declarată neconformă prin Decizia ANSC nr. 03D-

340-21 din 03.06.2021. Drept urmare, autoritatea contractantă a declarat câștigătoare oferta „Anadolu 

Isuzu Otomotiv Sanayi vs Ticaret” A.Ș. Totuși, atunci când OOO “MAZ” a sesizat încălcări similare 

în oferta declarată câștigătoare și a depus o contestație, aceasta a fost respinsă de către ANSC din 

pretinsul motiv al lipsei de interes prin Decizia Nr. 03D-416-21 din 24.06.2021: 

 

Mai mult, ANSC invocă că anularea procedurii de achiziție constituie o sancțiune ce nu poate fi 

aplicată în ordinea soluționării contestațiilor la ANSC. Asta deși cu jumate de an mai devreme, în 

Decizia Nr. 03D-96-21 din 23.02.2021 pe dosarul "Capital" SRL vs Primăria Găuzeni, ANSC a 

aplicat o asemenea sancțiune în circumstanțe similare. 

Decizia a fost luată de completul format din Irina Gutnic, Alexandru Ciuș, Petru Oprea. 

 

 

 

ANSC a considerat că ofertantul NU are interes în depunerea contestației în următoarele 

cauze: 

 

https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=49487
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“TILUANA” SRL vs Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități mun. Hâncești 

O altă decizie controversată este Decizia Nr. 03D-304-21 din 26.05.2021. Deși contestatorul, oferta 

căruia a fost respinsă, nu a înaintat pretenții cu privire la toate ofertele admisibile, ANSC a menționat 

printre altele că, chiar dacă acesta ar fi înaintat pretenții față de toate ofertele admisibile, totuși nu ar fi 

avut un interes în depunerea contestației: 

 

Decizia a fost luată de completul format din Petru Oprea, Irina Gutnic, Anatolie Zagorodnîi. 

Aceste inconsecvențe în interpretarea art. 82 din Legea nr. 131/2015 de către ANSC generează 

incertitudine pentru operatorii economici, nefiind clar dacă un ofertant (a cărui ofertă este respinsă) 

poate sau nu să depună o contestație cu privire la evaluarea celorlalte oferte. 

 

 

 

 

https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=48078
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Conform art. 5 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 131/2015 “Prevederile prezentei legi nu se aplică: 

contractelor de achiziții publice atribuite de autoritățile contractante care își desfășoară activitatea în 

sectorul energetic, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale și care se înscriu în cadrul acestor 

activități, acestea fiind reglementate de alte acte normative de coordonare a procedurilor de atribuire a 

contractelor în sectorul energetic, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale”. Aceste achiziții 

au început a fi reglementate de Legea nr. 74/2020, care a intrat în vigoare la 26 iunie 2021 (deciziile la 

care se va face referire în cele ce urmează au fost emise până la data intrării în vigoare a Legii 

74/2020). 

 

 

 

“Eximotor” SA vs ÎM “Parcul Urban de Autobuze” 

În Decizia Nr. 03D-6-17 din 25.09.2017, ANSC a examinat pe fond contestația formulată de 

“Eximotor” SA privind achiziția de autobuze de către ÎM “Parcul Urban de Autobuze”, însă fără a 

analiza aplicabilitatea Legii nr. 131/2015, ANSC a admis parțial contestația: 

 

Decizia a fost luată de completul format din Petru Oprea, Eugenia Eni, Iacob Plămădeală. 

“Carpat Belaz Service” SRL vs ÎM “Parcul Urban de Autobuze” 

Aceeași soluție a fost adoptată de către ANSC în privința unei alte licitații de autobuze organizate de 

ÎM “Parcul Urban de Autobuze” și în Decizia Nr. 03D-88-17 din 08.12.2017: 

 
Decizia a fost luată de completul format din Irina Gutnic, Iacob Plămădeală, Angela Nani. 

2. Aplicabilitatea Legii nr. 131/2015 la achiziția de autobuze 

ANSC a constatat că Legea nr. 131/2015 este aplicabilă achiziției de autobuze de către ÎM 

“Parcul Urban de Autobuze” în următoarele dosare: 

https://www.ansc.md/sites/default/files/decizii/03d-6-17_0.pdf
https://ansc.md/sites/default/files/decizii/decizie_nr.03d-88-17.pdf
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OOO “MAZ” vs Primăria mun. Chișinău I 

La aceste decizii se adaugă și dosarul OOO “MAZ” vs Primăria mun. Chișinău, unde, deși autoritatea 

contractantă nu este o instituție specializată doar pe achiziții sectoriale, are competențe în acest 

domeniu, iar obiectul achiziției sunt, la fel, autobuzele. În acest caz, ANSC a oferit următoarea analiză 

pentru a reține aplicabilitatea Legii nr. 131/2015 în Decizia Nr. 03D-340-21 din 03.06.2021: 

 

https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=48502
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Decizia a fost luată de completul format din Irina Gutnic, Alexandru Ciuș, Iacob Plămădeală. 

 

 

“BMC Truck & Bus” SA vs ÎM “Parcul Urban de Autobuze” 

În Decizia Nr. 03D-115-19 din 14.03.2019, ANSC constată că Î.M. “Parcul Urban de Autobuze” 

activează în sectorul transporturilor, iar achiziția de autobuze cade sub incidența domeniului respectiv.  

Prin urmare o asemenea achiziție nu ar cădea sub incidența Legii nr. 131/2015 care, în conformitate 

cu art. 5 alin. (1) lit. a) nu se aplică achizițiilor în domeniul transporturilor realizate de autorități care 

activează în acest sector. Astfel, întrucât la acel moment nu intraseră în vigoare prevederile Legii 

74/2020, iar o altă reglementare a achizițiilor în domeniul transporturilor nu exista, ANSC a respins 

contestația. 

 

Decizia a fost luată de completul format din Iacob Plămădeală, Petru Oprea, Alexandru Ciuș. 

ANSC a constatat că Legea nr. 131/2015 nu este aplicabilă achiziției de autobuze de către 

ÎM “Parcul Urban de Autobuze” în următorul caz: 

https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=20655
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„Handitehnica” SRL vs Inspectoratul General al Poliției 

În Decizia Nr. 03D-392-21 din 17.06.2021, ANSC a indicat că nu poate să depășească scopul 

contestației depuse și se va expune doar în măsura în care contestatorul a formulat pretenții clare, 

întemeiate și fără ambiguități: 

 

Decizia a fost luată de completul format din Anatolie Zagorodnîi, Angela Nani, Alexandru Ciuș. 

 

3. Dreptul ANSC de a decide asupra încălcărilor care nu au fost invocate de contestator 

 
ANSC menționează limitele acțiunilor sale și imposibilitatea examinării pretențiilor ce nu 

au fost invocate de contestator: 

https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=49143
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OOO “MAZ” vs Primăria mun. Chișinău I 

Prin Decizia Nr. 03D-340-21 din 03.06.2021 ANSC a admis contestația „Anadolu Isuzu Otomotiv 

Sanayi vs Ticaret” A.Ș. și a constatat neconformitatea ofertei OOO “MAZ” din motivul neindicării 

tipului habitaclului aferent modelului de autobuz, ce a determinat lipsa de fermitate și de seriozitate a 

ofertei. 

 

 
 

„Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi vs Ticaret” A.Ș., însă nu a înaintat nici o pretenție în contestația 

depusă cu privire la caracterul ferm și serios al ofertei depuse de OOO “MAZ” și nici cu privire la 

neindicarea tipului de habitaclu al autobuzului în ofertă. Cu toate acestea, motivele enunțate au stat la 

baza Decizi ANSC, prin care oferta OOO “MAZ” a fost declarată neconformă. Astfel, ANSC a 

depășit scopul contestației depuse, analizând și alte temeiuri decât cele invocate în contestație, textul 

căreia este redat în prima parte a Deciziei respective.  

Pe de altă parte, ANSC a depășit domeniul contestației depuse în următorul dosar: 

https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=48502
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ÎI „Pădureț Alexandru” vs Primăria Căușeni 

Operatorul economic ÎI „Pădureț Alexandru” a contestat atribuirea contractului în cadrul procedurii de 

achiziție publică cu nr. MD-1614591064330 operatorului economic “Vega Total” SRL. Una dintre 

pretenții a fost lipsa experienței similare a ultimului. În anunțul de participare a fost inclusă cerința 

privind executarea unui contract de minim 75% din valoarea viitorului contract: 

 

“Vega Total” SRL a depus o ofertă de 922 309.48 lei fără TVA (sau 1 106 771,37 lei cu TVA): 

 

Dacă este să calculăm 75 % din valoarea viitorului contract obținem 691 732,11 lei fără TVA  sau 830 

078,53 lei cu TVA. “Vega Total” SRL a prezentat 3 contracte în valoare de 630 031,44 lei, de 181 

806,04 lei și respectiv de 342 300.08 lei (toate cu tot cu TVA). Deși niciunul dintre contractate nu 

atinge minimul de 75% din valoarea viitorului contract, ANSC a ajuns la concluzia, prin Decizia Nr. 

03D-197-21 din 09.04.2021 că “Vega Total” SRL îndeplinește cerința dată: 

4. Operatorul economic nu satisface cerințele de calificare și selecție 

 

Oferta se acceptă în următorul caz: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614591064330?tab=awards
https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=46290
https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=46290
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                 […] 

 
Decizia a fost luată de completul format din Irina Gutnic, Alexandru Ciuș, Iacob Plămădeală. 

Oferta nu se acceptă 

 

Cu toate acestea, în repetate rânduri, ANSC menționează că documentația de atribuire trebuie 

respectată întocmai de către ofertanți și nu pot exista abateri în acest sens (ex. Decizia Nr. 03D-392-20 

din 19.06.2020): 

 

Această argumentare este des uzitată de către consilierii Agenției. 

Oferta NU se acceptă în următorul caz: 

https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=35143
https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=35143
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“Nouconst” SRL vs Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor” 

În Decizia Nr. 03D-613-19 din 08.10.2019, ANSC a indicat că cerința cu textul „Demonstrarea 

accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce 

urmează a fi atribuit” impune și obligația de demonstrare cu acte doveditoare a accesului la personalul 

respectiv: 

Decizia a fost luată de completul format din Irina Gutnic, Angela Nani, Alexandru Ciuș. 

 

 

„Primaterax-Nord” SRL și „Magistrala-Nistru” SRL vs Consiliul Raional Soroca 

În Decizia Nr. 03D-187-21 din 06.04.2021 ANSC, analizând o cerință de calificare ad literam 

similară, a invocat că probarea accesului la personal nu este necesară și trebuie făcut doar atunci când 

sunt înaintate pretenții cu privire la acest aspect. Deși contestatorul a invocat pretenții cu privire la 

neprezentarea acestor documente, ANSC nu a găsit necesară aplicarea aceluiași tratament ca și în 

cazul menționat mai sus: 

5. Probarea accesului la personalul necesar executării lucrărilor 

 

Prin decizia sa, ANSC consideră că trebuie probat în următorul caz: 

Prin decizia sa, ANSC consideră că NU trebuie probat în următorul caz: 

https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=26945
https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=46115
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Decizia a fost luată de completul format din Alexandru Ciuș, Irina Gutnic, Petru Oprea. 

 

 

 

În concluzie, observăm că ANSC nu este mereu consecventă în deciziile sale și admite 

abordări diferite pe probleme similare. După cum se indică în Raportul AGER de 

monitorizare a achizițiilor publice pentru octombrie 2020 - aprilie 2021, deciziile 

contradictorii ale ANSC riscă să creeze confuzii în rândul participanților la procedurile de 

achiziții, dar și să afecteze imaginea instituției cu privire la obiectivitatea soluționării 

contestațiilor. 

 

 


