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Abrevieri
AAP – Agenția Achiziții Publice
AC – Autoritate Contractantă
AGER – Asociația pentru Guvernare Eﬁcientă și Responsabilă
ANI – Autoritatea Națională de Integritate
ANSA – Agenția pentru Siguranța Alimentelor
ANSC – Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
AO – Asociație Obștească
BAP – Buletinul Achizițiilor Publice
CAPCS - Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
CC – Consiliul Concurenței
CNA – Centrul Național Anticorupție
COP – Cerere de oferte de prețuri
CR – Consiliul Raional
DETS - Direcția Educație, Tineret și Sport
DUAE – Documentul Unic de Achiziții European
GL – Grup de lucru
HG – Hotărâre de Guvern
IGP - Inspectoratul General de Poliție
IMSP – Instituția Medico-Sanitară Publică
L.T. - Liceul Teoretic
LP – Licitație Publică
MAI - Ministerul Afacerilor Interne
ONG – Organizație Neguvernamentală
OO – Organizație Obștească
OE - Operator Economic
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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
acordat de National Endowment for Democracy. Prezentul raport de
monitorizare prezintă principalele constatări și concluzii observate pe parcursul
activității de monitorizare desfășurată în perioada octombrie 2021- mai 2022. În
baza concluziilor, raportul conține o serie de sugestii și recomandări, atât de ordin
legislativ și normativ, cât și de ordin funcțional, orientate spre îmbunătățirea
sistemului de achiziții publice din Republica Moldova.
Metodologie:
Raportul elaborat de către Asociația pentru Guvernare Eﬁcientă și
Responsabilă AGER a fost realizat ca urmare a unei analize a mai multor proceduri
din sistemul electronic de achiziții publice MTender, a datelor cu referire la
contractele atribuite (disponibile pe pagina web a Agenției Achiziții Publice),
precum și a deciziilor emise de către Agenția Națională pentru Soluționarea
Contestațiilor. Acesta prezintă o sinteză a celor mai grave erori identiﬁcate, dar și
recomandări formulate în vederea eﬁcientizării procesului de achiziție publică,
atât prin prisma modiﬁcărilor legislative necesare, precum și a măsurilor
concrete ce trebuie întreprinse de către actorii-cheie din domeniu.
Printre autoritățile selectiv monitorizate de AGER în perioada de referință
sunt:
Agenția Servicii Publice;
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
Primăria mun. Chișinău;
Pretura sect. Centru;
Pretura sect. Buiucani;
Pretura sect. Ciocana;
Pretura sect. Rîșcani;
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport;
Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Consiliului
Municipal Chișinău;
Direcția Generală transport public și căi de comunicație a mun. Chișinău
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Sumar executiv
Pe parcursul perioadei de referință, Asociația pentru Guvernare Eﬁcientă și
Responsabilă AGER a continuat să monitorizeze achizițiile publice derulate de
autoritățile contractante din Republica Moldova. Noul proiect pentru
modiﬁcarea Legii 131/2015 înregistrat în Parlament pe 12 mai 2022 denotă voința
politică pentru reformarea sistemului de achiziții publice. O atenție sporită s-a
acordat cu precădere ajustării cadrului legal de acordare a competențelor de
aplicare a sancțiunilor pentru încălcarea legii în domeniul achizițiilor publice
Agenției pentru Achiziții Publice. Acest lucru poate ﬁ considerat un rezultat al
numeroaselor apeluri publice și recomandări făcute de organizațiile societății
civile, ce au evaluat anterior și argumentat necesitatea unor astfel de ajustări. Cu
toate acestea, nu a fost stabilită o metodologie de identiﬁcare a încălcărilor legii
achizițiilor publice sau de selectare a procedurilor ce ar trebui monitorizate, ceea
ce ridică îngrijorări dacă noile ajustări se vor dovedi eﬁciente în sancționarea
încălcărilor legii și dacă nu vor facilita posibile abuzuri din partea Agenției Achiziții
Publice.
Transparența achizițiilor de valoare mică nu a fost însă soluționată pe deplin,
deoarece proiectul de modiﬁcare a Legii 131 încă mai lasă opțiunea Autorității
contractante de a alege și alte mijloace de transmitere a invitației de participare
si recepționare a ofertelor, decât prin intermediul sistemului electronic de
achiziții publice. Deși societatea civilă, precum și autoritățile competente, au
menționat în mod repetat lipsa de transparență a achizițiilor de valoare mică,
care sunt folosite în mare măsură ca instrument de evitare a publicității,
concluzionam ca subiectul rămâne încă sub semnul întrebării.
O altă problemă semniﬁcativă ridicată de AGER și de alte organizații ale
societății civile a fost o potențială înlocuire a sistemului MTender cu sistemul
dezvoltat în prezent de European Dynamics. După luni în care nu a răspuns
solicitărilor societății civile de organizare a unei ședințe privind dezvoltarea
ulterioară a sectorului achizițiilor publice, Ministerul Finanțelor a organizat o
întâlnire în decembrie 2021, anunțând reprezentanții societății civile despre
proiectul în derulare pentru dezvoltarea unui nou sistem de achiziții publice
pentru a înlocui actualul sistem MTender. Noul sistem ar urma să ﬁe dezvoltat de
către compania European Dynamics în cadrul unui proiect implementat cu sprijin
ﬁnanciar din partea Uniunii Europene. Proiectul a fost lansat acum câțiva ani, dar
ulterior pus pe pauză. Proiectul nu a fost anulat oﬁcial, iar Ministerul Finanțelor a
dezvoltat în continuare sistemul MTender. A fost organizat un eveniment public
de prezentare a noului modul Business Intelligence, în cadrul căruia reprezentanții
Ministerului Finanțelor au vorbit despre modul în care acesta va contribui la
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creșterea transparenței achizițiilor publice. După toate eforturile și cheltuielile
suportate pentru dezvoltarea sistemului MTender, Ministerul Finanțelor a decis,
în cele din urmă, să continue dezvoltarea unui alt sistem, elaborat de „European
Dynamics”.
Alte probleme identiﬁcate (și despre care am scris și anterior) în sectorul
achizițiilor publice au persistat, în general. Printre cele mai frecvente, pot ﬁ
remarcate următoarele:
1

Planiﬁcare defectuoasă a achizițiilor publice;

2

Speciﬁcații trucate;

3

Transparența limitată a achizițiilor publice;

4

Denaturarea concurenței în achizițiile publice;

5

Performanța slabă a contractelor de achiziții publice;

6

Lipsa mecanismelor de executare.
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CAPITOLUL 1

Planiﬁcarea defectuoasă a achizițiilor
publice

Lipsa de diligență a autorităților contractante în procesul de realizare a
achizițiilor publice, începând cu etapa de planiﬁcare, se dovedește costisitoare
pentru bugetul public, deoarece generează risipă. Planiﬁcarea corectă este o
condiție prealabilă pentru buna implementare a contractelor de achiziții publice.
Planiﬁcarea proastă cauzează tergiversări și procurarea de bunuri, servicii și
lucrări de calitate inferioară.
Șantierele multianuale ale Primăriei mun. Chișinău
De cele mai multe ori, autoritățile contractante găsesc o multitudine de
justiﬁcări pentru șantierele care durează ani la rând. Fie ca e vina operatorilor
economici care tergiversează lucrările, ﬁe ca e vorba de pandemie ori de
autoritățile centrale care nu alocă mijloacele ﬁnanciare necesare în termeni
restrînși. Alteori, tergiversarea este o condiție prevăzută chiar în documentația
de atribuire. Drept exemplu în acest sens servesc achizițiile subdiviziunilor mun.
Chișinău.
Analizând procedurile de achiziții publice inițiate în sistemul MTender, am
identiﬁcat unele proiecte pentru care alocarea resurselor ﬁnanciare ar urma să
aibă loc pe parcursul mai multor ani. Respectiv, și termenul de executare a
lucrărilor, deși volumul de lucrări nu este foarte mare, este de câțiva ani.
Considerăm că această modalitate de planiﬁcare presupune riscuri vis-a-vis de
capacitatea autorităților contractante de a duce la bun sfârșit proiectele inițiate.
În continuare, enumerăm mai multe proiecte ale Preturilor mun. Chișinău cu risc
de a deveni șantiere multianuale.
Pretura Ciocana
Pretura Ciocana a lansat mai multe proceduri pentru achiziționarea lucrărilor
de infrastructură aferente renovării spațiilor adiacente Bulevardului Mircea cel
Bătrân, după cum urmează:
Amenajarea trotuarelor, parcărilor și a terenului aferent acestora din
bd. Mircea cel Bătrân (Etapa 1)REPETAT, nr. ocds-b3wdp1-MD1635421153428, cu valoarea estimată de 16 176 967, fără TVA.
Amenajarea și reabilitarea a spațiului adiacent bulevardului Mircea cel
Bătrân (Etapa II), ocds-b3wdp1-MD-1648119340771, cu valoarea
estimată de 16 711 890 lei, fără TVA;
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Amenajarea scuarului „Ciocana” cu amﬁteatru, adiacent bulevardului
Mircea cel Bătrân, 4/3, ocds-b3wdp1-MD-1648117443275, cu valoarea
estimată de 11 192 253 lei, fără TVA;

1. Amenajarea trotuarelor, parcărilor și a terenului aferent acestora din
bd. Mircea cel Bătrân (Etapa 1) REPETAT, nr. ocds-b3wdp1-MD-1635421153428
Conform anunțului de participare, obiectul procedurii de achiziție era
amenajarea trotuarelor, parcărilor și a terenului aferent acestora din bd. Mircea
cel Bătrân (Etapa 1). Executarea lucrărilor ar urma să se desfășoare pe o perioadă
de 36 de luni, până la 31 decembrie a anului 2024.

Potrivit planului de achiziții actualizat pe data de 11.03.2022, de pe pagina
Preturii sect. Ciocana, suma alocată pentru această achiziție este de 19 412 350
lei, inclusiv TVA.

În condițiile în care suma alocată pentru anul 2022 este apropiată de valoarea
estimată totală a achiziției, nu este clar de ce ar ﬁ nevoie de un termen de 3 ani
pentru ﬁnalizarea lucrărilor.
Contractul nu a fost atribuit, iar procedura de achiziție a fost inițiată repetat cu
nr. ocds-b3wdp1-MD-1639724583650, valoarea estimată a acesteia ﬁind de 19
412 350 lei, fără TVA. Termenul de executare a lucrărilor a rămas același ca și în
procedura de achiziție precedentă. La solicitările de clariﬁcare ale operatorilor
economici cu privire la repartizarea anuală a resurselor ﬁnanciare pentru lucrări,
autoritatea contractantă a răspuns că „Suma anuala necesara pentru lucrari este
conform graﬁcului de executie prezentat de OE la depunerea ofertelor. Suma va ﬁ
repartizată în dependență de volumul de lucrări executate”. Totuși, în mai mare
măsură, aceasta depinde de disponibilitatea resurselor pentru anii următori.
Conform informației din sistemul MTender, a fost desemnată câștigătoare oferta
KVM Cons SRL. Contractul nu apare ca ﬁind înregistrat pe pagina Agenției
Achiziții Publice.
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2. Amenajarea și reabilitarea a spațiului adiacent bulevardului Mircea cel Bătrân
(Etapa II), ocds-b3wdp1-MD-1648119340771
Conform anunțului de participare, autoritatea contractantă achiziționează
lucrări de amenajare și reabilitare a spațiului adiacent bulevardului Mircea cel
Bătrân. Executarea lucrărilor ar urma să se desfășoare pe o perioadă de 32 de luni,
până la 31 decembrie a anului 2024. Acesta urmează a ﬁ și termenul de valabilitate
a contractului de achiziții ce urmează a ﬁ atribuit.

Întrebarea ﬁrească ce apare este dacă este într-adevăr nevoie de o perioadă de
32 de luni pentru realizarea acestor lucrări, timp în care spațiul adiacent
bulevardului Mircea cel Bătrân va ﬁ în șantier. Răspunsul la această întrebare îl
regăsim în nota din anunțul de participare, de unde reiese că, pentru anul 2022,
autoritatea contractantă dispune de o sumă de doar 1 400 00 lei, cu TVA, pentru
realizarea scopurilor propuse. Respectiv, Pretura Ciocana speră că restul sumei,
de 18 654 268,26 lei, cu TVA, va ﬁ alocată pe parcursul anilor 2023 - 2024.

Deși nu e foarte clar când și în ce proporție vor ﬁ alocate sumele menționate,
ofertanții trebuie să prezinte un graﬁc cu executarea lucrărilor, cu descrierea
lucrărilor pentru ﬁecare săptămână, până în luna decembrie a anului 2024
inclusiv.
La moment, pe pagina Agenției Achiziții Publice nu apar informații referitor la
semnarea contractului de achiziții publice.

3. Amenajarea scuarului „Ciocana” cu amﬁteatru, adiacent bulevardului Mircea
cel Bătrân, 4/3, ocds-b3wdp1-MD-1648117443275
O abordare similară regăsim și în achiziția publică de lucrări de amenajare a
scuarului „Ciocana” cu amﬁteatru, adiacent bulevardului Mircea cel Bătrân. Și în
acest caz, Pretura Ciocana își propune să ﬁnalizeze lucrările în decurs de 32 de
luni, și mai exact până la data de 31 decembrie 2024.
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Din nota din anunțul de participare aﬂăm că Pretura sect. Ciocana nu dispune de
suﬁciente mijloace ﬁnanciare. Suma disponibilă pentru anul 2022 este de 4
milioane de lei, cu TVA, iar pentru perioada rămasă, Pretura sect. Ciocana speră
să-i ﬁe alocată o sumă de 9 430 703, 60 lei, cu TVA.

Ca și în cazul menționat anterior, ofertanții trebuie să prezinte un graﬁc de
executare a lucrărilor cu descrierea lucrărilor ce vor ﬁ executate în ﬁecare
săptămână până la 31 decembrie 2024.
Răspunsul la această întrebare se găsește în anunțul de participare, care arată
că, pentru anul 2022, autoritatea contractantă a alocat doar o mică sumă din
valoarea totală a lucrărilor, respectiv 1 400 000 și 4 000 000 inclusiv TVA.
Respectiv, Pretura Ciocana speră ca restul sumei, de 18.654.268,26 lei și
9.430.703,60, inclusiv TVA, să ﬁe alocată în perioada 2023 - 2024.
Această abordare a Preturii sect. Ciocana presupune o serie de riscuri. Însăși
ducerea la bun sfârșit a lucrărilor depinde de alocarea pentru anii 2023 și 2024 a
resurselor ﬁnanciare necesare. În același timp, lipsește certitudinea că pentru
anii următori vor ﬁ alocate mijloace ﬁnanciare pentru realizarea acestor lucrări.
Astfel, lucrările ar putea ﬁ începute în anul 2022, însă ﬁnanțarea ar putea ﬁ sistată
în anul 2023 sau 2024, în așteptarea surselor ﬁnanciare disponibile. Astfel, ne-am
alege cu un șantier, pe o durată de câțiva ani, în așteptarea ﬁnanțării.
Contractul nu a fost atribuit, iar procedura de achiziție a fost inițiată repetat cu
nr. ocds-b3wdp1-MD-1651659965466. Modalitatea de alocare a resurselor și
termenul de executare a contractului au rămas aceleași.
Pretura Râșcani
Pretura sect. Rîșcani a inițiat o procedură de achiziție publică pentru lucrări de
amenajare și reabilitare a Parcului Rîșcani, cu nr. ocds-b3wdp1-MD1650616632668, cu valoarea estimată de 58 083 500 lei, fără TVA.
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Conform planului de achiziții publice pentru anul 2022, pentru reabilitarea
parcului „Rîșcani” a fost rezervată suma de 8 milioane de lei, inclusiv TVA, ceea ce
reprezintă doar o mică porțiune din resursele necesare pentru realizarea
lucrărilor.

Din pct. 12 din anunțul de participare ne dăm seama că autoritatea
contractantă preconizează că lucrările de reabilitare ar urma să se desfășoare pe
o durată de minim 400 de zile lucrătoare din momentul predării de către
Beneﬁciar a spațiului către Antreprenor.
Pct. 13 al aceluiași anunț stabilește un termen de valabilitate a contractului de
achiziție până la data de 31.12.2024.

Prin urmare, reiese că lucrările ar putea ﬁ începute în anul 2021, rămânând ca,
ulterior, autoritatea contractantă să spere că va primi resurse pentru
deﬁnitivarea lucrărilor.
În toamna anului 2021, Pretura Rîșcani a desfășurat o altă procedură de
achiziție publică cu același obiect - Lucrări publice de amenajare şi reabilitare a
Parcului Rîşcani, (partial) situat pe terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din
mun.Chişinău, sectorul Rîşcani, nr. ocds-b3wdp1-MD-1632406668077, cu
valoarea estimată de 6 567 300 lei, fără TVA. Nu este clar la care procedură de
achiziție se referă suma de 8 milioane din planul de achiziții.
Termenul de realizare a lucrărilor pentru această procedură de achiziție a fost
de 24 de luni din momentul predării de către Beneﬁciar a obiectului/spațiului
către Antreprenor, iar termenul de valabilitate a contractului a fost stabilit până
la 31.12.2023. Contractul a fost atribuit operatorului economic „KVM Cons” SRL,
care a prezentat o ofertă cu valoarea de 5 951 588, 03 lei, fără TVA.
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Pretura sect. Botanica
Și Pretura Botanica a inițiat proceduri de achiziție pentru care are alocate doar
o fracțiune din resursele ﬁnanciare necesare. Printre acestea enumerăm:
Amenajarea terenurilor municipale de utilitate publică nr. cad.
0100110.569, 0100110.50 și 0100110.573 situat în mun. Chișinău, sect.
Botanica, str. Sarmizegetusa, intersecție cu bd. Decebal, nr. ocdsb3wdp1-MD-1637339467488, cu valoarea estimată de 10 865 616.66 lei,
fără TVA. Conform planului de achiziții al Preturii sect. Botanica, suma
alocată pentru anul 2022 este de 6 milioane lei, inclusiv TVA.
Termenul de executare a contractului de achiziții publice stabilit de autoritatea
contractantă a fost de 24 de luni, termenul de valabilitate a contractului ﬁind
stabilit până la data de 31.12.2023.

Contractul de achiziții a fost atribuit operatorului economic Î.M. „Ancaro-S.V.”
SRL, care a prezentat o ofertă cu valoarea de 9 235 902,7 lei, fără TVA.
Pretura Centru
Pretura sect. Centru a inițiat procedura de achiziție pentru lucrări de reabilitare
a trotuarului din str. Korolenco (unirea str. Academiei cu str. T. Strisca), cu nr.
ocds-b3wdp1-MD-1647283054407, cu valoarea estimată de 6 753 091,66 lei, fără
TVA. Termenul de executare a lucrărilor este de 14 luni. În anunțul de participare
este indicat că, pentru anul 2022, a fost alocată suma de 2 083 333 lei.

Din planul de achiziții al Preturii sect. Centru reiese că suma alocată pentru anul
2022 este de 2 500 000 lei, inclusiv TVA.
Pe pagina Agenției Achiziții Publice nu apar informații referitor la atribuirea
contractului de achiziții publice.
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Alocarea mijloacelor ﬁnanciare pe parcursul a câțiva ani nu este neapărat o
problemă de ordin juridic. Cu toate acestea, considerăm riscantă practica de a
iniția în paralel un număr mare de proiecte, în speranța că vor ﬁ alocate resurse
suﬁciente pentru realizarea și ﬁnalizarea acestora pe parcursul următorilor ani.
Astfel, executarea lucrărilor ar putea ﬁ începută, iar ulterior, în condițiile agravării
crizei ﬁnanciare, alocarea resurselor ar putea ﬁ sistată, după începerea lucrărilor.
Lucrările începute dar neﬁnalizate în termeni rezonabili se pot transforma în
paragină, iar banii publici alocați sunt irosiți. O soluție mai viabilă ar ﬁ inițierea
unui număr mai mic de proiecte, pentru care există acoperire ﬁnanciare în anul
curent, mai ales că volumul lucrărilor pentru ﬁecare dintre aceste proiecte nu este
atât de mare și ar putea ﬁ lejer ﬁnalizate până la ﬁnalul anului 2022. Pe parcursul
anilor următori, municipalitatea ar putea iniția alte proiecte în funcție de
resursele ﬁnanciare alocate.
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CAPITOLUL 2

Limitarea transparenței achizițiilor
publice

Nepublicarea planurilor de achiziții și rapoartelor de monitorizare a
contractelor de achiziții
În domeniul educațional, obligația de asigurare a transparenței procedurilor de
achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor de către instituțiile publice este
deseori neglijată, iar situațiile când informația privind achizițiile publice este
fragmentară, insuﬁcientă sau chiar lipsește în totalitate, sunt des întâlnite la
autoritățile și instituțiile educaționale publice.
Lipsa de transparență pornește chiar de la organul ierarhic superior –
Ministerul Educației și Cercetării (anterior Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării – MECC). Pe pagina web a Ministerului https://mecc.gov.md/ro, la
rubrica Achiziții Publice, nu găsim informații despre contractele din bani publici,
iar anumite informații le găsim dispersate la subrubricile meniului Transparență.
Totuși datele prezentate nu sunt nici complete și nici corespunzătoare cerințelor
legale, aici menționăm lipsa următoarelor documente, obligatorii pentru
publicare pe pagina web, conform Hotărârii Guvernului nr. 10 din 20.01.2021:
lipsesc planurile modiﬁcate de achiziții publice, ﬁind publicate doar
planurile de achiziții inițiale (pentru anii 2016-2021);
lipsesc rapoartele semestriale și anuale de monitorizare a contractelor
de achiziții publice (pentru anii 2016-2020).
Aici mai menționăm și lipsa informațiilor despre dările de seamă anuale privind
contractele de achiziţii publice de valoare mică, publicarea cărora nu este o
obligativitate, dar o bună practică, autoritățile contractante dispunând de
informații în acest sens. Lipsa de transparență, dar și alte nereguli la capitolul
achiziții publice sunt conﬁrmate și prin constatările expuse în rapoartele Curții de
Conturi din luna decembrie 2020 și septembrie 2021. E relevant faptul că
neregulile depistate nu se opresc doar la nivelul MECC, dar se regăsesc și la
entitățile aﬂate în subordinea directă a ministerului. Conform Raportului
auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării în anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de
Conturi nr.54 din 28.09.2021, în anul 2020, MECC și entitățile din subordine au
efectuat achiziții în sumă totală de 608,3 mil. lei, din care achiziții de valoare mică
și până la 10,0 mii lei – în sumă de 291,5 mil. lei, sau 47,9 % din achizițiile totale.
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Achiziții publice în afara Legii 131/2015
Una dintre practicile frecvente, dar riscante, ale primăriei mun. Chișinău este
acceptarea „binefacerilor” din partea agenților economici, care își asumă să
repare unele obiective de infrastructură de interes public. În aceste cazuri,
autoritatea contractantă nu mai desfășoară proceduri de achiziție a lucrărilor
conform cadrului legal în domeniul achizițiilor publice, și nici nu mai e foarte
riguroasă cu agenții economici ﬁlantropi sub aspectul respectării normativelor și
legislației calității în construcții.
Reparația pasajelor subterane
Atât din comunicatele oﬁciale, cât și din informațiile disponibile în sistemul de
achiziții publice și pe pagina Agenției Achiziții Publice, aﬂăm că o parte din
cheltuielile aferente lucrărilor de reparație au fost suportate de unii agenți
economici, pe lângă cheltuielile din bugetul local. Cu toate acestea, nu găsim
nicăieri o descifrare sau delimitare a costurilor suportate de agenții economici, în
raport cu cele din bugetul local. Atât primarul general, cât și subdiviziunile
primăriei, ascund cu strictețe numele operatorilor economici care au contribuit la
lucrările de reparație, dar și sumele cu care aceștia au contribuit și ce lucrări au
realizat. Nu cunoaștem dacă este vorba de modestia agenților economici, care au
decis să facă fapte bune fără a-și face cunoscută identitatea, sau dacă e vorba de
interese și înțelegeri ascunse. O altă ipoteză ar ﬁ că, atât primăria, cât și
operatorii economici, ar vrea să evite răspunderea în cazul în care ies la iveală
încălcări și vicii ascunse, ce pun în pericol viața și siguranța cetățenilor.
AGER a solicitat informații despre lucrările de reparație a trecerilor subterane de
la Direcția Transport și Căi de Comunicație a mun. Chișinău. Direcția ne-a
informat că responsabile de aceste lucrări ar ﬁ preturile de sector, și a
redirecționat solicitarea AGER către acestea (răspunsurile pot ﬁ accesate aici).
Reparația pasajelor subterane pe sectoare
Sectorul Centru
Pretura sect Centru a desfășurat procedura de achiziție publică nr. ocdsb3wdp1-MD-1629829246824 pentru achiziționarea lucrărilor la obiectivul
„Reparația și amenajarea subteranelor din șos. Hâncești”, cu valoarea estimată
de 6 915 858,33 lei. Procedura de achiziție conținea 2 loturi, care corespundeau
reparației și amenajării subteranei din șos. Hâncești nr. 178 și reparația și
amenajarea subteranei din șos Hâncești nr. 86 (Ministerul Apărării). Contractul în
sumă de 7 035 010,20 lei, inclusiv TVA, a fost încheiat cu operatorul economic
„Camelon Cons” SRL. Acesta a fost unicul operator economic care a depus ofertă
în cadrul procedurii de achiziție. Ulterior, valoarea contractului a fost micșorată
cu 2 462 443,86 lei.
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Darea de seamă pentru această procedură de achiziție și contractul încheiat cu
„Camelon Cons” SRL poate ﬁ accesat aici. Pretura sect. Centru nu ne-a pus la
dispoziție actul adițional de micșorare a valorii contractului și nici informații
referitor la lucrările de reparație pentru cea de-a treia trecere subterană.
Primarul capitalei a menționat că restul cheltuielilor, inclusiv pentru reparația
celei de-a treia treceri subterane, au fost suportate de agenți economici. Acesta
nu a precizat dacă este vorba de același agent economic care a obținut contractul
de achiziții publice sau ar ﬁ vorba de alți agenți economici.
Primele probleme legate de calitatea lucrărilor nu s-au lăsat prea mult
așteptate însă. Chiar în cadrul inaugurării trecerilor subterane din sect. Centru al
capitalei, primarul a menționat că are unele obiecții față de scurgerea apelor în
interiorul trecerilor subterane, și a acordat un termen de 2 -3 săptămâni
pretorului sect. Centru pentru a soluționa problema. Chiar și numai aceste
inﬁltrații de apă ar trebui să ﬁe un semnal de alarmă pentru autorități. În
România, spre exemplu, inﬁltrațiile de apă au fost considerate posibile cauze
pentru o surpare la un pasaj subterane din Bihor, iar lucrările de reparație a
pereților și scărilor unui pasaj subteran din Buzău au fost stopate după ce au fost
descoperite inﬁltrații de apă în pereți și tavan.
Sectorul Botanica
Pretura sectorului Botanica ne-a informat că, până la acest moment, nu a fost
organizată nicio procedură de achiziții publice a lucrărilor de reparație a
subteranelor din sectorul Botanica și, de asemenea, că nu există niciun caiet de
sarcini cu privire la reparația subteranelor.
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În poﬁda răspunsului preturii Botanica, primarul general al capitalei nu a ezitat
să se laude cu faptul că ar ﬁ reparat și o trecere subterană din sectorul Botanica,
în cadrul evenimentului de inaugurare a pasajelor subterane din sectorul Centru
din 11 ianuarie 2022. Dintr-o investigație realizată de zdg.md, aﬂăm că aceasta ar
ﬁ reparată de compania „Status Stroy” SRL, aﬁliată cu o altă companie – „Status
Invest” SRL (același fondator), care se aﬂă într-un litigiu cu Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării, care, prin intermediul Consiliului Național al Monumentelor
Istorice din cadrul instituției a refuzat aprobarea proiectului propus de companie
pentru construcția unui bloc cu mai multe etaje pe str. Petru Movilă 5, teren care
este parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului.
Aici ridica semne de întrebare și faptul că municipalitatea nu a avut un caiet de
sarcini, iar operatorul economic a realizat lucrările după bunul plac, fără expertize
pentru rezistența pasajului subteran și fără ca municipalitatea să poată veriﬁca
respectarea prevederilor legale ce țin de calitatea în construcții și inofensivitatea
materialelor utilizate.
Sectorul Buiucani
Pretorul sect. Buiucani informează că în sect. Buiucani a fost renovat pasajul
pietonal de trecere subterană din str. Ion Creangă 74/1, cu suportul agenților
economici, fără a modiﬁca formele și dimensiunile elementelor arhitecturale ale
pasajului. Se mai menționează despre faptul că agenții economici care au
desfășurat lucrările de reparație nu au raportat costurile suportate. Ca și în
cazurile menționate mai sus, pretura Buiucani nu a dat numele agentului
economic care a reparat pasajul subteran.
În același timp, chiar dacă nu au fost modiﬁcate formele și dimensiunile
elementelor arhitecturale ale pasajului, nu înseamnă că nu ar ﬁ fost necesară
respectarea prevederilor legale, care prevăd elaborarea proiectelor de execuție, a
devizelor, cărții tehnice etc. Nici în acest caz nu a fost evaluată rezistența
structurii tehnice a trecerii subterane sau prezența inﬁltrațiilor de apă, pentru a
evita pericolele pentru pietoni.
Sectorul Ciocana
Pretura sect. Centru a informat că pasajul subteran din str. Alecu Russo 59/4 a
fost reparat de SRL „Levprocons”, în baza unui acord de colaborare din
24.07.2020. Toate resursele ﬁnanciare necesare pentru reparația pasajului
subteran au fost gestionate de „Levprocons” SRL, o ﬁrmă intens favorizată în
achizițiile publice ale mai multor autorități și care s-a regăsit, la un moment dat, în
lista de interdicție a operatorilor economici din cauza executării
necorespunzătoare a clauzelor contractuale Mai multe informații despre SRL
„Levprocons” se regăsesc într-o investigație realizată de zdg.md.
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În același răspuns se menționează că necesitatea reparării pasajului subteran a
fost constatată în urma unei simple inspecții la fața locului. Prin urmare, nu a fost
realizată o expertiză mai amplă prin care să se constate că structura de rezistență
a pasajului subteran este viabilă sau dacă inﬁltrațiile de apă ar putea submina
siguranța pasajului subteran. La scurt timp de la renovarea pasajului subteran,
acesta a fost inundat.
La data de 01.03.2021, reprezentanții preturii Ciocana și reprezentanții SRL
„Levprocons” au mers într-o inspecție la pasajul subteran pentru a evalua lucrările
de reparație. Conform comunicatului oﬁcial de pe pagina preturii Ciocana,
„Rezultatele au fost analizate în cadrul unei ședințe de lucru, în care s-a decis
remedierea situației – repararea plafonului, cablului de la camera video, vopsirea
peretelui vandalizat, instalarea a 4 țevi pentru captarea și scurgerea apelor de pe
copertină, identiﬁcarea și înlăturarea de către ÎM Regia „Exdrupo” a cauzei
scurgerilor apelor și restabilirea/reparația tavanului de către antreprenor”. Prin
urmare, autoritatea publică recunoaște că la acel moment nu se cunoștea cauza
scurgerilor apelor, în lipsa unei expertize corespunzătoare, dar chiar și așa, s-a
decis că ar ﬁ fost suﬁcient să instaleze 4 țevi pentru captarea și scurgerea apelor.
Nu s-a pus în discuție faptul ca existența acestor scurgeri de apă ar putea ﬁ un
indicator că pasajul se aﬂă în pericol de prăbușire, lucru ce ar ﬁ putut ﬁ constatat
doar în urma unei expertize tehnice corespunzătoare.
Evitarea prevederilor legale
Atunci când autoritățile repară pasajele subterane cu contribuția agenților
economici, nu se mai respectă rigorile prevăzute de cadrul legal pentru achizițiile
publice de lucrări. Pct. 59 din Hotărârea de Guvern pentru aprobarea
Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări prevede că „Autoritatea
contractantă inițiază aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
achiziție publică de lucrări numai dacă sunt respectate în mod cumulativ
următoarele condiții:
1

2

contractul este inclus în planul anual de achiziții publice al autorității
contractante, cu excepția unor situații care impun acoperirea urgentă
a unor necesități neprevăzute;
mijloacele ﬁnanciare necesare sunt asigurate, integral sau parțial,
pentru anul în curs, în vederea îndeplinirii prevederilor contractului
de achiziție publică de lucrări;

3

documentația de atribuire este elaborată și deﬁnitivată;

4

documentația de proiect și devizul, în cazul achizițiilor publice de
execuție a lucrărilor, sunt elaborate, veriﬁcate și aprobate în modul
stabilit.”
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Totodată, devizul estimativ trebuia să ﬁe elaborat de către un specialist
atestat și veriﬁcat de către un veriﬁcator de proiecte conform Legii nr. 721 din
02.02.1996 privind calitatea în construcții.
Din răspunsurile autorităților publice municipale, reiese că nu au fost elaborate
proiecte de execuție, iar autoritățile nu dispun de devize estimative. Mai mult,
agenții economici nu le-au raportat costurile suportate pentru efectuarea
lucrărilor de reparație. Reiese că autoritățile municipale nu cunosc exact ce
lucrări au fost realizate de antreprenori, nu au informații despre calitatea
lucrărilor și nici despre calitatea și inofensivitatea materialelor utilizate. În mod
evident, antreprenorii nu au oferit termene de garanție pentru lucrările realizate
în afara procedurilor de achiziții publice competitive, deci nu se cunoaște cât ar
putea rezista acestea.
Deoarece nu au avut loc proceduri de achiziții publice competitive,
antreprenorii selectați să execute lucrările de reparație a pasajelor subterane nu
au fost nevoiți să prezinte acte care atestă experiența similară sau capacitatea
tehnică/caliﬁcarea personalului implicat, de unde reiese riscuri suplimentare.
Atunci când lucrările sunt realizate de personal caliﬁcat și cu experiență similară
speciﬁcă renovării pasajelor subterane, aceștia ar putea identiﬁca mult mai ușor
și raporta potențiale riscuri în exploatarea în continuare a pasajelor subterane
respective, încă de la etape incipiente. Pentru muncitorii necaliﬁcați, fără
experiență în domeniu, toate problemele care apar după ﬁnalizarea sunt
„circumstanțe neprevăzute”.
Conform pct. 2 din Hotărârii de Guvern nr. 936 din 16.08.2006 pentru
aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcții, prevederile
regulamentului se extind asupra construcţiilor de orice categorie (civile,
industriale, agrozootehnice, drumuri, poduri, căi ferate, construcţii hidrotehnice,
comunale etc.) şi instalaţiilor aferente acestora (în continuare – construcţii),
indiferent de apartenenţa, forma de proprietate şi destinaţia lor, precum şi
asupra lucrărilor de intervenţii în timp (consolidări, modernizări, reparaţii
capitale, reabilitări, transformări, extinderi).
Pct. 14 al Regulamentului prevede că „Expertiza tehnică a construcţiilor
existente se efectuează în toate cazurile cînd poate surveni o diminuare a indicilor
tehnici de calitate, a rezistenţei şi stabilităţii elementelor portante sau a
structurii de rezistenţă în ansamblu (tasări neuniforme şi inundaţii ale fundaţiilor,
coroziunea materialelor, supraîncărcări, retehnologizări, schimbarea destinaţiei,
reconstrucţii, supraetajări şi alte activităţi).”
Ajungem la concluzia că, în locul procedurilor de achiziții transparente și
competitive, se face uz de acorduri secrete, cu agenți economici al căror nume nu
este dat publicității. Aceștia realizează lucrările de reparație în lipsa unor
proiecte, caiete de sarcini, devize estimative și fără a raporta costurile suportate.
Din cauza secretizării, este greu să ne dăm seama dacă acești operatori
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economici dispun de experiență similară, personal caliﬁcat și capacitate tehnică
pentru a realiza lucrările calitativ, cu respectarea prevederilor legale. Chiar și
sancționarea pentru încălcarea prevederilor legale create a izvoarelor de pericol
public pentru cetățeni devine extrem de diﬁcilă în acest caz. În rezultat, obținem
niște treceri subterane cu aspect îmbunătățit, dar potențial periculoase pentru
pietoni. Drept dovadă, chiar și după renovare, apele se scurg în interior, fără ca
autoritățile să cunoască cauzele.
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CAPITOLUL 3

Denaturarea concurenței

Speciﬁcații „cu dedicație”
Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație a mun. Chișinău a
atribuit în mod repetat operatorului economic “Damicom” SRL contracte de
achiziții publice. Opt dintre aceste contracte i-au fost atribuite “Damicom” SRL
chiar în perioada când în privința acestui operator economic, se aﬂa spre
examinare o solicitare pentru includerea în lista de interdicție pentru prezentarea
de acte false în procedurile de achiziții publice. Mai mult, speciﬁcațiile tehnice ale
autorității contractante par să favorizeze anume acest operator economic.
În toate procedurile de achiziție menționate, caietul de sarcini pare să ﬁe
ajustat după modelele oferite de „Damicom” SRL, în special acolo unde sunt
stabilite dimensiuni în milimetri pentru echipamentele ce urmează a ﬁ
achiziționate. Pe alocuri, caietele de sarcini stabilesc dimensiuni sau parametri
tehnici minimi sau maximi, ﬁe intervale, extrem de apropiate de parametrii
bunurilor din oferta „Damicom” SRL. Caietele de sarcini par să imite modul de
expunere a speciﬁcațiilor tehnice de pe pagina producătorilor din oferta
„Damicom” SRL. Acolo unde parametrii tehnici și dimensiunile sunt indicate în
metri pe pagina producătorului, așa e și în caietul de sarcini al autorității
contractante, acolo unde dimensiunile sunt indicate în milimetri, la fel, e și în
caietul de sarcini.
Spre exemplu, în procedura pentru achiziționarea de mașini rutiere
multifuncționale pentru întreținerea de iarnă, nr. ocds-b3wdp1-MD1635847028680, caietul de sarcini descrie foarte ﬁdel modelul propus de
„Damicom” SRL – KDM 7881.02 pe bază de șasiu KAMAZ 65115. Parametrii tehnici
solicitați de autoritatea contractantă sunt indicați în aceeași unitate de măsură
ca pe pagina producătorului, iar intervalele stabilite (min..max..) sunt foarte
restrânse și apropiate de cei ai modelului achiziționat. Link la pagina
producătorului https://tdsmolmash.ru/catalog/-_15/kdm-7881-02-na-bazeshassi-kamaz-65115-g-p-17-5t/.

Pentru achiziția de minitractoare multifuncționale si accesorii aferente, ocdsb3wdp1-MD-1635172298942, autoritatea contractantă a stabilit dimensiunile
echipamentului în milimetri. Tot în milimetri sunt stabilite și dimensiunile
e c h i pa m e n tu l u i m e n țio n a t ș i p e pa g i n a we b a p ro d u că to r u l u i
https://www.avanttecno.com/global/machines/700-series#technicalspeciﬁcations.
Din imaginile de mai jos observăm că, deși au fost stabilite intervale de
dimensiuni minime și maxime, acestea par a ﬁ construite în jurul dimensiunilor și
parametrilor de pe pagina producătorului.
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Așa arată acest model pe pagina producătorului:
https://www.avanttecno.com/global/machines/700-series#technicalspeciﬁcations.
Anunțuri cu privire la vânzarea tehnicii de acest model au fost plasate și pe
pagina oﬁcială damicom.md și pe https://999.md/ro/68371689 de către
„Damicom Utilaje” SRL.
„Damicom” SRL a fost unicul ofertant în 6 dintre cele 8 proceduri de achiziție
încheiate în toamna anului 2021. La procedura de achiziționare a unui
buldoexcavator, și-au depus ofertele 3 operatori economici, dintre care a fost
desemnată câștigătoare oferta „Damicom” SRL. Procedura de achiziționare a
autospecialelor şi mecanismelor a fost împărțită în 4 loturi, iar pentru ﬁecare lot
au depus oferte câte un singur operator economic. „Damicom” SRL a depus
oferte pentru 2 loturi și i-au fost atribuite ambele. Numărul mare de proceduri
și/sau loturi cu o singură ofertă reprezintă un steguleț roșu, deoarece indică
posibila trucare a achiziției publice, ﬁe prin faptul că speciﬁcațiile au fost
ajustate să corespundă unui singur ofertant/producător, ﬁe un posibil acord
anticoncurențial în care mai mulți operatori economici s-au înțeles să participe
sau să se abțină de la participare.
În 4 dintre procedurile de achiziție supuse examinării, prețul ofertei
câștigătoare este identic cu valoarea estimată a achiziției. Pentru alte două
achiziții, prețul ofertei este cu 2 223 lei mai mic decât valoarea estimată a ofertei
(3 197 777.00 lei valoarea ofertei, în timp ce valoarea estimată de autoritate era de
3 200 000 lei sau 1 197 777.00 lei valoarea ofertei, în timp ce valoarea estimată de
autoritate era de 1 200 000 lei). Prețurile identice sau foarte apropiate de
valoarea estimată a achizițiilor indică asupra faptului că lipsește concurența sau
că aceasta este denaturată. Ofertantul care se așteaptă că nu va avea concurenți,
tinde să stabilească un preț cât mai mare pentru oferta sa. Acesta reprezintă și un
exemplu elocvent care demonstrează că, în lipsa concurenței, prețurile pentru
bunuri/servicii sau lucrări cresc.
Termenele de livrare în procedurile de achiziție supuse examinării variază de la
21 de zile la 120 de zile. Unii operatori economici s-au arătat nemulțumiți de
termenele restrânse și au solicitat prelungirea acestora, reieșind din faptul că, în
contextul epidemiologic, foarte multe fabrici s-au închis sau lucrează în regim
restrâns, respectiv, producerea ar ﬁ tergiversată semniﬁcativ. Drept urmare,
termenul de livrare a fost prelungit până la 120 de zile. Termenele de livrare pentru
licitațiile ulterioare au fost restrânse tot mai mult, treptat la 60 de zile, 45 de zile,
și chiar 21 de zile. Totuși, niciun operator economic nu a mai solicitat clariﬁcări și
nu a mai solicitat ajustări cu privire la termenele de livrare sau alte aspecte, cum
ar ﬁ speciﬁcațiile ajustat. Nimeni nu a depus nicio contestație, iar singurele
oferte depuse au fost ale operatorului economic „Damicom” SRL. Aceste
circumstanțe crează impresia unui boicot din partea operatorilor economici, care
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nu au mai fost dispuși să participe la licitații la care nu au șanse de câștig, ﬁe a
unui acord anticoncurențial.
Consecințele favorizării unui anumit operator economic nu s-au lăsat mult
așteptate și, deși termenele de livrare au fost restrânse, iar plățile efectuate,
municipalitatea nu a avut la dispoziție echipamentele la momentul când acestea
ar ﬁ fost necesare. La ﬁnal de decembrie, primăria nu a putut asigura
deszăpezirea străzilor, deși “Damicom” SRL ar ﬁ trebuit să livreze echipamentele
de deszăpezire, deja plătite.
Împărțirea pieței
În poﬁda aplicării procedurilor de achiziții publice competitive pentru
procurarea produselor alimentare pentru instituțiile de educație timpurie din
mun. Chișinău, acest lucru nu pare să stimuleze concurența efectivă. De mai mult
de un an, loturile de lactate din procedurile de achiziții publice de produse
alimentare pentru instituțiile de educație timpurie, desfășurate de Direcția
Generală Educație Tineret și Sport a mun. Chișinău, sunt repartizate între aceiași
agenți economici.
Loturile de lactate pentru instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău
ajung să ﬁe atribuite în următorul mod:
sect. Centru – Lapmol SRL și Credoprim SRL prin rotație;
sect. Botanica – Lapmol SRL și Credoprim SRL prin rotație;
sect. Ciocana – Serviabil SRL;
sect. Rîșcani – SRL „Fabrica de unt din Florești”.
Deși au avut loc 3 licitații mari, de achiziție a produselor alimentare pentru
perioade de câte 1 semestru (ianuarie 2021, iunie 2021 și ianuarie 2022),
întâmplător sau nu, operatorii economici menționați mai sus, au depus de ﬁecare
dată ofertele cu cele mai mici prețuri pentru unele și aceleași sectoare, indiferent
de modul de repartizare a produselor lactate pe loturi. Atribuirea unor loturi altor
operatori economici este mai curând accidentală, determinată de unele decizii
ANSC de reevaluare a ofertelor sau de faptul că operatorii economici care
participă în mod normal nu au depus oferte.
În cadrul procedurii de achiziție de produse alimentare necesare pentru
instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău, pentru perioada anului
ianuarie – iunie 2022, nr.ocds-b3wdp1-MD-1636639187694, DGETS și-a propus să
procure următoarele produse lactate:
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Lapte 2,5% pasteurizat;
Brînză de vaci, stare prospătă, 5% grăsime;
Smîntînă proaspătă 15% grăsime;
Cheﬁr, 2,5% grăsime;
Iaurt natural 2.5-2,6% grăsime;
Unt de vaci țărănesc, 82,5%;
Brînză cu cheag semitare, grăsimea 45%.

Fiecare lot de lactate conține toate cele 7 tipuri de produse. În alte
circumstanțe, acest mod de împărțire pe loturi ar ridica semne de întrebare.
Totuși, având în vedere speciﬁcul acestei achiziții, care presupune că produsele
trebuie livrate de mai multe ori pe săptămână, iar laptele chiar zilnic până la ora
08:30, această împărțire este justiﬁcată.
Tendințele de ofertare pentru loturile de produse lactate ne duc cu gândul la
împărțirea pieței între câțiva operatori economici. Pentru 3 dintre cele 5 loturi, a
fost depusă câte o singură ofertă. Pentru celelalte 2 loturi (DETS sect. Centru și
DETS sect. Buiucani), au fost depuse câte două oferte, în ambele cazuri de la SRL
Lapmol și SRL Credoprim. La fel, unii operatori economici oferă prețuri mai mici
pentru unele loturi, dar mai mari pentru altele, sugerând o posibilă rotație.
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Distribuția loturilor de lactate la procedura de achiziție din ianuarie 2022:

Achiziția de produse alimentare din iunie 2021
Dacă comparăm cu procedura de achiziție de produse alimentare analogă a
DGETS pentru perioada iulie – decembrie 2021, observăm că, pentru majoritatea
loturilor, au fost selectați aceiași operatori economici. La licitația respectivă, au
participat mai mulți operatori economici. Spre exemplu, SRL„JLC” a depus oferte
pentru toate cele 5 loturi de la licitația respectivă, dar nu a câștigat niciunul. Din
darea de seamă pentru procedura de achiziție, aﬂăm că ofertantul SRL„JLC” a
fost respins pentru că a oferit brânză cu cheag tare de 45,5% grăsime în ambalaj
de peliculă, în timp ce s-a cerut brânză cu cheag tare de 45% în ambalaj de
paraﬁnă. În mod ﬁresc, ne-am ﬁ gândit că acest operator economic ar ﬁ putut
corecta eroarea, incluzând alt produs în ofertă, care să corespundă cerințelor.
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Faptul că nu a mai depus ofertă deloc la licitația din ianuarie 2022 vorbește
despre un posibil boicot.
Situația de la licitația din iunie 2021 arată ca în tabelul de mai jos:

Achiziția de produse alimentare din ianuarie 2021
În cadrul procedurii de achiziție de produse alimentare necesare pentru
instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău pentru perioada anului
ianuarie – iunie 2021 (ocds-b3wdp1-MD-1604412597810), loturile de produse
alimentare au fost împărțite în 35 de loturi, care corespund ﬁecărui produs,
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pentru instituțiile de educație timpurie din ﬁecare sector. Acest mod de
împărțire nu s-a dovedit a ﬁ foarte eﬁcient, deoarece mai multe loturi nu au fost
atribuite.
Observăm tendința de a atribui totuși loturile aferente unui sector către unul și
același operator economic. SRL Credoprim a obținut toate loturile pentru sect.
Centru, cu excepția lotului de unt, și două loturi pentru sect. Buiucani, celelalte
neﬁind atribuite. SRL Fabrica de unt Florești a obținut toate loturile pentru sect.
Rîșcani, SRL Serviabil majoritatea loturilor pentru sect. Ciocana, iar SRL Lapmol
majoritatea loturilor pentru sect. Botanica. Loturile de unt pentru sect. Centru,
Ciocana și Botanica au fost câștigate de SRL Vitafor, care a inclus în oferta sa unt
produs în Ucraina. Inițial, oferta SRL Vitafor a fost descaliﬁcată de autoritatea
contractantă. Ulterior, în rezultatul unei decizii a ANSC, oferta SRL Vitafor a fost
reevaluată și desemnată câștigătoare.
Deși SRL„JLC” nu i-a fost atribuit niciun lot în cadrul acestei proceduri de
achiziție, DGETS a încheiat un contract pentru furnizarea produselor lactate cu
SRL„JLC” – lapte și brânză cu cheag tare, produse în Ucraina, pentru sect.
Botanica, în rezultatul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD1612874469372. În cadrul aceleiași proceduri de achiziție, a mai obținut un lot de
lactate pentru sect. Buiucani și SRL Lapmol. Totodată, SRL Lapmol i-au mai fost
atribuite două contracte pentru livrarea produselor lactate pentru instituțiile de
educație timpurie, aproximativ în aceeași perioadă. Alte două contracte de
livrare a produselor lactate au fost atribuire SRL Lapmol în rezultatul negocierilor
fără publicarea prealabilă a anunțurilor de participare la ﬁnalul lunii decembrie
2020. Alte contracte de achiziții publice au fost atribuite la ﬁnal de decembrie
2020, prin negociere fără publicarea prealabilă a anunțurilor de participare, către
SRL „Fabrica de unt din Florești”, SRL „Serviabil” și SRL „Credoprim”.

Eﬁciența mecanismului de sancționare a acordurilor de denaturare a
concurenței
Autoritățile contractante au obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a
contractelor de achiziţie publică orice ofertant sau candidat care a încheiat cu
alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, conform
prevederilor art. 19 alin. (3) lit. g) din Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015.
Condiția este ca încălcarea să ﬁe constatată printr-o decizie a organului abilitat în
acest sens, care este Consiliul Concurenței, și să nu ﬁ trecut mai mult de 3 ani de
la producerea evenimentului.
Monitorii AGER și-au propus să analizeze eﬁciența mecanismului de excludere a
operatorilor economici sancționați de Consiliul Concurenței pentru încheierea
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acordurilor ce vizează denaturarea concurenței din procedura de atribuire a
contractelor de achiziții publice. Pe pagina web a Consiliului Concurenței nu apare
o bază de date sau o listă a operatorilor economici care au fost sancționați, ci
doar ﬁșiere în format pdf, titlul cărora conține doar numărul deciziei și data
adoptării, fără denumirea agenților economici sau autorităților publice vizate.
Respectiv, monitorii AGER au deschis pe rând toate ﬁșierele încărcate pe pagina
Consiliului Concurenței, pentru a face o listă.
Cum era și de așteptat în condițiile în care accesarea datelor despre agenții
economici sancționați este atât de diﬁcilă, am descoperit că unii dintre aceștia
obțin în continuare contracte de achiziții publice. Un exemplu relevant constituie
cazul operatorului economic “Vanro-Con” SRL care, deși sancționat de Consiliul
Concurenței pentru încheierea unui acord anticoncurențial, a obținut 30 de
contracte de achiziții în valoare de 7 961 291,59 lei de la direcțiile de educație din
mun. Chișinău, în perioada de efectivitate a deciziei. Operatorul economic
„Bioprotect” SRL, care a fost sancționat prin decizia Consiliului Concurenței nr.
DA-22/20-09 din 26.03.2021 pentru că a încheiat acorduri anticoncurențiale, a
încheiat după sancționare contracte de achiziții și acorduri de majorare a valorii
unor contracte anterioare, care apar pe pagina Agenției Achiziții Publice. Au
continuat să obțină contracte de achiziții publice și operatori economici ca „BTS
PRO” SRL, „Liftmontaj” SRL sau „Tehnicomplex” SRL, amendați pentru că au
refuzat să se supună inspecției din partea Consiliului Concurenței în cadrul
investigațiilor legate de încheierea acordurilor ce vizau denaturarea concurenței,
conform informațiilor din Tabelul deciziilor Consiliului Concurenței.
Una dintre întrebările care se regăsesc în documentul unic pentru achiziții
european (DUAE), pe care îl completează ﬁecare operator economic care
participă la o licitație publică, ține de neimplicarea în acorduri de denaturare a
concurenței. Din moment ce mai mulți operatori economici sancționați de
Consiliul Concurenței pentru încheierea acordurilor anticoncurențiale continuă
să obțină contracte de achiziții publice, ne dăm seama că aceștia nu au fost
foarte sinceri la completarea DUAE, iar autoritățile contractante nu au fost
foarte vigilente sau investigarea acestor circumstanțe a fost mult prea diﬁcilă.
O altă problemă care limitează posibilitatea excluderii din competiție a
operatorilor economici care au încheiat acorduri de denaturare a concurenței
este și termenul de 3 ani de la producerea evenimentului, în decursul căruia aceste
sancțiuni produc efecte. De multe ori, de la producerea evenimentului și până la
emiterea unei decizii a Consiliului Concurenței prin care se constată o încălcare
pot trece 2 – 3 ani, uneori mai mult. În așa cazuri, autoritățile contractante au
posibilitatea de a exclude din competiție operatorii economici care au denaturat
concurența doar pe perioada de la emiterea deciziei Consiliului Concurenței și
până la împlinirea termenului de 3 ani de la producerea evenimentului. Astfel, în
majoritatea cazurilor, agenții economici trișori pot ﬁ excluși din competiție la
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obținerea contractelor de achiziții publice pe o perioadă foarte scurtă sau nu pot
ﬁ excluși deloc, dacă prin decizia Consiliului Concurenței se constată abateri care
au avut loc cu 3 ani mai devreme sau mai mult.
De asemenea, constatăm că o parte semniﬁcativă din deciziile Consiliului
Concurenței, prin care s-a constatat încheierea unor acorduri anticoncurențiale,
au fost anulate prin hotărâri ale instanțelor de judecată. Deși multe dintre aceste
hotărâri motivate pot ﬁ accesate pe portalurile instanțelor, este diﬁcil să
apreciem dacă în cazurile de anulare a deciziilor Consiliului Concurenței
prevalează erorile și/sau abuzurile inspectorilor Consiliului Concurenței, ﬁe ale
judecătorilor care au examinat aceste cazuri. Putem observa totuși tendința unor
judecători, ﬁe de a dispune anularea deciziilor Consiliului Concurenței de
sancționare, ﬁe de a respinge solicitările contestatare a anulării deciziilor
Consiliului Concurenței, în majoritatea cauzelor examinate a judecătorii
respectivi. Deși admitem că poate ﬁ vorba de erori/abuzuri repetitive ale
inspectorilor Consiliului Concurenței, nu putem omite riscul că judecătorii
instanțelor, care examinează legalitatea deciziilor în instanță, ar putea avea o
pregătire insuﬁcientă în domeniul concurenței, ceea ce nu le-ar permite să
tranșeze suﬁcient ﬁecare caz speciﬁc.
Un semnal de alarmă vedem și în faptul că, pe parcursul a 2 ani, din octombrie
2019 și până în octombrie 2021, au fost emise numai două decizii prin care se
constată încheierea acordurilor anticoncurențiale. Ambele decizii au fost emise
în anul 2021, este vorba despre decizia nr. DA-22/20-09 din 26.03.2021 și decizia
nr. DA-11/21-43 din 04.08.2021. În anul 2020, nu au fost emise decizii prin care se
constată, reieșind din datele accesibile pe pagina web a Consiliului Concurenței.
Totodată, în privința deciziei DA-22/20-09 din 26.03.2021, care se referă la piața
comercializării produselor de uz ﬁtosanitar și fertilizanților pe teritoriul RM, s-a
vehiculat despre existența unui posibil conﬂict de interese. Pe rolul instanțelor de
judecată se aﬂă un dosar prin care unele dintre companiile sancționate solicită
constatarea admiterii unui conﬂict de interese de către directorul Consiliului
Concurenței, Marcel Răducan. Potrivit acestora, familia președintelui Consiliului
Concurenței deține o companie ce are ca domeniu de activitate comercializarea
produselor de uz ﬁtosanitar, concurentă întreprinderilor sancționate. A doua
decizie a Consiliului Concurenței, nr. DA-11/21-43 din 04.08.2021, constată doar
încălcarea comisă de Agenția Rezerve Materiale, dar nu și ale companiilor care au
fost favorizate prin acțiunile Agenției Rezerve Materiale. Respectiv, aceasta s-a
soldat doar cu o recomandare către Agenția Rezerve Materiale de a nu mai
admite astfel de încălcări.
Din octombrie 2019, Consiliul Concurenței nu a mai constatat încălcări ce
vizează încheierea acordurilor anticoncurențiale în achizițiile publice. Deși de mai
multe ori, pe parcursul monitorizării achizițiilor publice, monitorii Asociației
pentru Guvernare Eﬁcientă și Responsabilă AGER au sesizat existența unor
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posibile acorduri anticoncurențiale în achizițiile publice, Consiliul Concurenței nu
s-a autosesizat niciodată pe aceste cazuri, pe motiv că ar lipsi probe care să
demonstreze existența acestor acorduri anticoncurențiale. Nu cunoaștem dacă
lipsa deciziilor de constatare a acordurilor ce vizează denaturarea concurenței pe
parcursul a tocmai 2 ani denotă faptul că astfel de acorduri nu există, sau dacă
semnele încălcărilor au fost ignorate de Consiliul Concurenței.
În condițiile în care operatorii economici care au încheiat acorduri de
denaturare a concurenței pot ﬁ excluși de la obținerea contractelor de achiziții
publice doar pe o perioadă de 3 ani de la producerea evenimentului, reiese că, la
momentul actual, pot ﬁ excluși din competiție pe acest temei doar 4 operatori
economici, sancționați prin decizia nr. DA-22/20-09 din 26.03.2021 și
„Liftmontaj” SRL, amendat în 2019 pentru refuzul de a se supune inspecției. De
altfel, operatorii economici vizați în decizia nr. DA-22/20-09 din 26.03.2021 nu
prea participă în procedurile de achiziții publice. Unul dintre ei însă, „Bioprotect”
SRL, a încheiat un contract de achiziții și a majorat valoarea altui contract de
achiziții publice după decizia de sancționare. Pe de altă parte, „Liftmontaj” SRL a
reușit să obțină mai multe contracte de achiziții publice în valoare de zeci de
milioane de lei în perioada 2019 – 2021, conform informațiilor de pe pagina
Agenției Achiziții Publice.
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CAPITOLUL 4

Evaluarea neconformă a ofertelor

Respingerea neîntemeiată a unor oferte
Deseori respingere neîntemeiată a unor oferte are loc atunci cînd autoritatea
contractantă indică cerințe neclare sau contradictorii. În asemenea cazuri
autoritatea contractantă și ofertantul înțeleg în mod diferit cerințele expuse de
prima.
Un exemplu este procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD1634043960543 din 18.11.2021, privind achiziția „Reconstrucția și modernizarea
sistemului de iluminat stradal în s. Sireți și construcția unei stații PV cu
capacitatea de 20 kW”. Aici autoritatea contractantă, Primăria s. Sireți a indicat
în documentul intitulat “speciﬁcații tehnice - parc fotovoltaic” că panourile
fotovoltaice solicitate trebuie să aibă o putere de 20 kw, însă în caietul de sarcini a
indicat că acestea trebuie să ﬁe de 300kw. Ofertantul „ZEPTO” SRL a propus
panouri de 300 kw, respectînd caietul de sarcini, iar autoritatea contractantă i-a
respins oferta sa. Ultimul a depus o contestație la ANSC, care a decis admiterea
acestei pretenții după cum urmează:

Abordarea ANSC este una corectă în această privință, întrucît autoritățile
contractante trebuie să indice cerințe clare pentru achizițiile organizate. Iar
omisiunile de a stabili criterii și cerințe clare, nu trebuie să ducă la respingerea
ofertelor depuse.
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Acceptarea unor oferte neconforme
În mai multe cazuri identiﬁcate de monitorii AGER, Direcția Generală Transport
Public și Căi de Comunicație a mun. Chișinău a acceptat oferte la care erau
atașate acte ce conțineau semne de falsiﬁcare. Operatorul economic care a
depus ofertele respective este “Damicom” SRL.
Deși la Agenția Achiziții Publice se aﬂa spre examinare o solicitare din partea
AGER pentru includerea în lista de interdicție a operatorului economic
“Damicom” SRL (din luna August 2021), acest operator economic a reușit, până la
includerea în lista de interdicție la 09.12.2021, să încheie 8 contracte de achiziții
publice cu Transport Public și Căi de Comunicație a mun. Chișinău, continuând
aceleași practici neoneste. Astfel, în cadrul a 6 din cele 8 proceduri de achiziție
câștigate, există suspiciuni rezonabile că au fost prezentate scrisori de garanție
care au fost falsiﬁcate.
Primul detaliu care ne-a atras atenția în acest sens a fost scrisoarea de garanție
bancară prezentată în procedura de licitație publică pentru achiziționarea de
mașini rutiere multifuncționale pentru intreținerea de iarnă – ocds-b3wdp1-MD1635847028680. Deși data eliberării scrisorii de garanție este 19 noiembrie 2021,
în scrisoare este indicat că termenul de valabilitate al acesteia începe de la 22
octombrie 2021, deci aproape cu o lună mai devreme.
Am veriﬁcat validitatea scrisorii de garanție bancară pe pagina web a
emitentului https://www.a.maib.md/ro/garantii-bancare-utile/. Introducând
numărul scrisorii de garanție și suma garanției, am obținut răspunsul că nu a
putut ﬁ identiﬁcată o garanție cu datele indicate.
Lista scrisorilor de garanție bancară prezentate de „Damicom” SRL, care nu pot
ﬁ identiﬁcate pe pagina web a emitentului:
LD2125200010/805 din 09.09.2021, în valoare de 111200 lei, prezentată în
procedura pentru achiziţionarea autospecialelor şi mecanismelor, ocdsb3wdp1-MD-1627627676877;
LD2125300283/805 din 10.09.2021, în valoare de 30000 lei, prezentată în
procedura pentru achiziționarea unui buldoexcavator, ocds-b3wdp1-MD1627625997781;
LD2128500855/805 din 19.11.2021, în valoare de 102000 lei, prezentată în
procedura pentru achiziționarea de mașini rutiere multifuncționale
pentru întreținerea de iarnă, nr. ocds-b3wdp1-MD-1635847028680;
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LD2131600520/805 din 22.11.2021, în valoare de 18000 lei, prezentată în
procedura de achiziționare a mecanismului pentru etanșarea și
hidroizolarea ﬁsurilor cu mastice de etanșare bitum-elastomer - ocdsb3wdp1-MD-1635867331684;
LD2128500391/805 din 29.10.2021, în valoare de 64000 lei, prezentată în
procedura de achiziționare a platformei pentru lucru la înălțime montată
pe autoșasiu, ocds-b3wdp1-MD-1634278521669;
LD2131600527/805 din 22.11.2021, în valoare de 5000 lei, prezentată în
procedura de achiziționare a sistemului de teleinspecție pentru țevi cu
diametrul 60-600 mm, ocds-b3wdp1-MD-1635945650285.
Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație a mun. Chișinău a mai
acceptat scrisori de garanție bancară neconforme și de la alți operatori
economici în procedura de achiziție publică pentru lucrări de reparație curentă a
trotuarelor în sect. Râșcani (bulevardul Grigore Vieru, trotuare dreapta, stânga),
nr. ocds-b3wdp1-MD-1635512769773.
În rezultatul evaluării ofertelor în procedura de achiziție publică de lucrări de
reparație curentă a trotuarelor în sect. Râșcani, inițiată de Direcția Generală
Transport Public și Căi de Comunicație Chișinău, a fost desemnată câștigătoare
oferta depusă de „Medalmir” SRL, cu prețul cel mai mic, de 1 599 558 lei, fără TVA.
Contractul de achiziție publică, în valoare de 1 919 469,60 lei, a fost înregistrat la
data de 23.12.2021. Studiind oferta câștigătoare, depusă de operatorul economic
„Medalmir” SRL, constatăm că scrisoarea de garanție bancară era destinată, și a
fost prezentată, și unei alte autorități contractante, Consiliul Raional Fălești, în
cadrul unei alte proceduri de achiziție publică. Scrisoarea de garanție pentru
Consiliul Raional Fălești nu putea ﬁ nicidecum folosită pentru procedura de
achiziție a Direcției Generală Transport Public și Căi de Comunicație Chișinău,
pentru că această autoritatea nu ar ﬁ putut încasa suma garanției bancare în
cazul survenirii circumstanțelor prevăzute de legislație.
Într-o altă ordine de idei, garanția pentru ofertă are rolul de a oferi autorității
contractante un mecanism de responsabilizare a ofertanților, pentru situațiile în
care aceștia ar ﬁ tentați să se eschiveze de la executarea obligațiilor prevăzute de
Legea 131/2015. Astfel, autoritatea contractantă are dreptul de a reține garanția
bancară în cazul în care operatorul economic retrage sau modiﬁcă oferta după
expirarea termenului de depunere a ofertelor, ofertantul câștigător nu semnează
contractul de achiziţii publice sau nu se depune garanţia de bună execuţie a
contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, speciﬁcată
în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii
publice. În acest mod, are loc materializarea principiilor eﬁcientizării utilizării
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banilor publici și reducerii riscurilor autorității contractante. În condițiile în care
ofertantul nu prezintă o garanție bancară validă, survine riscul că acesta ar putea
să refuze să încheie contractul de achiziții publice sau să se sustragă de la
onorarea obligațiunilor prevăzute de legislație. Astfel, autoritatea contractantă
va ﬁ pusă în situația de a investi resurse suplimentare umane, de timp, sau chiar
ﬁnanciare, pentru a organiza repetat o procedură de achiziții publice. În cazul în
care termenul de organizare a unei proceduri de achiziție repetată este
insuﬁcient, autoritatea contractantă ar putea rata posibilitatea de a valoriﬁca
resursele ﬁnanciare până la ﬁnalul anului bugetar și riscă să nu-și poată satisface
necesitățile pentru care au fost alocate resursele ﬁnanciare.
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CAPITOLUL 5

Probleme la executarea contractelor
de achiziții publice

După pandemie, conﬂictul militar din Ucraina a reprezentat o lovitură grea
pentru economia națională și a provocat o inﬂație de majoră. Inﬂația a afectat și
sectorul achizițiilor publice, pentru că mulți operatori economici s-au declarat în
imposibilitate de a-și executa obligațiile asumate prin contractele de achiziții
publice din cauza prețurilor majorate pentru bunurile, serviciile sau lucrările
necesare pentru executarea contractelor menționate. Astfel, mulți operatori
economici au solicitat majorarea valorii contractelor de achiziții publice, având la
bază inﬂația. Acesta este și cazul operatorului economic Baguette SRL, căruia iau fost atribuite unele loturi în cadrul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1MD-1640350169815, inițiată de LT „Alexandru Donici” din s. Peresecina, r. Orhei.
Din anunțul privind modiﬁcarea contractului de achiziții publice Nr. 01 din
13.05.2022, publicat în Buletinul Achizițiilor Publice, agentul economic SRL
Baguette a informat autoritatea contractantă despre imposibilitatea livrării
produselor alimentare conform prețurilor din contractul contrasemnat reieșind
din situația creată în domeniul alimentar ca rezultat al războiului din statul vecin.
Operatorul economic a invocat că prețurile la produsele alimentare s-au majorat
considerabil cât și refuzul vânzătorilor angro de a vinde cantități mari, ceea ce a
condus la necesitatea majorării prețului de achiziție. Agentul economic refuză
conform aceeași scrisori livrarea produselor contractate de autoritatea
contractantă, prezentând ca alternativă o listă cu prețuri mai mari, pe care grupul
de lucru le-a considerat majorate exagerat. Astfel, grupul de lucru a decis să
micșoreze valoarea contractului proporțional valorii bunurilor care nu mai puteau
ﬁ puse la dispoziție de operatorul economic la prețurile inițiale.
Situația este similară și în procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD1640286438517, realizată de Școala Profesională nr. 5 din Chișinău. Operatorul
economic câștigător „Adrica” SRL a solicitat rezilierea contractului din motivul
„situației economice globale”, și în temeiul Circularei Ministerului Finanțelor al
Republicii Moldova nr.13-09/94 din 14.04.2022, referitor la executarea
contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețurilor. „Adrica” SRL a
argumentat că, în contextul crizei energetice și creșterii prețurilor, se confruntă
cu pierderi enorme și este în prag de faliment. În rezultatul solicitării, contractul
nu a fost reziliat, dar micșorat cu 17 001,99 lei.
În privința achizițiilor de lucrări, Guvernul a adoptat noi mecanisme de ajustare
a valorii contractelor de achiziții publice de lucrări prin modiﬁcări la Regulamentul
privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare
continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an (HG nr. 1129/2018),

37

modiﬁcări care au fost publicate în Monitorul Oﬁcial la data de 29.04.2022. Prin
aceste modiﬁcări, Guvernul și-a propus să asigure continuarea executării
contractelor de achiziție publică de lucrări, astfel încât să nu se ajungă la
neexecutarea sau la stoparea lucrărilor. Conform proiectului, ajustarea se va
realiza în baza actualizării prețurilor de cost, precum și ținând cont de rata
inﬂației și a deﬂației. De asemenea, modiﬁcările prevăd introducerea unei noi
formule, care reglementează posibilitatea de ajustare a prețului contractelor de
achiziție publică de lucrări în baza prețurilor aferente materialelor de construcție.
2022 pe dosarul nr.3r-44/22 în cauza SRL „TRIUMF-MOTIV” împotriva Agenția
Achiziții Publice, privind anularea Deciziei nr. 23/21 din 18.10.2021 a Agenției
Achiziții Publice de includere a SRL „TRIUMF-MOTIV” în lista de interdicție:
"Prin urmare, din cuantumul obligațiilor impuse prin efectul actului
administrativ contestat de reclamant, Completul judiciar reține că neaplicarea
măsurii suspendării executării Deciziei Agenției Achiziții Publice nr. 23/21 din
18.10.2021, poate conduce la pericolul prejudicierii ireparabile SRL
„TRIUMFMOTIV”.
Or, efectul actului administrativ individual - Decizia nr. 23/21 din 18.10.2021 se
răsfrînge direct asupra SRL „TRIUMF-MOTIV” şi urmează să se răsfrângă și în
viitor, din considerentul că, SRL „TRIUMF-MOTIV” deja nu mai poate participa la
procedurile de achiziţii publice pe o perioadă de 3 ani, începînd cu data de
18.10.2021.
În aceste condiţii cert este faptul că prin îngrădirea dreptului SRL
„TRIUMFMOTIV” de a participa pe parcursul a 3 ani la licitaţiile organizate în
cadrul achiziţiilor publice este creat pericolul iminent de producere în raport cu
SRL „TRIUMF-MOTIV” a unor prejudicii patrimoniale ireparabile, prin intrare în
incapacitate de plată şi imposibilitate de asigurare în continuare a angajaţilor
companiei cu locuri de muncă.
[...]
În acest context, cu referire la argumentul SRL „TRIUMF-MOTIV” precum că
asupra actului administrativ contestat planează suspiciuni serioase şi rezonabile
privind legalitatea acestuia, instanța de recurs nu le va da o apreciere, or, pentru
constatarea acestui fapt este necesară examinarea în fond a acțiunii, fapt
inadmisibil la examinarea chestiunii cu privire la suspendarea actului
administrativ.”
Instanța de recurs menționează că, protecția juridică provizorie are funcția de a
garanta o protecție legală efectivă în temeiul articolului 3, 20, 36, 39, 189 și 219
Cod administrativ și constituie un remediu intermediar de protecție a
drepturilor, iar la caz Completul concluzioneză că acesta este absolut necesar a-i
ﬁ acordat SRL ”Tribestar Farm” cu titlu provizoriu, pînă la obținerea de către
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reclamant a unei hotărâri judecătorești favorabile deﬁnitive" [Referința la SRL
”Tribestar Farm” este o eroare, căci decizia dată instanței se referă doar la SRL
„TRIUMF-MOTIV”. Motivul erorii este că doi dintre judecătorii care au emis
această decizie au emis și o altă decizie similară cu privire la includerea SRL
”Tribestar Farm” în lista de interdicție]
Observăm că aceeași motivare poate ﬁ aplicată în oricare altă cauză, or
introducerea în lista de interdicție a unui operator economici care participă la
achiziții publice nu are cum să nu-i cauzeze prejudicii ireparabile. Iar cererile de și
prețul la combustibil, luând în considerare orice creștere sau diminuare a
acestora. Pe de altă parte, nu este exclus că, în virtutea noilor mecanisme, unii
operatori economici ar putea depune intenționat oferte cu prețuri mai scăzute și
obține contracte de achiziții publice în baza criteriului de atribuire „prețul cel mai
scăzut”, ca ulterior să majoreze valoarea contractelor la prețurile de piață.

Lista de interdicție ca sancțiune pentru executarea necorespunzătoare a
contractelor de achiziții publice
Executarea necorespunzătoare sau neexecutarea contractelor de achiziții ar
trebui să atragă după sine includerea operatorilor economici responsabili în lista
de interdicție, gestionată de Agenția Achiziții Publice. Acest lucru se întâmplă
destul de rar. Dar nici includerea în această listă nu reprezintă soluția cea mai
eﬁcientă. O problemă gravă a listei de interdicție este că un operator economic
poate ușor să evite aplicarea interdicției de participare la achizițiile publice.
Multe din deciziile AAP de includere a unor operatori economici în lista de
interdicție au acțiunea suspendată de către instanțele de judecată:
https://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie .
Astfel, atunci cînd un operator economic este inclus în lista de interdicție el
poate să conteste această decizie timp de 30 de zile în instanța de judecată, iar
concomitent poate depune și o cerere de suspendare a executării actului
administrativ.
Potrivit art. 214 alin. (1)-(3) din Codul administrativ, (1) Suspendarea executării
actului administrativ individual contestat poate ﬁ solicitată de către reclamant
instanţei de judecată care examinează acţiunea de contencios administrativ. (2)
Instanţa de judecată poate dispune suspendarea executării actului administrativ
individual din motivele prevăzute la art.172 alin.(2). (3) Pentru probarea faptelor,
participanţii, în locul prezentării probelor obişnuite, pot depune o declaraţie pe
propria răspundere.
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Conform art. 172 alin. (2) Cod administrativ, motivele suspendării sînt: a)
existenţa unor suspiciuni serioase şi rezonabile privind legalitatea actului
administrativ individual defavorabil; b) existenţa pericolului iminent de
producere a unor prejudicii ireparabile prin executarea în continuare a actului
administrativ individual defavorabil.
Motivele suspendării unui act administrativ prevăzut la art. 172 alin. (2) din
Codul administrativ sunt alternative, respectiv este suﬁcientă incidența unui
singur motiv pentru suspendarea executării actului administrativ. Iată spre
exemplu o parte din motivarea Curții de Apel Chișinău în Decizia din 24 februarie
suspendare a executării deciziilor AAP de includere în lista de interdicție sunt de
multe ori admise de către instanțe. Astfel, din cele 10 decizii de includere în lista
de interdicție în perioada monitorizată, 4 au executarea suspendată de către
instanță.
Ca rezultat în aceste cazuri, executarea deciziei AAP de introducere a
operatorului economic în lista de interdicție se suspendă pînă la emiterea unei
decizii deﬁnitive a instanței de judecată. În acest sens remarcăm că o decizie
deﬁnitivă este ﬁe hotărîrea primei instanțe care nu a fost atacată cu apel în
termen ﬁe decizia curții de apel. Iar durata examinării unei cauze în contencios
administrativ de la depunerea cererii de chemare în judecată pînă la pronunțarea
deciziei curții de apel, în condițiile actuale poate dura și câțiva ani, perioadă în
care operatorul economic de rea-credință continuă să obțină contracte, contrar
spiritului legislației achizițiilor publice care urmărește să excludă asemenea
ofertanți.
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CAPITOLUL 6

Analiza deciziilor ANSC

Monitorii AGER au monitorizat 200 de decizii ale Agenției Naționale pentru
Soluționarea Contestațiilor. Similar perioadelor anterioare, a persistat tendința
ANSC de a examina motivele invocate în contestații și de a se abține de la
examinarea din oﬁciu a temeiurilor de anulare a deciziilor autorităților
contractante. Unele diferențe observate în deciziile ANSC în raport cu perioadele
anterioare au fost determinate de modiﬁcări la nivel legislativ sau de adoptarea
unor acte normative pe aspecte speciﬁce. Printre acestea menționăm abordarea
ANSC referitor la semnăturile electronice străine și referitor la remunerarea
muncii în contractele de achiziții publice.
Semnăturile electronice străine
Prin decizia nr. 03D-191-22 din 29.04.2022, ANSC a respins argumentele
contestatorilor „Veridos” GmbH și UAB „GARSŲ PASAULIS”, pe marginea
rezultatului desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD1641280612921 din 28.02.2022, privind achiziția „Lotul nr. 1 Blanchete de acte de
identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și
certiﬁcate de înmatriculare”, inițiată de către Instituția Publică Agenția Servicii
Publice referitor la faptul că actele atașate la oferta operatorului economic
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (în continuare „PWPW”) erau
semnate cu semnătură electronică nerecunoscută în Republica Moldova. Ambii
contestatori și-au întemeiat pretențiile privind semnătura aplicată pe
documentele ofertei pe faptul că Guvernul Republicii Moldova nu a
aprobat/stabilit modul de recunoaștere a semnăturilor electronice caliﬁcate
create utilizând un certiﬁcat caliﬁcat al cheii publice eliberat de un prestator de
servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene. ANSC a reținut că
lipsa unui mecanism/mod de recunoaștere a semnăturilor electronice caliﬁcate
create utilizând un certiﬁcat caliﬁcat al cheii publice eliberat de un prestator de
servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene nu reprezintă
automat/implicit că semnătura din speță nu ar ﬁ creată utilizând un certiﬁcat
caliﬁcat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un
stat membru al Uniunii Europene, neﬁind prezentată nicio probă în sensul dat. În
decizia ANSC se mai face referire la preambulul Legii nr. 91/2014, unde se prevede
expres că „Prezenta lege creează cadrul necesar aplicării Directivei
nr.1999/93/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 1999
privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice, publicată în Jurnalul
Oﬁcial al Comunităţilor Europene nr. L13 din 19 ianuarie 2000.” Din aceste
considerente, ANSC a apreciat ca ﬁind aplicabile prevederile art. 6 alin. (3) din
aceiași lege conform căruia prin derogare de la prevederile alin. (1) și (2).
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semnăturile electronice considerate caliﬁcate conform prevederilor legislației
Uniunii Europene, create utilizând un certiﬁcat caliﬁcat al cheii publice eliberat de
un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene au
valoare juridică similară cu semnăturile electronice avansate caliﬁcate create
conform prevederilor Legii 91/2014.
Aprecierea rezonabilității argumentelor din contestații prin prisma diferenței
de preț a ofertelor
În anii precedenți, atunci când ANSC constatata unele erori la calcularea
prețului ofertelor câștigătoare, ﬁe că era vorba despre prețuri de 0 lei pentru
unele poziții, aceste constatări erau suﬁciente pentru a constata
neconformitatea acestora. Referindu-ne la achiziția publică nr. ocds-b3wdp1MD-1641280612921 din 28.02.2022, privind achiziția „Lotul nr. 1 Blanchete de acte
de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și
certiﬁcate de înmatriculare”, contestatorii au invocat unele neconcordanțe cu
privire la prețului ofertei. ANSC a conchis că nu a identiﬁcat abateri însemnate,
astfel încât să ﬁe anulată decizia grupului de lucru, iar neconcordanța invocată de
contestator cu privire la recalcularea în lei, chiar dacă ar ﬁ întemeiată, pe de o
parte ar putea ﬁ clariﬁcată, inclusiv erorile aritmetice sau prețul în lei reieșind din
cursul valutar ar putea ﬁ corectate, pe de altă parte diferența/eroarea în lei
invocată de contestator nu are niciun un impact în cadrul clasamentului de preț al
ofertelor, contestatorul ﬁind următorul ofertant având un preț al ofertei cu circa
30 000 000 lei fără TVA mai mare.
Remunerarea muncii în achizițiile publice de lucrări
Remunerarea muncii reprezintă o problemă de bază în achizițiile publice de
lucrări. Deși există puțină comunicare publică despre acest fapt, este bine știut
că multe din lucrările de construcții sunt realizate de muncitori care primesc
salariul în întregime sau cel puțin parțial în plic. Cu părere de rău este imposibil de
evaluat gravitatea acestei probleme, însă Statul trebuie să lupte cu acest
fenomen și să se asigure că legislația în domeniul muncii este respectată în
achizițiile publice de lucrări.
Atunci cînd participă la achizițiile publice de lucrări ofertanții indică în devizeleofertă toate componente utilizate în executarea lucrării, inclusiv costul
manoperei utilizate. Iar aici sunt două probleme. Pe de o parte nu suntem siguri în
ce măsură salariul indicat în devize este acordat în realitate, iar aici organele de
resort ar trebui să depună diligență în monitorizarea executării achizițiilor
publice.
Pe de altă parte, salariul indicat în devize trebuie să corespundă cu cerințele
impuse de legislația muncii. Iar în această privință a fost emis recent un act care
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dă bătăi de cap participanților la achizițiile de lucrări. Este vorba de
Amendamentul Nr. 2 din 2022 la Codul Practic în Construcții - Instrucțiuni pentru
determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții, cu abrevierea CP
L.01.02:2012/A2:2022. Acesta completează normativul în construcții cu Anexa B
(informativă), unde se indică următoarele:
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Unii devizieri au considerat că de acum sunt obligați să indice în deviz costul pe
manoperă de minim 50,48 lei/oră, alții însă au considerat că această normă nu
este una obligatorie. ANSC a pus un punct în aceste neclarități prin Decizia Nr.
03D-196-22 din 29.04.2022 unde a indicat că norma dată are caracter informativ
și respectiv nu poate duce la respingerea unei ofertei:
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Susținem această decizie a ANSC și considerăm că ea contribuie la înțelegerea
corectă a CP L.01.02:2012/A2:2022 de către operatorii economici și va permite
aplicarea sa de mai departe într-un mod corect. În același timp tratăm drept
iresponsabilă decizia Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de a
induce în eroare o multitudine de operatori economici și autorități contractante
prin elaborarea unui act care a stârnit controverse și neînțelegere cu privire la
natura sa.
Neexecutarea Deciziilor ANSC
În condițiile în care lipsesc mecanisme pentru a obliga autoritățile contractante
să respecte deciziile ANSC, problema neexecutării acestora persistă. Anterior,
monitorii AGER au vorbit despre deciziile ANSC de anulare a deciziilor emise de
Pretura sect Centru de atribuire a contractului pentru achiziționarea de lucrări de
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reparație a trotuarelor din str. Bernardazzi, mun. Chișinău operatorului economic
„Credo Industry” SRL.
Agenția pentru Soluționarea Contestațiilor a constatat, prin două decizii
diferite, neconformitatea ofertei depuse de operatorul economic „Credo
Industry” SRL, ceea ce nu a împiedicat Pretura sect. Centru să încheie contractul
de achiziții și să-l înregistreze. Asta deși art. 86 din Legea 131/2015 privind
achizițiile publice prevede expres că „(10) Decizia prin care Agenția Națională
pentru Soluționarea Contestațiilor anulează, în tot sau în parte, actul atacat este
obligatorie pentru autoritatea contractantă. (11) Decizia Agenţiei Naționale
pentru Soluționarea Contestațiilor este obligatorie pentru părţi. Contractul de
achiziţii publice încheiat cu nerespectarea deciziei Agenţiei Naționale pentru
Soluționarea Contestațiilor este lovit de nulitate absolută.”
La începutul lunii noiembrie 2021, Compania „Credo Industry” SRL a demarat
lucrările de reparație a trotuarelor din str. Bernardazzi, mun. Chișinău. Contractul
de achiziție de lucrări de amenajare și reabilitare a trotuarelor, în valoare de 11 510
204.45 lei, fără TVA, a fost atribuit „Credo Industry” SRL în rezultatul licitației
deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1625915944996 inițiată de Pretura sect. Centru la
data de 10.07.2021. Deși a luat notă de deciziile ANSC, Pretura Centru a decis să
nu se conformeze. În interpretarea acestora, ANSC ar ﬁ încercat să decidă pentru
autoritatea contractantă atribuirea unui contract către un anumit operator
economic.
ANSC a depus o sesizare la organele de drept în legătură cu încheierea
contractului de achiziții publice de către Pretura Centru cu încălcarea deciziei
ANSC.
Nici Pretura Centru nu s-a lăsat mai prejos și a depus o sesizare către
Președinția RM, Parlamentul RM, Procuratura Anticorupție și Centrul Național
Anticorupție. Aceștia au invocat că ANSC ar ﬁ decis, prin deciziile sale, atribuirea
contractului de achiziții publice operatorului economic, care a depus o ofertă cu
prețul cu 737 778,66 lei mai mare.
Uniformitatea deciziilor ANSC
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. Cele mai frecvente
neconcordanțe se referă la următoarele aspecte:
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1. Aprecierea interesului în depunerea unei contestații de către un ofertant a
cărui ofertă este respinsă.
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 că
interesul contestatorului reiese din însăși faptul că acesta a participat cu ofertă în
cadrul procedurii de atribuire, deci nu poate ﬁ negat/inﬁrmat că are sau a avut un
interes în obținerea contractului de achiziție. Totodată, ANSC a mai făcut referire
și la argumentul contestatorului că ar avea intenția să participe în cadrul unei
licitații repetate, în cazul admiterii pretențiilor sale. Decizia a fost luată de
completul format din Iacob Plămădeală, Angela Nani, Petru Oprea.
O abordare similară observăm în cadrul examinării contestației "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.
Abordarea a fost diferită în cadrul examinării contestației “TILUANA” SRL vs
Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități mun. Hâncești,
soluționată prin Decizia Nr. 03D-304-21 din 26.05.2021. În privința criticilor
”Tiluana” SRL în raport cu oferta declarată câștigătoare, ANSC s-a expus că
„chiar dacă aceste critici s-ar dovedi a ﬁ întemeiate, atribuirea ﬁnală a
contractului nu ar ﬁ în beneﬁciul contestatorului, rezultatul ﬁnal ﬁind doar
schimbarea ofertantului desemnat câștigător, în măsura în care există un al
patrulea participant, iar ”Tiluana” SRL nu a formulat nicio pretenție cu privire la
această ofertă”. ANSC a mai menționat că „anularea procedurii de achiziție
publică și participarea contestatorului la o nouă procedură cu șanse de a i se
atribui contractul nu poate constitui un motiv real de a dovedi interesul în
promovarea acestei contestații. Decizia a fost luată de completul format din
Petru Oprea, Irina Gutnic, Anatolie Zagorodnîi.
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2. Dreptul ANSC de a decide asupra încălcărilor care nu au fost invocate de
contestator
În timp ce în unele cazuri ANSC menționează limitele acțiunilor sale și
imposibilitatea examinării circumstanțelor ce nu au fost invocate de contestator,
în alte cazuri, aceste limite sunt depășite. În cauza „Handitehnica” SRL vs
Inspectoratul General al Poliției, soluționată prin 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.
În cauza OOO “MAZ” vs Primăria mun. Chișinău I, soluționată 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 Deciziei ANSC, prin care oferta OOO
“MAZ” a fost declarată neconformă.
3. Probarea accesului la personalul necesar executării lucrărilor
În cauza “Nouconst” SRL vs Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”,
soluționată prin 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.
Pe de altă parte, în cauza „Primaterax-Nord” SRL și „Magistrala-Nistru” SRL vs
Consiliul Raional Soroca, soluționată prin 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 anterior. Decizia a
fost luată de completul format din Alexandru Ciuș, Irina Gutnic, Petru Oprea.
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Concluzii și recomandări
În perioada de referință, ca rezultat al efortului de monitorizare a unor
proceduri de achiziții publice, au fost identiﬁcate o serie de probleme ce însă
persistă în acest sector, ﬁe că e vorba despre erori, încălcări ori lacune legislative.
Deseori, interpretarea eronată sau ignorarea prevederilor legale cauzează
prejucidii ﬁnanciare resimțite apoi de către cetățeanul de rând. Or scopul pentru
care sunt desfășurate achizițiile publice este tocmai satisfacerea nevoilor
cetățenilor, așa încât serviciile prestate de autoritățile publice să ﬁe de înaltă
calitate. Acestea nicidecum nu ar trebui să reprezinte un mijloc/oportunitate de
satisfacere a intereselor personale ale funcționarilor publici sau reprezentanților
mediului de afaceri, ce câștigă contractele respective.
Analizând o serie de proceduri, am constatat următoarele:
Planiﬁcarea defectuoasă a procedurilor de achiziții publice, ceea ce
determină eﬁciența scăzută a achizițiilor și irosirea banilor publici;
Concurența în cadrul procedurilor de achiziții publice este limitată prin
aplicarea unor proceduri improprii sau ajustarea speciﬁcațiilor tehnice;
Atribuirea contractelor de achiziții publice operatorilor economici ce au
depus oferte neconforme;
Lipsesc mecanisme de executare a deciziilor ANSC, ceea ce determină
ignorarea acestora de către unele autorități contractante;
Controlul eﬁcient și sancționarea încălcărilor în domeniul achizițiilor
lipsește;
Societatea civilă dispune, în continuare, de pârghii insuﬁciente de
inﬂuențare și stopare a procedurilor ilegale.
Recomandări:
Reieșind din cele expuse în raport, autorii propun, la această etapă, următoarele
recomandări:
De ordin legislativ sau normativ:
Reglementarea desfășurării procedurilor de valoare mică în cadrul
sistemului de achiziții transparent;

49

Completarea prevederilor art. 25 din Legea 131/2015 cu sintagma
„precum și continuarea implementării, inclusiv prelungirea termenelor
și majorarea valorii contractelor de achiziții publice încheiate între
operatorul economic inclus în lista de interdicție și o autoritate
contractantă”, după sintagma „participarea operatorilor economici
la procedurile de achiziţie publică”;
Includerea prevederilor legale clare cu privire la admisibilitatea sau
inadmisibilitatea inițierii procedurilor de achiziție repetate pe
perioada examinării unei proceduri de achiziții cu același obiect la
ANSC;

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