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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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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 iunie 2022 - octombrie 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. La fel, reprezentanții AGER au participat ca și reprezentanți ai 
societății civile în grupurile de lucru ale autorităților contractante pentru 
anumite proceduri de licitație și au asistat la zeci de ședințe publice de examinare 
a contestațiilor la ANSC. Raportul 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: 

Introducere

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
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;
Primăria Ialoveni;
Primăria Măgdăcești.
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Sumar executiv
Perioada de referință, cuprinsă între lunile iunie și octombrie 2022, a fost 

marcată de unele evoluții sub aspectul amendamentelor la cadrul legal, operate 
recent, cât și proiectelor noi de acte normative în acest domeniu. 

În luna iulie 2022, au intrat în vigoare amendamentele la Codul Contravențional, 
prin care Agenția Achiziții Publice a dobândit competențe de aplicare a 
sancțiunilor pentru încălcările în domeniul achizițiilor publice. O altă modificare a 
cadrului legal, menită să combată efectele negative ale prețurilor foarte volatile a 
fost adoptarea Hotărârii Guvernului Nr. 279 din 27.04.2022, de modificare a 
Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții 
publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an. Dacă 
anterior exista o singură modalitate de ajustare care se făcea la început de an – în 
baza inflației, acum există o a doua modalitate de ajustare – în baza actualizării 
prețurilor de cost. 

În prezent, în proces de consultări publice se află Regulamentul achizițiilor de 
valoare mică, care se referă atât la achizițiile desfășurate de autoritățile 
contractante în sensul Legii 131/2015, cât și la achizițiile desfășurate de entitățile 
contractante în sensul Legii 74/2020. Proiectul noului Regulament aduce o serie 
de noutăți, cum ar fi reglementarea achizițiile directe, în bază de factură, pentru 
bunurile/serviciile sau lucrările care nu depășesc valoarea de 50 000 lei, fără TVA, 
precum și a contractelor directe pentru achizițiile cu valoarea între 50 000 lei și 
125 000 lei, fără TVA. Transparența acestor achiziții ar trebui să fie asigurată prin 
obligația, cuprinsă în acest proiect de nou regulament, de publicare în SIA RSAP a 
informațiilor cu privire la achizițiile directe realizate. Până la acest moment, 
proiectul nu prevede suficient de clar forma sub care vor fi publicate informațiile 
despre achizițiile și contractele directe realizate. Pentru a prezenta valoare, este 
evident că aceste informații ar trebui să fie publicate în format machine-
readable, astfel încât să asigure interoperabilitatea datelor din sistemele 
guvernamentale, în special preluarea datelor de modulul Business Intelligence, 
ceea ce ar permite monitorizarea resurselor financiare care sunt cheltuite prin 
achiziții de valoare mică. O problemă care persistă este faptul că sistemul 
MTender este în continuare insuficient adaptat cadrului legal și necesităților 
actorilor din domeniul achizițiilor publice, ceea ce face dificilă desfășurarea unui 
spectru larg de proceduri prevăzute de lege, dar și ridică semne de întrebare sub 
aspectul modului în care vor fi publicate informațiile despre achizițiile directe de 
valoare mică, după posibila adoptare a regulamentului achizițiilor de mică 
valoare.

Modificările de ordin legislativ fiind foarte recente, nu a fost posibilă 
monitorizarea/estimarea impactului acestora asupra modului de desfășurare a 
achizițiilor publice. În general, în perioada de referință iunie - octombrie 2022, au 
persistat erorile și iregularitățile admise anterior. O problemă care influențează în 
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mod esențial eficiența achizițiilor publice este planificarea incorectă, etapa 
planificării fiind neglijată de multe ori, în special de autoritățile contractante cu 
experiență mai redusă de desfășurare a achizițiilor publice. În alte cazuri, cum 
sunt achizițiile centralizate, planificarea achizițiilor depinde, în mare parte, de 
alte autorități și instituții decât cea care desfășoară și este responsabilă 
nemijlocit de achizițiile publice. Acesta este cazul achizițiilor în sănătate, 
realizate de Centrul pentru Achiziții Centralizate în Sănătate, care se bazează pe 
datele și informațiile furnizate de instituțiile medicale beneficiare. Atunci când 
datele prezentate sunt eronate, fie din motivul că instituțiile beneficiare nu 
dispun de personal suficient, fie de personal instruit pentru îndeplinirea acestor 
atribuții, poate fi afectat succesul achiziției. 

Sub semnul întrebării rămâne și eficiența achizițiilor inițiate în lipsa resurselor 
financiare disponibile, ce ar urma să fie alocate în anii următori. Acesta este cazul 
mai multor proiecte de construcții inițiate de subdiviziunile primăriei mun. 
Chișinău. O parte din aceste proiecte, deși destul de ample, nu dispun de 
proiecte/planuri de execuție, nefiind specificată exact nici locația unde vor fi 
realizate lucrările. Și unele proiecte de nivel național, cum este Satul European, 
pot întâmpina dificultăți, din cauza amplorii sale, dar și termenelor destul de 
restrânse. În condițiile în care sute de autorități publice realizează achiziții 
concomitent, sub egida acestui proiect, proiectele locale se pot tergiversa, 
deoarece aceeași operatori economici pot fi contractați pentru un număr mare 
de proiecte concomitent, posibil peste capacitățile acestora de execuție.

Alte încălcări în achizițiile publice țin de specificațiile restrictive, ce limitează 
concurența și constituie premise pentru majorarea prețurilor. Aceste specificații 
țin de parametrii fizici/aspectul bunurilor achiziționate, indicarea unor 
parametrii caracteristici unor anumiți producători/distribuitori, sau chiar 
protejați de dreptul de autor, fie se solicită anumite certificări, cifră de afaceri 
sau alte capacități pentru calificare, care nu sunt relevante pentru achizițiile 
realizate. La fel, am identificat unele potențiale cazuri de acorduri 
anticoncurențiale, descrise în raport.

La fel ca și în perioadele de referință precedente, a persistat problema 
neexecutării deciziilor ANSC de unele autorități contractante. Monitorii AGER nu 
au identificat cazuri de neuniformitate semnificativă a deciziilor ANSC.

În acest raport de monitorizare, au fost evidențiate următoarele probleme în 
achizițiile publice:

Planificare defectuoasă a achizițiilor publice;
Limitarea transparenței achizițiilor publice;
Denaturarea concurenței în achizițiile publice;
Evaluarea neconformă a ofertelor;
Lipsa mecanismelor de executare a deciziilor ANSC.

1

2

3

4

5
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Fie că se achiziționează bunuri, servicii sau lucrări, din orice domeniu, 
planificarea are un rol primordial pentru asigurarea eficienței utilizării banilor 
publici și satisfacerea necesităților cetățenilor sau dotarea/asigurarea 
capacităților corespunzătoare autorităților ce prestează servicii publice. Cu 
toate acestea, acestui pas pare să i se acorde o atenție inferioară, pe alocuri fiind 
de-a dreptul neglijat, fie din lipsă de cadre specializate sau din cauza altor 
activități abordate cu prioritate de autoritățile contractante. Astfel, se lansează 
proceduri de achiziție cu întârziere, în grabă, fie cu diverse erori, în baza unor 
calcule eronate sau în lipsa unor evaluări corespunzătoare a necesităților, pentru 
a „nu pierde banii” alocați, care urmează a fi folosiți până la final de an. Problemele 
nu întârzie să apară, acestea ieșind la iveală fie la etapa desfășurării procedurii de 
achiziție, fie deja în procesul de executare a lucrărilor. Planificarea 
necorespunzătoare generează contestații, anularea procedurilor de achiziție, 
imposibilitatea utilizării banilor alocați sau lansarea „de urgență”, dar de obicei 
din vina autorităților contractante, a procedurilor de negociere fără publicare a 
unui anunț de participare, fie achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări de 
calitate inferioară, la prețuri mai mari sau care nu corespund necesităților 
beneficiarilor. În acest capitol, am selectat câteva cazuri de achiziții de bunuri, 
servicii și lucrări, care vorbesc despre o planificare deficitară a necesităților.

Planificarea defectuoasă a achizițiilor
publice

CAPITOLUL 1

Estimarea și planificarea incorectă a necesarului de medicamente de instituțiile
medicale beneficiare (IMSP)

Planificarea achizițiilor publice de medicamente și dispozitive medicale, 
desfășurate de CAPCS are un caracter specific față de alte categorii de achiziții 
publice. Procesele de achiziție de medicamente încep cu colectarea de informații 
de la instituțiile medicale din țară, cu privire la lista, cantitățile de medicamente 
necesare și cerințele de calitate față de acestea. În baza acestor informații, 
CAPCS planifică și desfășoară procedurile de achiziții de medicamente la nivel 
național. De cele mai multe ori, informațiile transmise de instituțiile medicale din 
țară nu sunt rezultatul unor estimări reale a necesităților, fie că instituțiile 
medicale nu dispun de personal care să estimeze real necesitățile, fie această 
obligație este percepută doar ca o formalitate lipsită de importanță. Astfel, în 
multe cazuri, instituțiile medicale se rezumă să transmită către CAPCS, 
informații din anii precedenți, neactualizate sau adaptate la necesitățile curente. 

Probleme la planificarea achizițiilor de medicamente și dispozitive 
medicale la CAPCS
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Un caz în care nu a fost estimată corespunzător cantitatea de medicamente a 
fost achiziția medicamentului Peginterferonum alfa-2a 180 mcg în cadrul 
procedurii de licitație publică pentru achiziționarea medicamentelor necesare 
pentru realizarea Programului Național de Combatere a Hepatitelor virale B, C și 
D, pentru anul 2023, nr. ocds-b3wdp1-MD-1661869162136. Medicamentul 
respectiv, care nu a mai fost procurat din anul 2019, era utilizat în tratamentul 
hepatitelor C și D, până să se opteze pentru medicamente mai moderne și 
eficiente în tratamentul hepatitei C, astfel reducându-se radical numărul 
pacienților care aveau nevoie de Peginterferonum. 

Cantitatea estimată ca fiind necesară de CAPCS și beneficiarii finali a fost de 
48 seringi preumplute de Peginterferonum alfa-2a 135 mcg, 3600 seringi 
preumplute de Peginterferonum alfa-2a 180 mcg pentru ambulator și 1200 
seringi preumplute de Peginterferonum alfa-2a 180 mcg pentru staționar. 
Valoarea estimată totală a acestor 3 loturi depășea 6 milioane de lei, fără TVA.

Pentru lotul Peginterferonum alfa-2a 135 mcg nu au fost depuse oferte. Pentru 
loturile de Peginterferonum alfa-2a 180 mcg a fost depusă câte o ofertă de 
operatorul economic „Esculap-Farm” SRL. Totuși, din rezultatele procedurii de 
achiziție de pe pagina CAPCS, vedem că aceste loturi nu au fost atribuite. De aici 
deducem faptul că autoritatea contractantă, probabil din cauza datelor eronate 
transmise de instituțiile medicale beneficiare, a inițiat o procedură de achiziție 
pentru un preparat/pentru o cantitate de preparat, care nu corespundea cu 
necesitățile sistemului medical și implicit, pacienților.

Planificarea eronată a cantităților de medicamente necesare reiese și din 
executarea în proporție mică a unor contracte de achiziție de medicamente. 
Operatorii economici sunt nemulțumiți că instituțiile medicale refuză livrarea 
medicamentelor, motivând lipsa spațiului de depozitare sau lipsa necesității, 
ceea ce produce pagube operatorilor economici, prin considerentul că
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medicamentele contractate, dar nelivrate, nu sunt nici plătite. Pe de altă parte, 
CAPCS declară că nu dispune de pârghii pentru a responsabiliza instituțiile 
medicale să efectueze o estimare corespunzătoare a necesității de 
medicamente, ceea ce determină probleme de planificare. Aceste circumstanțe 
au determinat unii operatori economici să conteste la ANSC prevederile 
contractului model în partea ce ține de livrarea medicamentelor, ca parte a 
documentației de atribuire, în următoarele proceduri de achiziție publică:

Licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1657881847800, privind 
achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-
sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează 
servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista de bază, partea 
I), cu valoarea estimată de 230 435 100,38 lei, fără TVA;

Licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1657882881214, privind 
achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-
sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează 
servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista de bază, partea 
II), cu valoarea estimată de 170 216 335,37 lei, fără TVA.

A fost contestată prevederea din contractul model de la pct. 2.1., lit. b), în 
următoarea redacție:

Prevederile contestate au fost după cum urmează: 

I. Pct. 2.  Termenele și condițiile de livrare 

„În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei 
moldovenești, livrarea se va realiza: 
- la fiecare 2 luni, în proporție de 10% per lot din cantitatea totală contractată (I 
tranșă: până la 28 februarie 2023, II tranșă: până la 30 aprilie, III tranșă: până la 30 
iunie 2023, IV tranșă: până la 31 august 2023; V tranșă: până la 31 octombrie; VI 
tranșă: până la 31 decembrie 2023) și la solicitarea Beneficiarului, în termen de 20 
zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare (reieșind din 
cantitatea restantă de 40% din cantitatea totală contractată)”.

Contestatorul a invocat faptul că aceste prevederi din contract ar stimula 
refuzul instituțiilor medicale de a accepta livrările, și implicit de a plăti pentru 
medicamente, în condițiile în care se plătește doar pentru cantitatea livrată. 
Conform argumentelor din contestație, operatorul economic ar urma să livreze 
60% din cantitatea contractată – care se presupune a fi în mod obligatoriu 
recepționată, însă restul de 40% - ar urma să fie livrate la solicitare. Pentru cele 
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40% - la fel lipsește un mecanism clar – în contract lipsește prevederea care 
obligă beneficiarul să solicite bunurile pe contract. În opinia contestatorului, lipsa 
unor mecanisme clare care vor impune beneficiarul să recepționeze marfa ar 
afecta operatorul economic, care ar putea fi sancționat pentru nelivrare, chiar și 
în situația în care instituțiile medicale ar fi cele care refuză să primească marfa, fie 
din lipsă de spațiu pentru depozitare, fie pentru nu că au nevoie de această marfă. 
Contestatorul relatează că anterior au avut situații în care instituțiile medicale au 
refuzat livrarea, dar nu au acceptat să semneze vreun act confirmativ în acest 
sens. Ulterior, deși dețineau stocuri pentru 100% din medicamentele contractate 
și au încercat să le livreze, au fost sancționați pentru nelivrare. 

Contestatorul a explicat că, an de an, sunt poziții care fie nu sunt solicitate 
deloc, fie în proporții variate și mai rar în cuantum de 100%. Drept consecință, 
compania la finele fiecărui an rămâne cu stocuri de medicamente în depozit, care 
din cauza termenului de valabilitate – nu pot fi ofertate în cadrul altor proceduri 
de achiziție și nici nu pot fi plasate pe piața privată farmaceutică, deoarece 
contestatorul nu dispune de rețea de farmacii. 

Contestatorul și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu faptul că, deși a 
semnalat în repetate rânduri problema, CAPCS nu a implementat niciun 
mecanism pentru a obliga beneficiarii - instituțiile medicale, să execute 
prevederile contractuale. Contractul nu prevede vreo pârghie pentru a obliga 
beneficiarul să solicite medicamentele sau să le recepționeze când sunt livrate în 
lipsa solicitării sau pentru a sancționa beneficiarii pentru neexecutarea acestei 
obligații. 

II.  Pct.17 din anunțul de participare și Pct. 1. Obiectul contractului pct.1.5.
Termenul de valabilitate 

A fost contestată prevederea din contractul model de la pct. 1.5., în următoarea 
redacție:
˝Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării va constitui: - 
nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o 
valabilitate de 2 ani și mai mulți; - și de 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o 
valabilitate de până la 2 ani. 1. Principiul proporționalității presupune corelarea 
dintre: - Necesitățile beneficiarului - Obiectul contractului de achiziție publică - 
Cerințele care trebuie îndeplinite de ofertanți pentru satisfacerea necesităților 
beneficiarului.˝

Din explicațiile operatorului economic, comenzile plasate în cadrul contractelor 
de achiziții publice încheiate cu CAPCS sunt destul de mici comparativ cu 
volumele minime de producere are marilor producători de medicamente, motiv 
pentru care se plasează o singură comandă pentru tot contractul. O serie de 
factori externi influențează perioada de livrare a medicamentelor din momentul



încheierii contractului și plasării comenzii. Aceștia sunt producerea,  care 
durează 12 - 16 săptămâni, transportarea, care, dacă are loc pe cale maritimă – 
durează în jur de 60 de zile; fără a lua în calcul întârzierile cauzate de 
suprasolicitarea portului din Constanța, România, precum și certificarea calității 
medicamentului, care conform prevederilor în vigoare se efectuează în termen de 
până la 40 de zile lucrătoare. Având în vedere graficul de livrare, medicamentele 
importate pot avea termenul de valabilitate rămas mai mic de 60% - 80% deja în 
a 4-a sau a 5-a lună, iar instituțiile medicale beneficiare ar putea să refuze livrarea 
acestora, cu toate că aceste medicamente vor continua să fie valabile și după 
expirarea termenului de valabilitate a contractului. 

Contestatorul argumentează că plasarea mai multor comenzi către 
producătorii de medicamente în decursul perioadei de valabilitate a contractului, 
pentru a respecta condiția că termenul de valabilitate rămas la etapa de livrare 
este mai mare de 60% - 80% este disproporționat de costisitoare pentru 
operatori economici, fără a fi necesară și utilă instituțiilor medicale beneficiare. 

În privința graficului de livrare, autoritatea contractantă a argumentat că 
instituțiile medicale sunt obligate să respecte prevederile ordinului comun al 
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) și Companiei 
Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) nr. 857/241-A din 27.12.2010 cu privire 
la aprobarea normativelor stocurilor de valori materiale, care nu le permite să 
păstreze stocuri de medicamente pentru perioade mai mari de 60 de zile, din 
considerentul că medicamentele necesită spațiu special amenajat, dotare și 
condiții speciale de păstrare (ex: temperatură optimă, umiditate optimă, etc.). 
Autoritatea contractantă a mai precizat că prevederea privind termenul de 
livrare stipulată în pct. 2.1 a fost elaborată în cadrul unei ședințe comune 
organizate cu participarea CAPCS și toate cele 385 instituții beneficiare. 
Referitor la refuzul instituțiilor medicale beneficiare de a primi medicamentele, 
autoritatea contractantă a motivat că acesta se explică în special prin întârzierea 
livrării unor medicamente, care obligă beneficiarii să identifice surse alternative, 
astfel că nu mai au nevoie de aceste medicamente când ele sunt livrate  de 
operatorii economici cu care s-au încheiat contractele. Aceste argumente au fost 
respinse de contestator.

Referitor la clauza “Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va 
constitui nu mai puțin de 60% din cel inițial pentru medicamentele care au un 
termen de valabilitate de 2 ani și mai mult și 80% din cel inițial pentru 
medicamentele care au un termen de valabilitate de pînă la 2 ani”, autoritatea 
contractantă a explicat că aceasta a preluată din pct. 9, subpct. 3) din Anexa nr. 1 
la Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 859/2020, care 
prevede Regulamentul cu privire la modul de stabilire și aprobare a necesităților 
de medicamente, dispozitive medicale și alte produse de uz medical, pentru 
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realizarea Programelor Naționale, Speciale și tratamentul bolilor rare, pentru a 
avea o abordare unică.

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a admis pretențiile 
contestatorului prin Deciziile nr. 03D-521-22 și 03D-522-22 din 22.08.2022, 
constatând că cerințele contestate în cumul, cel puțin în partea ce ține de 
termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării de nu mai puțin 
de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu termenul de 
valabilitate de 2 ani, nu au fost corelate cu obligația instituțiilor medicale 
beneficiare de a nu acumula stocuri pentru mai mult de 2 luni, autoritatea 
contractantă eșuând să demonstreze contrariul. ANSC a reținut că, raportat la 
nevoile sale, autoritatea contractantă este singura în măsură să decidă asupra 
termenului de valabilitate restant, însă această decizie nu trebuie să aibă ca efect 
introducerea unor obstacole nejustificate, de natură a restrânge concurența între 
operatorii economici, întrucât prin aceasta s-ar aduce atingere principiilor care 
stau la baza relațiilor privind achizițiile publice, respectiv principiului concurenței, 
al tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și 
operatorilor economici, inclusiv principiului proporționalității statuate la art. 7 
din Legea nr. 131/2015.

Astfel, ANSC a obligat CAPCS să reexamineze și să modifice cerința privind 
termenul de valabilitate restant, cu luarea în considerare a tuturor 
circumstanțelor, cel puțin pentru tranșele din al doilea semestru al anului.

Ulterior deciziilor ANSC, autoritatea contractantă a modificat contractul 
model pentru achizițiile de medicamente, însă acesta a rămas neschimbat pentru 
achizițiile de dispozitive și alte bunuri medicale. 

Actualmente, pentru procedurile de achiziții menționate, clauzele contestate 
din contractul model apar în următoarea redacție:

13

         Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, 
pentru medicamentele livrate de la 01.01.2023- 30.06.2023, va constitui:

nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile 
cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți;
și de minim 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de pînă 
la 2 ani; 

Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, pentru 
medicamentele livrate de la 01.07.2023- 31.12.2023 va constitui:

Pct. 1.5

nu mai puțin de 40% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile 
cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți;
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Termenul de valabilitate al preparatelor de insulină umană și analogilor de 
insulină la momentul livrării (cu respectare condițiilor speciale de păstrare) va 
constitui nu mai puțin de 13 luni.

și de minim 60% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de pînă la 
2 ani.

Pct. 2.1     b)  În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, 
depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza:

la fiecare 2 luni, în proporție de 10% per lot din cantitatea totală 
contractată (I tranșă: pînă la 28 februarie 2023, II tranșă: pînă la 30 
aprilie 2023, III tranșă: pînă la 30 iunie 2023, IV tranșă: pînă la 31 august 
2023, V tranșă: pînă la 31 octombrie 2023, VI tranșă: pînă la 15 
decembrie 2023) și la solicitarea Beneficiarului, în termen de 20 zile 
calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare (reieșind 
din cantitatea restantă de 40% din cantitatea totală contractată).

Valoarea estimată a achiziției nu a fost corelată cu valoarea de piață a 
medicamentelor/dispozitivelor medicale

În Republica Moldova, prețurile de producător pentru medicamente sunt 
aprobate și autorizate de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, 
conform Hotărârii de Guvern nr. 525/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la 
medicamente. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale gestionează 
Catalogul național de prețuri de producător la medicamente, unde pot fi găsite 
prețurile de producător pentru toate medicamentele autorizate în RM. Prețurile 
de producător nu includ cheltuieli de transport (inclusiv asigurarea mărfii, dacă e 
necesar), controlul calității AMDM, adaosul comercial al depozitului și nici taxe 
vamale, cheltuieli care trebuie luate în calcul la estimarea valorii achizițiilor de 
către autoritățile contractante. Prețurile estimate de CAPCS per unitate, și 
valorile estimate ale achizițiilor/loturilor nu sunt corelate întotdeauna cu 
prețurile de producător din Catalog și cheltuielile suplimentare.

Acesta este și cazul achiziției de Natrii chloridum/Sodium chloridum 0,9% 500 
ml, sol.perf., în cadrul procedurii de licitație publică pentru achiziționarea 
medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și 
instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 
(Lista de bază, partea II), nr. ocds-b3wdp1-MD-1657882881214. Autoritatea 
contractantă a stabilit o valoare estimată de 7,615 lei per unitate, respectiv 8 775 
281,51 lei pentru 1 152 250 unități. Toate cele 3 oferte depuse au depășit 
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semnificativ valoarea estimată de entitatea contractantă (depășire între 53% și 
116%). Prețul per unitate din ofertelor depuse a fost între 11,66 lei și 16,5 lei, fără 
TVA.

Analizând Catalogul național de prețuri de producător la medicamente, 
observăm următoarele prețuri înregistrare pentru clorură de sodiu 0,9% 500 ml:

8,26 lei (prețul în valută înregistrat fiind de 0,46 USD), Anhui Double-
Crane Pharmaceutical Co., Ltd, China (PROD: Anhui Double-Crane 
Pharmaceutical Co., Ltd, China; );
8,27 lei (prețul în valută înregistrat fiind de 0,47 USD), NCPC International 
Corp., China(PROD: Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd, China; );
8,68 lei (prețul în valută înregistrat fiind de 0,45 USD), Jurabek 
Laboratories ÎM SRL, Uzbekistan(PROD: Jurabek Laboratories ÎM SRL, 
Uzbekistan; );
8,93 lei (prețul în valută înregistrat fiind de 0,46 USD), Shandong Qidu 
Pharmaceutical Co., Ltd, China(PROD: Shandong Qidu Pharmaceutical 
Co., Ltd, China; ).

E de menționat că pe parcursul anului 2022, CAPCS a achiziționat Natrii 
chloridum/Sodium chloridum 0,9% 500 ml, sol.perf. la prețuri semnificativ mai 
mari decât cel estimat pentru procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-
1657882881214.

Prin comparație, pentru lotul Natrii chloridum/Sodium chloridum 0,9% 400 ml, 
sol.perf., care e același preparat, dar în volum mai mic, prețul de producător 
înregistrat este foarte apropiat, iar pe alocuri mai mic. Cu toate acestea, valoarea 
estimată per unitate pentru acest lot a fost de 12,127 lei per unitate, deci cu 59% 
mai mult decât o unitate din același preparat în volum mai mare, de 500 ml.
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Estimarea greșită a valorii estimate a condus la aceea că lotul de Natrii 
chloridum/Sodium chloridum 0,9% 400 ml, sol.perf. a fost anulat, iar contractul 
nu a fost atribuit. În cadrul ședinței de examinare a contestației la ANSC, 
reprezentantul CAPCS a invocat că instituția pe care o reprezintă nu era obligată 
să țină cont de prețul de producător înregistrat și că, în unele cazuri, la licitații 
sunt depuse oferte cu prețuri sub cele din Catalog. Totodată, conform 
afirmațiilor CAPCS, aceștia au sperat să obțină un preț mai mic la licitație, având 
în vedere cantitatea mai mare ce urmează a fi achiziționată. Având în vedere 
anularea lotului, CAPCS urmează să inițieze o achiziție repetată pentru acest 
preparat. În opinia contestatorului, această atitudine a reprezentanților 
autorității contractante ar fi iresponsabilă și riscă să lase instituțiile medicale 
fără medicamente indispensabile, la întreruperea tratamentului unor bolnavi, fie 
la situația în care instituțiile medicale sau pacienții vor fi nevoiți să procure 
preparatul din farmacii.

Am constatat și varianta estimării excesive a prețurilor pentru unele 
medicamente, în comparație cu prețul de producător din Catalogul național de 
prețuri de producător la medicamente. Acesta este și cazul medicamentului 
Peginterferonum alfa-2a 180 mcg, despre care am menționat în compartimentul 
precedent referitor la planificarea incorectă a necesarului de medicamente.

În RM sunt autorizate două preparate de acest fel, și anume:

Pegnano, soluţie injectabilă în seringă preumplută 180 mcg/0,5 ml N1, 
Nanogen Pharmaceutical Biotechnology Company Ltd., Vietnam (Prod.: 
Nanogen Pharmaceutical Biotechnology Company Ltd., Vietnam), 
înregistrat cu prețul de producător 490,63 lei, 27 USD;

Unipeg™ 180 mcg/ml soluţie injectabilă 180 mcg/ml 1ml N1, Getz 
Pharma(Pvt) Ltd, Pakistan (Prod.: Getz Pharma(Pvt) Ltd, Pakistan), 
Pakistan 25000 29.10.2018, înregistrat cu prețul de producător 475,30 lei, 
27 USD.

Autoritatea contractantă a estimat valoarea preparatului Peginterferonum 
alfa-2a 180 mcg la suma de 1 267,76 lei pentru o unitate (1 seringă preumplută sau 
flacon+seringă), ceea ce depășește de 2,53 ori prețul de producător în lei al 
preparatului Pergano și de 2,66 ori prețul preparatului Unipeg™.

Specificații tehnice elaborate în lipsa unor cercetări ample a condițiilor de piață 

De la începutul anului 2022, CAPCS a inițiat 3 proceduri de achiziție de 
ambulanțe, dintre care două au fost anulate, în lipsă de oferte conforme. O 
procedură de achiziție similară a fost lansată, iar ulterior, anulată, în anul 2021.
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Eșecul acestor proceduri de achiziții pare să aibă ca punct de pornire 
planificarea deficitară. În articolul ˝Licitația pentru achiziționarea a 40 de 
ambulanțe – ANULATĂ˝, publicat pe pagina revizia.md în luna iunie 2022, am 
evidențiat mai mulți factori, care în opinia monitorilor AGER, au fost responsabili 
pentru insuccesul procedurii de licitație nr. ocds-b3wdp1-MD-1647613960183, 
printre care:

Tergiversarea lansării noii proceduri de achiziție, care a dus la creșterea 
prețurilor, odată cu inflația și situația pe plan mondial;

Termenul de livrare a ambulanțelor la a doua licitație, considerat prea 
scurt de unii potențiali ofertanți;

Estimarea eronată a costului achizițiilor, ceea ce a descurajat participarea 
operatorilor economici în condițiile creșterii semnificative a prețurilor;

Specificații tehnice rigide, unele dintre care țineau de aspect, mai puțin 
de parametri tehnici;

Nu a fost luată în calcul posibilitatea divizării pe loturi.

După anularea acestei proceduri de licitație, la data de 26.07.2022, CAPCS a 
lansat  procedura de licitație nr. ocds-b3wdp1-MD-1658839484505, la care nu a 
fost depusă nicio ofertă conformă, respectiv procedura a fost anulată. Procedura 
de achiziție a fost lansată fără ca autoritatea contractantă să fi efectuat 
modificări semnificative la documentația de atribuire. În articolul ̋ Problemele în 
achiziția de ambulanțe continuă˝, publicat pe pagina revizia.md la 12.09.2022, 
monitorii AGER au evidențiat cam aceleași probleme de planificare, și anume:

Termen de livrare a ambulanțelor prea scurt;

Estimarea incorectă a costului achizițiilor - la ultima licitație, de 40 de 
ambulanțe, unica ofertă depășește cu 35,64% valoarea achiziției;

Neîmpărțirea pe loturi - deși neîmpărțirea pe loturi nu este o abatere în 
acest caz, împărțirea ar fi permis operatorilor economici mai mici să 
participe la procedura de achiziție. 

Totodată, monitorii AGER au venit cu următoarele recomandări în adresa 
CAPCS:

Consultarea pieței producătorilor de ambulanțe în vederea 
determinării costurilor reale care sunt la moment pentru ambulanțe, a 
capacităților de producție a lor și a condițiilor în care aceștia ar fi 
interesați să participe.

1
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Eșecurile repetate la procurarea ambulanțelor au determinat CAPCS să adopte 
o abordare mai constructivă în planificarea unei noi proceduri de licitație. Astfel, 
autoritatea contractantă a desfășurat 2 ședințe de consultare, la data de 
22.09.2022 și 27.09.2022, la care au fost invitați reprezentanți din partea 
instituțiilor medicale beneficiare, operatorilor economici, Ministerului Sănătății, 
societății civile, Serviciului Informații și Securitate și Centrului Național 
Anticorupție. În cadrul celor 2 ședințe, au fost examinate propuneri de modificare 
a documentației de atribuire într-o manieră care ar asigura eficiența acesteia, 
inclusiv propunerile care au fost evidențiate în articolele publicate pe pagina 
revizia.md. 

Printre modificările efectuate de CAPCs ca urmare a propunerilor și 
recomandărilor, enumerăm:

Lansarea unei noi proceduri de achiziție în termeni cât mai restrânși, 
prelungirea perioadei de livrare a bunurilor, ajustarea valorii achiziției la 
prețurile de piață actuale și, eventual, împărțirea pe loturi.

2

Termenul de livrare a ambulanțelor a fost majorat la 9 luni din momentul 
încheierii contractului;

Procedura de achiziție a fost împărțită pe 2 loturi, reieșind din necesitățile 
reale ale fiecărei instituții medicale beneficiare. S-a luat în calcul faptul că 
o instituție medicală are nevoie de ambulanțe preponderent pentru 
localitățile rurale, în timp ce alta are nevoie de transport sanitar ce 
urmează a fi exploatat în orașul Chișinău.

Caietul de sarcini a fost revizuit, respectiv, au fost modificate cantitățile 
pentru unele consumabile, inclusiv, unele consumabile au fost excluse 
(termometre, pulxosimentrele, altele), pentru a reduce costurile de 
achiziție. Această măsură a fost necesară în condițiile în care bugetul nu 
poate fi majorat.

Au fost ajustate unele specificații tehnice, pentru a facilita concurența.

O nouă procedură de achiziție publică cu privire la achiziționarea Transportului 
sanitar (ambulanțe de tip B) conform necesităților IMSP Centrul Național de 
Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și IMSP SCM Gheorghe Paladi 
(repetat 3), cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1664455088763, a fost publicată în sistemul 
electronic la data de 29.09.2022. Anunțul de participare a fost publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, în același timp fiind transmis prin email mai multor 
operatori economici nerezidenți, care au încheiat anterior contracte de achiziții 
similare cu autorități contractante din Uniunea Europeană. În acest mod, 
autoritatea contractantă și-a propus să lărgească concurența și să asigure 
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participarea unui număr mai mare de operatori economici la licitație.

Considerăm salutabilă practica de a desfășura ședințe consultative în prealabil 
inițierii procedurilor de achiziții publice de anvergură, precum și asigurarea 
accesului unui număr cât mai mare de operatori economici rezidenți și 
nerezidenți la informații despre aceste proceduri de achiziții publice. Astfel, se 
crează condiții mult mai favorabile unei concurențe efective și derulării cu succes 
a procedurii de achiziție de ambulanțe.

Contestația Intermed și Data Control

În unele situații, faptul că autoritatea contractantă și instituțiile medicale 
beneficiare nu au efectuat un studiu amplu al pieții tind să transforme ANSC într-
o platformă de dialog între CAPCS, instituțiile medicale beneficiare și operatori 
economici în vederea identificării specificațiilor tehnice optime pentru achiziția 
unor dispozitive medicale. Nu punem la îndoială dreptul operatorilor economici 
de a contesta specificațiile tehnice stabilite de autoritatea contractantă, după ce 
acestea au fost agreate cu instituțiile medicale beneficiare prin prisma 
necesităților reale. Luând în calcul numărul mare de contestații asupra 
documentației de atribuire în domeniul medical, și în special asupra specificațiilor 
care, fie ar favoriza anumiți operatori economici, fie nu ar fi relevante pentru 
necesitățile și activitatea instituțiilor medicale beneficiare, se crează impresia 
unui dialog insuficient între actorii implicați la elaborarea documentației de 
atribuire. Multe dintre pretențiile expuse în contestații sunt acceptate de 
reprezentanții instituțiilor medicale beneficiare chiar în ședințele de examinare a 
acestor contestații. Pentru a nu pune consilierii ANSC în poziția de intermediari 
involuntari la stabilirea necesităților instituțiilor medicale beneficiare, 
considerăm că autoritatea contractantă ar trebui să pună mai mult accent pe 
consultări la etapa de elaborare a documentației de atribuire. De asemenea, 
multe dintre pretențiile care se regăsesc în contestații sunt expuse și la etapa de 
clarificări, deci s-ar putea găsi un consens la etapa respectivă, pentru a evita 
contestarea și supraîncărcarea ANSC.

Drept exemplu în acest sens poate servi contestația asupra documentației de 
atribuire, depusă de Intermed SRL și Data Control SRL în procedura de licitație 
deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1662043153799 pentru achiziționarea 
dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală 
Teritorială Buiucani pentru anul 2022. Cei 2 contestatorii au expus un număr 
impresionant de pretenții asupra specificațiilor tehnice din documentația de 
atribuire, ședința ANSC durând ore în șir, timp în care consilierii ANSC au fost 
nevoiți să abordeze fiecare specificație în parte. O parte dintre pretenții au fost 
acceptate de reprezentantul instituției medicale beneficiare ca urmare a ședinței 
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de examinare, urmând să fie operate modificările de rigoare pe următoarele 
aspecte, fapt constatat în Decizia ANSC nr. 03D-652-22:

PROBE TIP Linear
Frecvența minim între valorile de la maxim 4.0 MHz pînă la minim 14,0 
MHz; 
Endocavitar Frecventa minim între valorile de la maxim 3,0 MHz până la 
minim 10,0 Mhz;
Convex/Abdomen Frecvența minim între valorile de la maxim 1.5 MHz pînă 
la minim 6.0 MHz; 
Tehnologie pentru aplicații Părți Moi, MSK, vascular; 25 
Tehnologie pentru aplicații OB/GYN și UROLOGIE - Tehnologia Single 
cristal/ Matricial/ XDclear sau altă tehnologie de ultima generație care 
formează o imagine de rezoluție înaltă - exclusă.

DOPPLER Tip 
Color (CF) prezentari listati standarte de masurari incluse da-exclus; 
Tisular prezentari listati standarte de masurari incluse da-modificat în: 
Tisular prezentari listati standarte de masurari incluse optiune cu 
posibilitate de ubgradare; 
Continu (CW) prezentari listati standarte de masurari incluse-modificat 
în: Continu (CW) prezentări listați standarde de masurări incluse opțiune 
cu posibilitate de upgradare.
Afişare frecvenţă cu posibilitatea de modificare dupa caz da. Măsurători 
sunt posibile (timp, viteza, accelerație, contur velocitati, ritm cardiac, 
etc). 

ANSC a admis și alte pretenții ale contestatorilor, care nu fuseseră acceptate 
de autoritatea contractantă și  beneficiar în rezultatul ședinței de examinare. Cu 
toate acestea, numărul mare al pretențiilor acceptate ne dau de înțeles că 
specificațiile au fost stabilite mai degrabă pornind de la specificațiile anumitor 
dispozitive, ale anumitor producători. Contestatorii au identificat dispozitivul 
dorit de autoritatea contractantă ca fiind un sistem modular produs de produs de 
CANON Medical. 

Erori în documentația de atribuire, care afectează rezultatul procedurii de
atribuire sau face imposibilă încheierea contractului.
În procedura de licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1659017787996, pentru 

achiziția dispozitivelor medicale, conform necesităților Direcției Generale 
Asistență Medicală și Socială pentru anul 2022 (lista suplimentară 11), CAPCS a 
obținut un număr de tocmai 5 oferte pentru lotul nr. 1 Mamograf. Cu toate 
acestea, în procesul de evaluare a ofertelor, experții tehnici au realizat că, la 
elaborarea caietului de sarcini, au fost admise abateri grave, care afectează 
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rezultatul procedurii de atribuire. Mai exact, parametrii ̋ Curent maximal 135mA, 
focus larg 120 mA, focus mic 42 mA˝ ar fi incompatibili cu parametrii ˝Reglare 
motorizată pe înălțime: ≥ 80 cm : 140 ≤ / Între valorile 80-140 cm (± 5 cm)˝, ce se 
referă la același dispozitiv.

Având în vedere erorile depistate, nici una dintre ofertele depuse nu 
corespundea tuturor cerințelor din documentația de atribuire și nu puteau fi 
acceptate ca fiind conforme. Toate cele 5 oferte au fost respinse, iar autoritatea 
contractantă a motivat în felul următor: 

˝- pentru lotul nr. 1 Mamograf, autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, 
anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice în temeiul art. 
71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 cu privire la achizițiile publice potrivit 
căruia - există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul 
procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri 
grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării 
şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, 
autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri 
corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7. 
Specificațiile tehnice ambigue pentru lotul nr. 1 ce urmează a fi revizuite: 

1) Curent maximal 135mA, focus larg 120 mA, focus mic 42 mA;
2) Reglare motorizată pe înălțime: ≥ 80 cm : 140 ≤ / Între valorile 80-140 cm (± 5 

cm)˝.

Potrivit CAPCS, a fost o eroare pur umană, admisă atât de reprezentanții 
instituției medicale beneficiare, cât și de reprezentanții CAPCS, determinată de 
faptul că acest dispozitiv nu este achiziționat în mod regulat. Neconcordanța 
parametrilor luați în cumul a fost observată abia la etapa de evaluare a ofertelor. 
Deși documentația de atribuire din procedura menționată a fost contestată, 
acest aspect nu s-a regăsit printre cele care au făcut obiectul contestației, 
respectiv eroarea nu a fost depistată nici de operatorii economici care au depus 
oferte.

În luna iunie 2022, Agenția de Dezvoltare Regională Centru a inițiat repetat 
licitația deschisă pentru achiziția de lucrări de îmbunătățire a calității vieții 
populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a râului Prut - s. 
Măcărești cu apă  potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni, cu 
valoarea estimată de peste 51 milioane lei, fără TVA, identificată cu nr. ocds-
b3wdp1-MD-1654863724994. Atât pentru această procedură de achiziție, cât și 

Achiziții cu resurse nealocate

Probleme la planificarea achizițiilor de lucrări 



pentru procedura precedentă, autoritatea contractantă a stabilit un termen de 
executare a lucrărilor de 36 de luni, și un termen de valabilitate a contractului 
până la 31.12.2027. 

Motivul stabilirii unui astfel de termen constă în alocarea în tranșe a resurselor 
financiare necesare. Pentru anul 2022, autoritatea contractantă avea alocată o 
sumă de aproximativ 10 milioane de lei, ceea ce constituie ⅕ din valoarea totală 
estimată, fapt ce reiese din răspunsurile la solicitările de clarificare de la licitația 
repetată. 
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Pe lângă proporționalitatea condițiilor, operatorii economici mai pun în discuție 
eficiența inițierii unui proiect atât de mare, în condițiile unor resurse financiare 
disponibile atât de restrânse. 

O situație similară am constatat și în procedura de achiziție de lucrări de 
construcție a instituției preșcolare de 160 de locuri din s. Bîc, com. Bubuieci, mun. 
Chișinău, nr. ocds-b3wdp1-MD-1650043835335, cu valoarea estimată de peste 



33 de milioane de lei. Termenul de executare a lucrărilor a fost stabilit până la 
31.12.2024, în condițiile în care  suma alocată pentru anul 2022 este de doar 3 897 
500 lei, fără TVA.
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Proiectele de asemenea anvergură, pentru care resursele alocate la etapa 
inițială sunt atât de modeste, prezintă riscuri din considerentul lipsei unei 
certitudini că pentru anii următori vor fi identificate resurse suficiente, în 
contextul crizei provocate de războiul din Ucraina. Lipsa resurselor pentru 
continuarea lucrărilor începute ar determina tergiversarea acestora, și posibil 
degradarea construcțiilor inițiate și abandonate. Pe de altă parte, dată fiind 
volatilitatea sporită a prețurilor pentru materialele de construcție, este posibil că 
extinderea pe mai mulți ani a termenelor de execuție ar duce la majorarea 
semnificativă a costurilor pentru finalizarea proiectelor, luând în considerație 
dreptul operatorilor economici de a solicita periodic ajustarea valorii 
contractelor de achiziții încheiate pe un termen mai mare de un an.

Achiziții pentru lucrări fără proiecte de execuție sau informații despre locații

Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație a inițiat, în repetate 
rânduri, proceduri de achiziție de lucrări, fără a indica unde vor fi realizare aceste 
lucrări, fie că este vorba despre reparația trotuarelor, amenajarea parcărilor, 
acceselor în curțile de blocuri, instalarea terenurilor de joacă sau altor obiective. 
În documentația de atribuire lipsesc proiecte de execuție sau referințe la locații, 
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fapt ce sugerează că autoritatea contractantă va decide unde vor fi realizate 
lucrările abia după ce va fi încheiat contractul de zeci sau sute de milioane de lei cu 
operatorul economic care a riscat să depună o ofertă doar în baza unor cantități 
de lucrări stabilite cu aproximație, fără a cunoaște situația din teren. 

O astfel de abordare generează riscuri de suprapunere a lucrărilor, fie cu alte 
lucrări similare, care au fost executate în aceeași zonă, fie cu alte lucrări adiacente 
executate în cadrul altor proceduri de achiziții publice. Drept exemplu servește 
licitația deschisă de lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centru istoric al or. 
Chișinău ocds-b3wdp1-MD-1656680122714, cu valoarea estimată de 113 763 618 
lei, fără TVA. Pentru această procedură de achiziție, nu a fost elaborat un proiect 
de execuție. Autoritatea contractantă argumentează că proiectul de execuție nu 
este necesar, deoarece lucrările ce urmează a fi executate nu sunt lucrări capitale. 
La fel, nu sunt indicate nici adresele sau străzile unde urmează a fi reparate 
trotuarele în cadrul acestei proceduri de achiziție, de unde deducem că la 
elaborarea listei cu cantitățile de lucrări nu s-a ținut cont de situația reală din 
teren. Caietul de sarcini atașat la documentația standard prevede doar reguli 
foarte vagi pentru elaborarea unei oferte tehnice. Astfel de abordare a autorității 
contractante tinde să descurajeze unii operatori economici, care nu sunt 
„favoriți” ai autorității contractante, deoarece orice neclaritate va putea fi 
interpretată în detrimentul lor. Mai mult, din anunțul de participare observăm că 
sunt privilegiați operatorii economici care au executat anterior lucrări al căror 
beneficiari au fost subdiviziunile mun. Chișinău, deoarece se cer avize din partea 
acestor autorități.

Suntem de părere că aceste condiții generează riscul de suprapunere a acestor 
lucrări cu alte lucrări de reparație a trotuarelor, care au fost executate în anii 
precedenți. Printre acestea menționăm reparația străzilor A. Pușkin și G. 
Bănulescu-Bodoni de Administrația de Stat a Drumurilor, cu instalarea 
mobilierului urban de Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare, dar și 
reparația trotuarelor de pe str. Bernardazzi de Pretura sect. Centru în 2021 - 
2022. Cu referire la repararea trotuarelor de pe str. Bernardazzi, analizând 
situația de la fața locului, am observat că scopul acestei proceduri de achiziții 
pare să fi fost mai degrabă amenajarea locurilor de parcare pentru autoturisme 
din contul trotuarelor. Dacă anterior mașinile erau parcate neregulamentar pe 
trotuarele amenajate pentru pietoni, atunci după reparație, trotuarele pentru 
pietoni au fost îngustate pentru a face loc spațiilor de parcare pentru mașini. 

Faptul că achiziția Preturii Centru a fost parțial pentru reparația trotuarelor și 
parțial pentru amenajarea parcărilor este relevant în contextul în care Direcția 
Generală Transport Public și Căi de Comunicație mai desfășoară alte proceduri 
de licitație pentru achiziția de lucrări de amenajare a parcărilor în Centrul istoric 
al mun. Chișinău, după cum urmează:
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Licitația deschisă pentru achiziția de lucrări de amenajare a parcărilor în 
zona istorică (Centru), conform schemelor de organizare a circulației 
rutiere, Lot 1, nr. ocds-b3wdp1-MD-1659101272402;

Licitația deschisă pentru achiziția de lucrări de amenajare a parcărilor în 
zona istorică (Centru), conform schemelor de organizare a circulației 
rutiere, Lot 2, nr. ocds-b3wdp1-MD-1659101860849;

Licitația deschisă pentru achiziția de lucrări de amenajare a parcărilor în 
zona istorică (Centru), conform schemelor de organizare a circulației 
rutiere, Lot 3, nr. ocds-b3wdp1-MD-1659102189103;

Licitația deschisă pentru achiziția de lucrări de amenajare a parcărilor în 
zona istorică (Centru), conform schemelor de organizare a circulației 
rutiere, Lot 4, nr. ocds-b3wdp1-MD-1659102525043;

Conform planului de achiziții actualizat, pentru amenajarea parcărilor în 
Centrul istoric a fost rezervată o sumă de 96 de milioane de lei, fără TVA. Nici 
pentru aceste proceduri de achiziție nu au fost elaborate proiecte de execuție, 
probabil din același considerent, că nu sunt percepute de autoritatea 
contractantă ca fiind lucrări capitale. Acest lucru e însă interpretabil, având în 
vedere că se amenajează obiecte de infrastructură noi, anume parcări, din contul 
spațiului care are actualmente altă destinație. Și mai mult a provocat 
nemulțumirea operatorilor economici faptul că autoritatea contractantă nu a 
publicat nici măcar un caiet de sarcini desfășurat pentru licitațiile menționate cu 
indicarea tuturor resurselor pentru fiecare poziție, în conformitate cu prevederile 
legale. În secțiunea clarificări pentru fiecare din cele 4 proceduri de achiziție 
observăm numeroase solicitări de clarificare la acest aspect, însoțite de 
răspunsuri evazive din partea autorității contractante. Așa cum remarcă și 
operatorii economici în aceeași secțiune de clarificări, suntem de părere că 
atitudinea autorității contractante reprezintă un indicator sporit de risc din 
punct de vedere al limitării concurenței, prin eliminarea operatorilor economici 
nedoriți, în favoarea celor apropiați.

Luând în considerare că lucrările de amenajare a trotuarelor se vor desfășura în 
aceeași perioadă cu cele de amenajare a parcărilor stradale, în aceeași zonă a 
mun. Chișinău - Centrul istoric, nu e clar cum acestea vor fi delimitate. De 
exemplu, dacă parcările stradale urmează a fi amenajate după același model ca și 
pe strada Bernardazzi, atunci acestea nu vor putea fi executate decât 
concomitent cu lucrările de reparație a trotuarelor pe aceleași străzi. Remarcăm 
că str. Bernardazzi, unde au fost anul trecut reparate trotuarelor cu amenajarea 
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parcărilor, a fost inclusă și în caietul de sarcini pentru achiziția de amenajare a 
parcărilor stradale, Lot 4, nr. ocds-b3wdp1-MD-1659102525043.

Am adresat reprezentanților autorității contractante întrebări referitor la 
riscul de suprapunere a lucrărilor de amenajare a parcărilor cu alte lucrări de 
reparație a trotuarelor care au fost sau care urmează a fi executate. Aceștia ne-au 
comunicat că nu există riscul de suprapunere, din considerentul că toate lucrările 
vor fi executate consecutiv, iar nu concomitent, iar înainte de începerea lucrărilor 
conform unei noi proceduri de achiziție, se vor întocmi procese-verbale, în care se 
va constata situația din teren, respectiv ce lucrări sunt necesare. Astfel, se 
presupune că se vor realiza lucrări unde e necesar, și în cantitatea în care e 
necesar.

Totuși, considerăm că modul în care Direcția de transport și căi de comunicație 
desfășoară procedurile de achiziție de lucrări de reparație curentă favorizează 
practicile de corupție și trucarea achizițiilor publice. Atunci când o autoritate 
contractantă nu publică și nu pune la dispoziție operatorilor economici proiecte 
de execuție, este limitată posibilitatea de monitorizare a executării volumelor de 
lucrări preconizate inițial. Înțelegeri frauduloase între autoritatea contractantă și 
operatorul economic desemnat câștigător pot să apară și la etapa de recepție a 
lucrărilor. Autoritatea contractantă ar putea accepta lucrările chiar dacă acestea 
vor fi executate cu defecte grave. Fiind lucrări de reparație curentă, care intră în 
categorii unor lucrări cu un scurt ciclu de viață, performanța contractantului este 
greu de evaluat, deoarece monitorizarea implementării, din punct de vedere al 
calității, este foarte dificilă.

O inițiativă frumoasă are tendința de a nu atinge rezultatele scontate, atunci 
când nu se iau în considerare toți factorii relevanți la etapa de planificare. Este 
cazul proiectului Satul European, în cadrul căruia ar urma a fi implementate 492 
de proiecte de infrastructură, cu valoarea totală de 2 miliarde lei (până la 10 
milioane lei per proiect), cu o perioadă de implementare de 12 luni pentru 
proiectele individuale. Principala sursă de finanțare a proiectului este Fondul 
Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). Obiectivele specifice ale 
proiectului sunt dezvoltarea durabilă a localităților, asigurarea accesului 
cetățenilor la servicii publice de calitate, creșterea accesului populației la 
infrastructura socială, și creșterea gradului de valorificare a oportunităților de 
atragere a investițiilor din surse externe în cadrul autorităților publice locale.

Satul European
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Pentru început, considerăm că termenul pentru pregătirea documentației ce 
urma a fi atașată la cererea de participare era destul de restrâns - doar 30 de zile 
calendaristice din data publicării anunțului de participare. Urmează să ținem cont 
de faptul că în această perioadă de 30 de zile calendaristice, autoritățile publice 
locale interesate urmau să ia cunoștință de condițiile proiectului, și să 
pregătească aplicație, care trebuia să includă o serie de documente confirmative, 
cum ar fi acorduri de mediu, avizele expertizei ecologice de stat, proiecte tehnice 
și materiale grafice, desene tehnice, rapoarte privind auditul energetic, rapoarte 
valabile de verificare a proiectelor emise de către Î. S. Serviciul de Stat pentru 
Verificare și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor sau verificatori privați 
certificați, documentație de deviz, caiete de sarcini pentru desfășurarea 
procedurilor de licitații, specificații tehnice a echipamentelor conform cererilor 
de finanțare, certificate de urbanism și alte documente aferente proiectului etc. 
Pe de o parte, termenii atât de restrânși tind să încurajeze autoritățile publice 
locale, unde factorii de decizie știau deja foarte bine de ce aveau nevoie și aveau 
deja planificate unele proiecte de infrastructură, cu toate actele pregătite, în 
așteptarea unor oportunități de finanțare. Pregătirea prealabilă denotă 
capacitatea autorității publice locale, ce va avea un impact pozitiv asupra 
durabilității proiectului. Pe de altă parte, din cauza că nu toate autoritățile dispun 
de astfel de acte, s-a ajuns la situații în care un număr mare de autorități publice 
locale au solicitat concomitent serviciile experților și/sau autorităților 
competente pentru pregătirea setului de acte necesare, fie au fost solicitate 
eforturi intense din partea angajaților pentru pregătirea pachetului de acte. 
Astfel, există șanse că, în unele cazuri, actele au fost pregătite în grabă, pe bandă 
rulantă, cu erori, dar și cu posibile repercusiuni asupra succesului proiectelor. 

Planificarea grăbită

Riscuri la implementarea proiectelor de infrastructură

În proiectul Satul European, au fost selectate 492 proiecte de infrastructură, 
din 724 care au intrat în concurs. Numărul mare de proiecte din aceeași categorie, 
și numărul mare de proceduri de achiziție sunt inițiate în același perioadă în 
sistemul Mtender și urmează a fi implementate în aceeași perioadă de timp, 
poate afecta succesul proiectului.  Considerăm că devin incidente următoarele 
riscuri:

Monitorizarea de către echipa de implementare a proiectului Satul 
European a corectitudinii și legalității procedurilor de achiziție planificate 
și desfășurate ar putea fi dificilă, din cauza numărului foarte mare al 
acestora. Respectiv, riscă să crească incidența procedurilor de achiziții ce 
vor fi anulate din cauza erorilor sau care se vor implementa defectuos, pe 

1
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Anterior, proiecte similare au fost implementate în mai multe localități din 
Republica Moldova, cu resurse de la Fondul Ecologic Național (FEN). Proiectele 
FEN au dobândit însă o tristă faimă, fiind inițiate și dosare penale în legătură cu 
fraudarea procedurilor și abandonării lucrărilor începute de unii operatori 
economici, lăsând localitățile fără acces la serviciile de calitate promise. Proiectul 
Satul European are un avantaj față de proiectele anterioare de la FEN, prin faptul 
că resursele financiare sunt alocate integral, ceea ce permite autorităților publice 
recipiente să le gestioneze mai eficient, în termeni restrânși. În proiectele de la 
FEN, erau inițiate o multitudine de proiecte, pentru care erau alocate resurse 
doar pentru etapa inițială, restul banilor fiind alocați pe parcursul unei perioade 
îndelungate, iar în anumite condiții frauduloase, alocarea următoarelor tranșe 
putea să nu aibă loc. Totuși, considerăm că echipa de implementare a proiectului 
Satul European trebuie să ia în calcul riscurile enumerate mai sus, spre a nu 
admite unele situații similare proiectului FEN.

fondul capacității scăzute a unor autorități publice locale. În același timp, 
nu sunt excluse și unele cazuri de fraudare a procedurilor de achiziție.

Capacitatea de absorbție a proiectelor în termeni restrânși poate fi 
destul de redusă. Numărul operatorilor economici specializați și cu 
experiență corespunzătoare pe tipurile de lucrări specifice proiectului 
este destul de mic, în raport cu numărul de proceduri de achiziție care au 
fost lansate concomitent. Prin urmare, numărul mediu de oferte depuse 
pentru fiecare procedură de achiziție ar putea fi destul de mic, ceea ce 
denotă o concurență redusă, fie ar putea obține contractele unele 
companiei cu capacitate redusă. 

Riscul tergiversării sau executării lucrărilor necalitative. Unii operatori 
economici ar putea participa la licitații și obține un număr de contracte, 
peste capacitatea acestora de executare în termeni atât de restrânși. În 
astfel de cazuri, lucrările pot fi tergiversate excesiv, ceea ce ar putea pune 
echipa de implementare a proiectului în situația de a extinde termenul de 
implementare. În alte cazuri, din cauza posibilei suprasolicitări și 
numărului redus de oferte pentru unele proceduri de achiziție, este posibil 
că vor obține contracte de achiziții publice unii operatori economici fără 
capacitate sau experiență similară, ceea ce poate duce la o calitate 
deficitară a lucrărilor sau la tergiversarea acestora.
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În perioada de referință, au persistat tendințele de eludare a transparenței 
achizițiilor publice prin nepublicarea planurilor de achiziții și rapoartelor de 
monitorizare a contractelor de achiziții, dar și prin divizarea procedurilor de 
achiziții publice în altele mai mici. O practică a unor entități contractante 
observată a fost neinformarea ofertanților despre rezultatul unei proceduri de 
achiziție, ceea ce îi determină, în unele cazuri, să piardă termenele de contestare a 
deciziilor de atribuire. Mai multe contestații care aveau ca obiect neinformarea 
despre rezultatul procedurilor de achiziții publice au fost depuse în achizițiile 
desfășurate de Direcția Generală Transport și Căi de Comunicație a mun. 
Chișinău.

Deși nu am primit refuzuri categorice de a participa în grupurile de lucru ale 
autorităților contractante ca și reprezentanți ai societății civile, în unele cazuri, 
autoritatea contractantă nu a informat reprezentanții societății civile despre 
ședințele grupului de lucru, fie i-a informat în aceeași zi, cu 1 - 2 ore înainte de 
ședință, ceea ce a limitat posibilitate de participare. Mai multe cazuri de acest 
gen au avut loc în legătură cu ședințele grupurilor de lucru ale Direcțiilor de 
Educație, Tineret și Sport din mun. Chișinău și Direcției Generale Transport și Căi 
de Comunicație a mun. Chișinău.

Alte cazuri în care considerăm că a fost limitată transparența achizițiilor 
publice a fost utilizarea negocierilor fără publicare prealabilă a unui anunț de 
participare nejustificat sau din motive de urgență care au fost, parțial, provocate 
și din vina autorității contractante. Astfel de exemple menționăm în cele ce 
urmează:

Negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare sub pretextul 
dreptului de autor

Administrația Națională a Penitenciarelor a achiziționat servicii de control 
tehnic de autor pentru obiectul „Reparații Capitale a sediului Administrației 
Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării centrului unic de 
monitorizare a sistemului penitenciar”. Darea de seamă a fost publicată în 
Buletinul Achizițiilor Publice. Din darea de seamă observăm că temeiul pentru 
care autoritatea a recurs la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare a fost art. 56 pct. (1) lit. c) din Legea 131/2015, și anume 
motivele de creație sau referitoare la protecția drepturilor exclusive.

Limitarea transparenței achizițiilor
publice

CAPITOLUL 2
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În darea de seamă, autoritatea contractantă nu a prezentat motivele pentru 
care nu ar exista alte alternative, iar acest lucru pare improbabil. Autoritatea 
contractantă a indicat CPV-ul greșit pentru procedura de achiziție menționată, și 
anume 71248000-8, care se referă la servicii de supraveghere a proiectului şi 
documentare. Serviciile de control tehnic au codul CPV 71356100-9. Sintagma „de 
autor” a fost adăugată arbitrar de autoritatea contractantă, or aceste servicii nu 
cad sub incidența drepturilor de autor.

Deciziile Comisiei Situații Excepționale
În unele cazuri, Deciziile Comisiei Situații Excepționale par să fi avut rolul de a 

repara unele erori de planificare a procedurilor de achiziții publice. În primăvara 
anului 2022, s-a constatat insuficiența de blanchete pentru pașapoarte și acte de 
identitate de care dispune Agenția Servicii Publice. Acest deficit de blanchete a 
fost cauzat în parte de majorarea semnificativă a cererilor în contextul războiul 
din țara vecină. Parțial, acesta a fost provocat și de faptul că Agenția Servicii 
Publice a semnat un contract de achiziție de blanchete de acte de identitate și 
produs program specializat pentru personalizarea acestora abia la data de 
15.05.2022 cu Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., în cadrul unei 
proceduri inițiate la data de 4 ianuarie 2022. Primele livrări în baza acestui 
contract urmau să aibă loc abia peste 4 luni de la încheierea contractului. 
Considerăm că o cauză este și tergiversarea inițierii licitației din anul 2022, la 8 
luni de la anularea achiziției inițiate în 2021, pe fondul suspiciunilor de fraudă. 
Inițierea tardivă a unei proceduri de achiziție în contextul în care autoritatea 
contractantă mai deținea stocuri doar pe câteva luni ducea iminent la 
insuficiența stocurilor de blanchete, chiar și în condițiile în care nu ar fi existat 
războiul din Ucraina. 

Soluția de urgență identificată de Comisia pentru Situații Excepționale a fost 
adoptarea unui Regulament ad-hoc pentru o achiziție rapidă a 250 000 de 
blanchete de pașapoarte, laminat holograf securizat pentru acestea, software 
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inclusiv servicii de mentenanță a acestuia pentru confecționarea și 
personalizarea blanchetelor de pașapoarte, conform tehnologiei actuale. Printre 
problemele acestui Regulamentului anexat la Dispoziția nr. 22 din 23.05.2022 am 
constatat:

Limitarea participării operatorilor economici doar la cei care au depus 
oferte în procedura de licitație, din cauza complexității ridicate și 
termenului de doar 2 zile de depunere a ofertelor;

Lipsa criteriilor de calificare și selecție a operatorilor economici;

Lipsa garanțiilor pentru autoritatea contractantă;

Criterii de atribuire care nu pot fi măsurate și cuantificate;

Valoarea achiziției nu este estimată;

Lipsa publicității/transparenței procedurii de achiziție.

1

3

2

4

5

6

Drept urmare a procedurii de negociere fără publicare, Agenția Servicii Publice 
a semnat contractul pentru livrarea de blanchete de pașapoarte, laminat 
holografic securizat, software inclusiv servicii de mentenanță a acestuia pentru 
confecționarea și personalizarea blanchetelor de pașapoarte. Valoarea 
contractului este de 1 612 500 EURO fără TVA, ceea ce constituie 32 966 595 MDL, 
fără TVA, la data de 07.06.2022 cu UAB „Garsu Pasaulis”. Primele 50 000 de 
blanchete cu laminat holografic securizat trebuiau să fie livrate până la data de 15 
august 2022. Ultima livrare de 100 000 de blanchete cu laminat holografic 
securizat trebuia să aibă loc până la 30 octombrie 2022. După data de 30.10.2022, 
urma să înceapă livrarea în temeiul contractului încheiat cu Polska Wytwórnia 
Papierów Wartościowych S.A.

Considerăm că dacă achiziția repetată de blanchete pentru acte de identitate 
și tehnologii de personalizare ar fi fost inițiată în luna septembrie sau octombrie a 
anului 2021, imediat după anularea primei licitații, este posibil că războiul din țara 
vecină nu ar fi afectat posibilitatea Agenției Servicii Publice de a elibera acte de 
identitate tuturor celor care le solicită. Cel puțin, deficitul de blanchete nu ar fi 
fost atât de sever, iar necesitatea unei achiziții în condiții de urgență nu ar fi 
survenit. Pe lângă bugetul public, aceste circumstanțe au fost de natură să 
afecteze dreptul cetățenilor Republicii Moldova la liberă circulație. 
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Denaturarea concurențeiCAPITOLUL 3

Specificații restrictive

În procedura pentru achiziționarea medicamentelor oncologice și 
imunosupresive necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru 
anul 2023, ocds-b3wdp1-MD-1657185827908, inițiată de CAPCS, lotul nr. 71 
Paclitaxelum 260 mg/43.34 ml, autoritatea contractantă a stabilit că se acceptă 
medicamente autorizate și neautorizate, în dozarea 260 mg/43.34 ml. Aceste 
specificații au făcut obiectul unei contestații depuse la ANSC de „Medeferent 
Grup” SRL, care a invocat că dozarea de 260 mg/43,34 ml nu s-ar regăsi în 
Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor la momentul actual și ar favoriza un 
singur ofertant.

În cadrul ședinței de examinare a contestației la ANSC, la care a asistat și un 
reprezentant al AGER, reprezentantul autorității contractante a fost întrebat 
care a fost rațiunea stabilirii unor criterii atât de înguste pentru dozarea 
medicamentului. Reprezentantul CAPCS a argumentat că aceasta a fost dozarea 
solicitată de beneficiarul final, Institutul Oncologic, din considerentul că 
medicamentul în formula solicitată inițial Paclitaxelum 260 mg/43.34 ml este cel 
mai optimal pentru utilizarea practică reieșind din experiența anterioară. Totuși, 
în rezultatul dezbaterilor, reprezentantul beneficiarului final a confirmat că nu 
este împotrivă de a accepta medicamentul în doza propusă de către contestator, 
deși consideră că ar exista riscul ca mai mult preparat să rămână neutilizat.

În rezultatul examinării contestației, ANSC a apreciat că autoritatea 
contractantă a eșuat în a demonstra care ar fi impedimentul de a accepta 
Paclitaxelum 300mg/50 ml, acesta fiind și un medicament înregistrat deja, în 
măsura în care oportunitatea pentru care a optat autoritatea contractantă nu 
trebuie să creeze obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în 
cadrul procedurii de achiziție publică și a admis contestația. 

E de notat că, pe parcursul anilor precedenți, aceleași specificații pentru 
dozarea 260 mg/43.34 ml, favoriza participarea și atribuirea contractului unui 
singur operator economic, circumstanțe care au fost detaliate în  articolul de pe 
revizia.md „Practică neunitară și specificații ajustate la CAPCS”. Drept urmare a 
ajustării specificațiilor, la licitație au fost depuse 3 oferte. În medie, valoarea 

Achiziționarea medicamentelor oncologice și imunosupresive necesare
instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2023

Lotul nr. 71 Paclitaxelum 260 mg/43.34 mlI.
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acestor oferte era cu 16 - 17 milioane de lei mai mică decât valoarea estimată 
pentru lotul respectiv. Valoarea estimată fusese calculată reieșind din suma 
contractelor pentru același produs pentru anii precedenți. În oferta cu prețul cel 
mai mic de la licitația curentă, un flacon de Paclitaxelum în dozarea 300 mg/50ml, 
produs în Polonia costă 487,74 lei, fără TVA, în timp ce anul trecut, autoritatea 
contractantă a plătit 2 943,42 lei, fără TVA, pentru un flacon de Paclitaxelum în 
dozarea 260 mg/43,34 ml, produs în India. În articolul intitulat „Economii de 17 
milioane de lei pentru un lot, datorită concurenței”, am concluzionat detaliat 
circumstanțele care au permis realizarea acestei economii semnificative.

Lotul nr. 45 FilgrastimumII.

Pentru lotul nr. 45 Filgrastrimum 300 mcg/0,5 ml, autoritatea contractantă a 
solicitat exclusiv forma farmaceutică soluție injectabilă seringă preumplută. 
Pentru acest lot, au fost acceptate doar medicamente autorizate în RM.

Aceste specificații au fost contestate la ANSC de „Medeferent Grup” SRL, care 
a invocat îngrădirea dreptului de a participa la procedura de achiziție prin faptul 
că au fost stabilite specificații prea înguste. Contestatorul a explicat că în 
prezent, în RM sunt autorizate două medicamente Filgrastrimum, dintre care unul 
în forma farmaceutică de seringă preumplută, iar altul sub formă de flacon. 
Contestatorul „Medeferent Grup” SRL este deținătorul certificatului de 
înregistrare a medicamentului autorizat în formă farmaceutică de flacon. 
Respectiv, acesta considerăa că, în modul în care au fost elaborate, participarea 
este limitată pentru un singur ofertant, care deține certificatul de autorizare a 
unicului medicament autorizat în RM, care are forma farmaceutică de seringă 
preumplută. 

Autoritatea contractantă a motivat cerința prin necesitatea de a minimiza 
riscul de erori medicale ce țin de prepararea și administrarea substanțelor 
medicamentoase de personalul medical. Contestatorul a respins aceste 
argumente, motivând că medicamentul se administrează doar în condiții de 
staționar, de personal medical calificat și foarte bine pregătit de a administra 
doze de medicament în funcție de necesitățile individuale ale fiecărui pacient. 
Mai mult, medicamentele date administrându-se atât subcutanat, cât și 
intravenos, pentru administrarea intravenoasă, nu are nicio relevanță dacă 
medicamentul este sub formă de seringă preumplută sau sub formă de flacon.
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Contestatorul a mai atras atenția asupra faptului că pentru alte loturi din 
cadrul aceleași proceduri de achiziție, autoritatea contractantă acceptă mai 
multe forme pentru același medicament, fără vreo preferință pentru forma cel 
mai ușor de administrat. De exemplu, pentru medicamentul Leuprorerium, se 
acceptă 3 forme, și anume: 1) pulbere cu solvent - cu diluentul se dizolvă pulberea; 
2) pulbere, fără solvent, unde e necesar de achiziționat suplimentar solvent; 3) 
soluție injectabilă. Contestația a fost respinsă de ANSC prin decizia nr. 03D-487-
22 din 10.08.2022, pe motiv de tardivitate, având în vedere că „Medeferent Grup” 
SRL a depus contestația în baza refuzului autorității contractante de a accepta și 
forma farmaceutică flacon. 

Pentru lotul nr. 2 Tomograf Computerizat Ortopedic, în cadrul procedurii de 
licitație nr. ocds-b3wdp1-MD-1659017787996, pentru achiziția dispozitivelor 
medicale, conform necesităților Direcției Generale Asistență Medicală și Socială 
pentru anul 2022 (lista suplimentară 11), specificațiile tehnice corespundeau doar 
dispozitivului Planmed Verity al cărui distribuitor în RM este compania Intermed 
SRL. Această problemă a fost sesizată în multiple solicitări de clarificare în 
sistemul MTender. Unii operatori economici au solicitat excluderea parametrilor 
care fac obiectul dreptului de autor al producătorului Planmed Verity, respectiv, 
nici un alt producător nu ar putea replica aceleași specificații.

Operatorii economici au continuat să critice autoritatea contractantă pentru 
specificațiile tehnice ale dispozitivului, argumentând, pe de o parte, că 
autoritatea contractantă nu a inclus sintagma „sau echivalentul”, iar pe de altă 
parte, că specificațiile nu ar corespunde de fapt necesităților instituțiilor 
medicale beneficiare, din următoarele considerente:

Specificații tehnice  ce includ parametri protejați de dreptul de autor
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Tot în secțiunea clarificări, unii operatori economici vorbesc despre potențiale 
conflicte de interese, și fac referire la faptul că directorul beneficiarului - Direcția 
Generală Asistență Medicală și Socială, a activat anterior într-o companie 
controlată de familia Ceaicovschi, care deține și compania Intermed SRL, 
distribuitor exclusiv în RM al unicului  dispozitivului care corespunde 
specificațiilor autorității contractante.

AMT Ciocana nu dispune de paturi de internare pentru pacienti. AMT 
Ciocana are deja o Secţie Radiologie performanta cu aparat General 
E lectr ic  s i  a lte  aparate necesare.  La  l inku l :  https://amt-
ciocana.md/servicii.html#/radiologie-imagistica-medicala puteti 
verifica ca Secţia permite efectuarea unui număr mare de investigaţii 
inclusiv pentru FRACTURI ŞI FORMAŢIUNI OSOASE, INCLUSIV ALE 
COLOANEI VERTEBRALE.

SCMC “Valentin Ignatenco” de asemenea dispune de aparate 
performante Sistem stationar Diagnost PHILIPS, system mobil Mux-10 
Mobile Art Eco SHIMADZU, system stationar iCR 3600. Verificati linkul: 
https://www.ignatenco.md/our-services/imagistica/.

1

2
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Primăria Măgdăcești a inițiat procedura de achiziție de lucrări privind 
construcția centrului cultural sportiv din s. Măgdăcești, ocds-b3wdp1-MD-
1663313936928, cu valoarea estimată de 47 385 691,67 lei, fără TVA. Din anunțul 
de participare, aflăm că procedura de achiziție este desfășurată din fonduri ale 
Uniunii Europene, în cadrul Programului de Dezvoltare Locală finanțat din Fondul 
de Dezvoltare Regională și Locală „Satul European”.

Din secțiunea „clarificări” din sistemul MTender, observăm un număr mare de 
solicitări de clarificare din partea operatorilor economici. Majoritatea acestora își 
exprimă nemulțumirea în raport cu criteriile de eligibilitate a operatorilor 
economici, care ar fi prea restrictive, în opinia acestora. Obiect al nemulțumirilor 
au fost următoarele aspecte:

Specificații restrictive privind experiența similară 

Primăria Măgdăcești și DGLCA

Experiența similară.
Autoritatea contractantă a prevăzut că ofertanții trebuie să demonstreze o 

experiență similară de minim 5 ani, inclusiv minim 2 contracte ce au ca obiect 
construcția/reconstrucția obiectelor cu destinație de menire socială sportiva 
culturala, în valoare de minim 75 % din valoarea ofertei. Prevederile menționate 
au stârnit nemulțumirea ofertanților, care au acuzat autoritatea contractantă că 
a modificat în mod neautorizat documentația de atribuire și că restricționează 
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accesul la licitație.
Ulterior, autoritatea contractantă a ajustat un pic aceste prevederi, stabilind că 

e suficient ca ofertanții să fi executat 1 contract ce are ca obiect 
construcția/reconstrucția obiectelor cu destinație de menire socială sportiva 
culturala, în valoare de minim 75 % din valoarea ofertei. Totuși, a fost inclusă 
cerința că ofertantul trebuie să demonstreze că valoarea cumulată a tuturor 
contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît 
valoarea viitorului contract. Operatorii economici au continuat să reproșeze 
autorității contractante că încalcă prevederile legale și limitează concurența.

Cifra de afaceri și disponibilitatea de bani lichizi
Autoritatea contractantă a solicitat o cifră de afaceri de minim 57 milioane lei 

anual pentru ultimii 3 ani. În ceea ce ține de disponibilitatea de bani lichizi, 
autoritatea contractantă a stabilit o cerință de minim 30% din valoarea ofertei, 
fără TVA. Ulterior, această cerință a fost redusă la 10% din valoare ofertei, fără 
TVA. În secțiunea clarificări, observăm că unii operatori economici au găsit 
ambele aceste cerințe ca fiind excesive.

Garanția de bună-execuție

Autoritatea contractantă a inclus în anunțul de participare cerința privind 
garanția de bună-execuție în proporție de 10% din valoarea ofertei, sub formă de 
rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate. 
Ulterior, această cerință a fost redusă la 5%, posibil și datorită nemulțumirii 
operatorilor economici care au depus cereri de clarificare. 

Împărțirea pieței lactatelor în achizițiile DGETS

În rapoartele de monitorizare pentru perioadele de referință precedente am 
scris despre modul în care 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. Aceeași tendință a fost observată și pentru 
perioada de referință vizată în acest raport. 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”.
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Această situație poate fi rezultatul unei înțelegeri de împărțire a pieței între 
operatorii economici care depun oferte.

În procedura de licitație pentru achiziționarea de lucrări de construcție a 
rețelelor exterioare de canalizare tranșa-3 și tranșa-6 în orașul Ialoveni, nr. ocds-
b3wdp1-MD-1661235656575, am ajuns la concluzia existenței unui posibil acord 
anticoncurențial între primii doi ofertanți – „Prosperus-Cons” SRL și Compania 
Termosistem. „Prosperus-Cons” SRL este ofertantul care a oferit cel mai mic 
preț, de 5 880 000,33 lei, ceea ce constituie doar 70% din valoarea achiziției 
estimată de autoritatea contractantă. Oferta Termosistem are valoarea de 7 107 
932,10 lei, ceea ce constituie 84,61% din valoarea estimată a achiziției.

Deși a depus propria ofertă, „Prosperus-Cons” SRL apare ca și terț susținător 
tehnic și profesional în oferta companiei Termosistem. În anexa nr. 19 din oferta 
Termosistem (Angajament privind susținerea tehnică și profesională a 
ofertantului/candidatului), „Prosperus-Cons” SRL se obligă în mod ferm, 
necondiţionat şi irevocabil, să pună la dispoziția Companiei Termosistem 
resursele tehnice şi/sau profesionale de tehnica, utilaj, echipament și personal 
necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului 
de achiziţie publică. „Prosperus-Cons” SRL mai declară că înțelege să răspundă, în 
mod necondiționat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea 
oricărei obligaţii asumate de Compania Termosistem SRL, renunţând definitiv şi 
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune. 

În aceste condiții, ne punem întrebarea firească dacă „Prosperus-Cons” SRL ar 
fi mai interesată ca autoritatea contractantă să desemneze câștigătoare oferta 
sa sau oferta depusă de Compania Termosistem, care are un preț mai mare. 
Răspunsul îl găsim în contractele atașate de ambele companii pentru probarea 
experienței similare. Observăm că, în cadrul mai multor proceduri de achiziție, 
Compania Termosistem încheiase contracte de achiziții publice, ca ulterior să 
subcontracteze toate lucrările companiei „Prosperus-Cons” SRL, pentru un preț 
apropiat valorii contractului de achiziții publice. La oferta „Prosperus-Cons” SRL 
au fost atașate și scrisori de recomandare din partea Companiei Termosistem, 
care a subcontractat „Prosperus-Cons” SRL pentru mai multe contracte de 
achiziții.

Participarea la achiziții cu oferte trucate

În ce constă acordul anticoncurențial?
Prin acest acord, se urmărește creșterea probabilității obținerii unui contract 

de achiziție publică. O companie depune în numele său, dar și prin firme 
interpuse, mai multe oferte, cu prețuri care variază. De obicei, una dintre oferte 
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are un preț mai mic, așa cum vedem în oferta depusă de „Prosperus-Cons” SRL, 
valoarea căreia constituie doar 70% din valoarea estimată de autoritatea 
contractantă. Aceasta este oferta „de rezervă” pentru situațiile în care între 
oferta cu preț foarte mic și următoarea, se poziționează și alte oferte, depuse de 
alți agenți economici, care au șanse de câștig. Dacă oferta este întocmită 
corespunzător, cel puțin aparent, operatorul economic cu prețul foarte mic poate 
obține contractul de achiziție publică. Totuși, în condițiile economiei de piață, 
niciun operator economic nu ar avea interesul să încheie un contract la un preț 
dezavantajos pentru el, decât dacă nu se așteaptă la posibilitatea obținerii unor 
alte avantaje, posibil sub forma unor acorduri adiționale de majorare a 
contractului, care să-i compenseze costurile. Este posibilă și o înțelegere cu 
factorii de decizie din cadrul autorității contractante, fie neglijență din partea 
acestora.

În cazul în care între cele două oferte depuse în interesul aceleiași 
companii/persoane nu se poziționează alte oferte care ar avea șanse de câștig, 
ofertantul cu cel mai mic preț se va „debarasa” de oferta sa în favoarea ofertei cu 
preț mai mare. De regulă, această „debarasare” are loc prin ignorarea solicitărilor 
autorității contractante de clarificare, de justificare a prețului aparent anormal 
de scăzut sau de prezentarea a actelor suplimentare. În aceste condiții, 
autoritatea contractantă nu are altă opțiune decât să treacă la examinarea 
următoarei oferte, cu preț mai mare. Mai multe detalii despre acest caz, am scris 
în articolul „Participarea cu oferte trucate la achizițiile Primăriei or. Ialoveni”.
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Evaluarea neconformă a ofertelorCAPITOLUL 4

Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație a mun. Chișinău a 
semnat cu „Grandbudservice SRL Ucraina sucursala Vulcănești”  un contract de 
achiziție de lucrări de reparație a podului rutier amplasat pe str. Mihai Viteazul, 
mun. Chișinău, în sumă de 108 030 402,31 lei cu TVA. Contractul a fost atribuit în 
rezultatul desfășurării licitației deschise ocds-b3wdp1-MD-1644616176810, după 
alte 4 proceduri de achiziție nereușite.

Am analizat unica ofertă depusă în cadrul procedurii de achiziție. Deși suntem 
conștienți că autoritatea contractantă se confruntă cu dificultăți foarte mari în 
procesul de identificare a ofertanților pentru astfel de proceduri, având în vedere 
că în Republica Moldova nu există companii specializate pe construcția și 
renovarea podurilor, considerăm că unica ofertă, care a fost și desemnată 
câștigătoare, este neconformă, din următoarele considerente: 

Conform anunțului de participare pentru achiziția în cauză, autoritatea 
contractantă a stabilit cifra de afaceri medie anuală de 40 de milioane de lei și 
disponibilitatea de bani lichizi sau capital circular, sau de resurse creditare în 
sumă de minim 5 milioane de lei. În formularul 3.3., ofertantul a prezentat un tabel, 
din care reiese că ar avea o cifră de afaceri medie anuală pentru ultimii 3 ani de 49 
361 430 lei.  

Informația despre cifra medie de afaceri nu redă însă informația din situațiile 
financiare ale ofertantului  atașate în sistemul MTender de operatorul economic 
câștigător.

Ofertantul câștigător a atașat la ofertă situațiile financiare pentru anii 2020 – 
2021 ale companiei „Grandbudservice” SRL, de unde ne dăm seama că că se 
bazează pe cifra de afaceri a companiei mamă. Aceste situații au fost însă 
prezentate în limba ucraineană, fără traducere. Din aceste considerente, nu 
considerăm că aceste situații financiare reprezintă o probă satisfăcătoare a cifrei 
de afaceri declarate de ofertantul câștigător.

Acceptarea unor oferte neconforme

Actele prezentate nu fac dovada cifrei de afaceri declarate

Ofertantul nu a făcut proba disponibilității echipamentului necesar
Ofertantul desemnat câștigător a încărcat în sistemul MTender mai multe 

scrisori de angajament de la terți susținători, după cum urmează:

„Gazpromresource” SRL;
„Rensol-Mostobud” SRL;
„Grandbudservice” SRL.
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Scrisorile respective sunt elaborate după același model și conțin doar 
angajamente de ordin general, fără a indica expres cum va contribui terțul 
susținător la executarea contractului. Pentru „Rensol-Mostobud” SRL și 
„Grandbudservice” SRL au mai fost atașate suplimentar declarații privind 
echipamentul pe care își asumă să îl pună la dispoziție ofertantului câștigător 
pentru executarea contractului. Totuși, în sistemul MTender nu au fost atașate 
acte care să probeze concret că terții susținători dispun de acest echipament pe 
care își asumă să-l pună la dispoziție.

Oferantul câștigător nu a făcut proba experienței similare suficiente

Ofertantul câștigător nu a executat de sine stătător contracte similare. 
Experiența similară este probată însă prin contracte la executarea cărora a 
participat compania mamă. La ofertă a fost atașată declarația privind 
participarea „Grandbudservice” SRL în calitate de subcontractant la executarea 
contractului „Reabilitarea drumului M3 Chișinău-Giurgiulești, km 96+800-km 
171+290 și km 179+650-km 190 + 750”, Beneficiar ÎS „Administrația de Stat a 
Drumurilor”, valoarea lucrărilor subcontractate către „Grandbudservice” SRL 
fiind de 2 630 755 EUR. Ofertantul câștigător a atașat și alte declarații ce țin de 
executarea unor contracte de lucrări, inclusiv poduri, de „Grandbudservice” SRL 
din anii 2016, și respectiv 2018. Au fost prezentate și unele acte de predare-
primire, care nu au fost însă traduse din limba ucrainiană. Respectiv, valoarea 
probantă a acestora este redusă, deoarece ofertantul nu a respectat condiția de 
prezentare actelor atașate la ofertă în limba română. Chiar dacă am admite 
declarațiile privind experiența similară din ultimii 5 ani a companiei 
„Grandbudservice” SRL, cu riscul unor erori datorate de faptul că actele de 
predare-primire sunt în limba ucraineană, acestea nu întrunesc condiția de 
experiență similară prevăzute în documentația de atribuire. Potrivit 
documentației de atribuire, ofertantul trebuie să demonstreze  că a finalizat în 
ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) un contract ce 
au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului 
ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract 
şi/sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de 
activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Această 
condiție nu a fost îndeplinită, respectiv, oferta nu era conformă.
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În luna iulie 2022, au intrat în vigoare noi modificări la Codul Contravențional, în 
ceea ce ține de autoritățile competente să sancționeze abaterile din domeniul 
achizițiilor publice. Astfel, Agenția Achiziții Publice a devenit agent constatator 
pentru contravențiile prevăzute la art 327/1 din Codul Contravențional. Cu toate 
acestea, Agenția Achiziții Publice punea problema lipsei unei metodologii pentru 
constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor.

Conform Agenției Achiziții Publice, după adoptarea noilor modificări, au fost 
aplicate unele sancțiuni pentru încălcări în achizițiile publice, însă acestea au fost 
destul de modice și nu ar fi destul de clar în ce măsură acestea ar contribui la 
disciplinarea actorilor în achizițiile publice.

Cum (nu) au soluționat modificările
legislative problemele în achiziții
publice

CAPITOLUL 5

Modificări la Codul Contravențional1.

Modificarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii
contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un
termen mai mare de un an

2.

Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea Guvernului Nr. 279 din 27.04. 
2022 prin care modifică Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii 
contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen 
mai mare de un an. Spre deosebire de ajustarea în baza inflației, care se face 
pentru lucrările neexecutate, ajustarea în baza actualizării prețurilor de cost se 
face pentru lucrările ce urmează a fi executate sau au fost executate începând cu 
anul 2022. Antreprenorul poate alege doar una dintre modalitățile de ajustare. 
Excepție este anul 2022, când, conform pct. 3 din Hotărîrea Guvernului Nr. 279 din 
27.04.2022, dacă a făcut ajustarea în baza inflației, poate să facă și ajustarea în 
baza actualizării prețurilor de cost în partea neacoperită de creșterea în baza 
inflației. 

În pofida adoptării regulamentului, în aplicarea practică a acesteia, părțile s-ar 
putea confrunta cu o serie de dificultăți ce reies din neconcordanța în 
reglementările aplicabile. Formula de ajustare este următoarea:

V  = av + c*C /C  + d*D /Da a 0 a 0

Pct. 33 din Regulament prevede că „Modalitatea de calcul al coeficientului fix 
(av), al coeficientului care reprezintă ponderea materialelor de construcție (c) se 
aprobă prin ordin al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, 
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coordonat cu Ministerul Finanțelor.” Acestea au fost aprobate prin Ordinul Nr. 
120 din 17.06.2022 al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, publicat 
în Monitorul Oficial Nr. 190-200 din 1 iulie 2022. Deși acest Ordin ar urma să se 
aplice doar cu privire la calculul coeficienților ficși “av” și „c”, în textul său el 
descrie, nu foarte clar, aplicarea întregii formule de ajustare și face unele 
corectări la aceasta și anume:

c*C /C  = Σc  * C /Ca o n an on

În Formula din Regulament, coeficientul „Va” din formulă se aplică la 
valoarea contractului, iar în Ordin acesta este aplicat la valoarea lucrărilor 
executate.

În Regulament, coeficientul „av” reprezintă partea neactualizabilă din 
valoarea contractului, pe cînd în Ordin acesta reprezintă partea 
neactualizabilă din valoarea lucrărilor executate.

În Regulament, coeficientul „c” reprezintă ponderea materialelor de 
construcție din suma ofertei, iar în Ordin – din valoarea lucrărilor 
executate.

În Regulament, coeficientul “d” reprezintă ponderea combustibilului la 
utilizarea utilajelor și mecanismelor din suma ofertei, iar în Ordin – din 
valoarea lucrărilor executate.

În Regulament se indică ca trei elemente distincte “Ca”, „Co” și „c” care 
trebuie calculate aparte și incluse în formula de bază. În același timp, în 
ordin se calculează direct „c x Ca/Co”, și nu fiecare element în parte. Iar 
valoarea obținută se denumește – partea ajustată a valorii materialelor 
de construcție și care se calculează după formula:

a

b

c

d

e
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 Astfel, elementele “Ca”, „Co” și „c” nici nu se calculează și practic este exclusă 
utilitatea lor din formulă. Astfel, prin Ordin de fapt se creează o nouă formulă care 
diferă de cea stabilită inițial în Regulament.

Aceste neconcordanțe nu permit aplicarea corectă a ajustării. Or prin ordinul 
Ministerului urma să fie aprobat doar modalitatea de calcul a coeficienților “av” și 
“c”, nu să fie schimbat sensul acestor coeficienți și să fie schimbată formula în 
întregime. Astfel, apare întrebarea în ce măsură acest ordin este legal și în ce 
măsură această formulă poate fi în genere utilizată pentru ajustarea valorii 
contractelor.

Prin aceste incertitudini, se lasă loc pentru corupție și delapidări. Dacă o 
formulă de calcul poate fi interpretată în mai multe feluri, organele de control pot 
în orice moment să constate o încălcare, din motiv că formula a fost interpretată 
într-un anumit fel în detrimentul cuiva. Iar operatorii economici au posibilitatea 
de a o interpreta în modul în care pot să majoreze cît mai mult contractul. De 
cealaltă parte, incertitudinile în aplicarea acestei formule duc la faptul că puțini 
operatori economici o vor utiliza într-un final. Și vor alege să rezilieze contractele 
neavantajoase în loc să ajusteze corespunzător valoarea contractului astfel și să-l 
execute. Formula stabilită de Guvern nu poate fi aplicată, deoarece conține 
necunoscute, care ar fi trebuit să fie clarificate de Ministerul Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale. În schimb, s-a elaborat o nouă formulă. În același timp, în 
Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale așa și nu se indică 

În Regulament, “Ca” și “Co” semnifică prețurile medii ale materialelor de 
construcție la data actualizării prețurilor și respectiv la data încheierii 
contractului, iar în Ordin, deși aceste elemente din formulă nici nu sunt 
utilizate, în formula nou creată se utilizează deja nu prețurile medii ale 
materialelor de construcție ci indicii prețurilor producției industriale, 
ceea ce constituie lucruri și valori complet diferite și neproporționale. 
Despre acești indici vom vorbi mai jos;

În Regulament se utilizează prețurile medii ale combustibilului la data 
încheierii contractului și respectiv ajustării prețurilor (elementele “Do” și 
“Da”), pe cînd în Ordin se utilizează indicii prețurilor de consum la 
carburanți în lunile încheierii contractului și respective ajustării prețurilor. 
Și iarăși, aceste valori sunt diferite și neproporționale. Prețul la motorină 
sau benzină este unul și el diferă în fiecare zi în conformitate cu dispozițiile 
ANRE și, regretabil, cu înțelegerile anticoncurențiale ale furnizorilor de 
combustibili, pe cînd indicii prețurilor de consum sunt stabiliți lunar de 
BNS și cuprind toți combustibilii și prețurile pe parcursul unei luni.

f

g
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modalitatea de calcul a coeficientului care reprezintă ponderea materialelor de 
construcție „c”. Prin urmare, această formulă nu poate fi aplicată. Mai multe 
despre deficiențele noului regulament, am scris în articolul „Majorarea valorii 
contractelor achizițiilor publice de lucrări – subiect de incertitudini”.
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Monitorii AGER au monitorizat 200 de decizii ale Agenției Naționale pentru 
Soluționarea Contestațiilor (ANSC). 

Analiza deciziilor ANSCCAPITOLUL 6

Neexecutarea Deciziilor ANSC

Unele autorități contractante în mod deliberat sfidează deciziile ANSC, 
întrucât nu există un mecanism de coerciție pentru neexecutarea lor. Printre ele 
se numără:

Pretura sect. Centru
Într-un articol publicat pe site-ul revizia.md, AGER a scris despre cum Pretura 

set. Centru a atribuit contractul pentru reparația trotuarelor din str. Bernardazzi, 
mun. Chișinău către „Credo Industry” SRL. Deși ANSC în două decizii (Nr. 03D-
640-21 din 09.09.2021 și Nr. 03D-676-21 Data: 23.09.2021) a indicat că oferta 
„Credo Industry” SRL este inadmisibilă la procedura de achiziție în cauză pe motiv 
că nu a semnat oferta, Pretura sect. Centru nu a ținut cont de aceste decizii și a 
tot atribuit contractul către „Credo Industry” SRL pînă cînd oponentul care 
contestă deciziile de atribuire a renunțat să mai conteste.

Primăria Țînțăreni din Anenii Noi

În cadrul procedurii de achiziție pentru ”Construcția retelelor de apeduct 
pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s. Țînțăreni, r-nul Anenii 
Noi”, Primăria Țînțăreni a atribuit contractul inițial ofertantului clasat pe locul II - 
“Devastcom” S.R.L., fapt contestat de ofertantul clasat pe primul loc. 
Contestația a fost parțial admisă de ANSC și s-a dispus reevaluarea ofertelor. Iar 
Primăria Țînțăreni din Anenii Noi a dispus repetat atribuirea contractului pentru 
“Devastcom” S.R.L., fapt din nou contestat de ofertantul clasat pe primul loc. 
ANSC a admis contestația și a indicat că Primăria Țînțăreni din nou nu a aplicat 
corect legislația utilizând aceleași temeiuri pentru respingerea ofertei de pe 
primul loc. În încercarea de a atribui contractul ofertantului preferat, Primăria 
Țînțăreni din nou a atribuit contractul “Devastcom” S.R.L. utilizând aceleași 
pretexte de respingere a primei oferte asupra cărora ANSC s-a expus în deciziile 
precedente ca fiind neîntemeiate. În încercarea de a oferi totuși o șansă 
ofertantului preferat, Primăria Țînțăreni nu a solicitat prelungirea ofertelor și a 
decis anularea licitației cu organizarea ei din nou.

Direcția Învățămînt, Tineret și Sport Briceni
La procedura de achiziție a lucrărilor de Reparatie capitală la Liceul Teoretic 

Grigore Vieru          s-a stabilit un record de contestații depuse la ANSC și decizii 
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nerespectate de către autoritatea contractantă  - Direcția Învățămînt, Tineret și 
Sport Briceni.

Autoritatea contractantă în mod repetat a respins oferta “Casabella Grup” 
SRL, fie a anulat licitația fără a avea temeiuri legale pentru asta doar pentru a nu 
atribui contractul acestui operator economic. În schimb “Casabella Grup” SRL 
contesta fiecare decizie de atribuire la ANSC, care admitea contestațiile depuse 
și anula decizia autorității contractante.

În penultima decizie ANSC a indicat:

Iar în ultima sa decizie ANSC a remarcat următoarele cu privire la predispoziția 
autorității contractante de a încălca legislația achizițiilor publice și deciziile 
ANSC:
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Aceste cauze aduc în evidență necesitatea impunerii unor măsuri coercitive 
împotriva membrilor grupurilor de lucru care votează decizii de atribuire ce 
încalcă deciziile ANSC. Optăm pentru ca asemenea voturi să fie considerate 
infracțiuni la fel cum este cazul nerespectării actelor de dispoziție a instanțelor 
de judecată. În acest mod, grupurile de lucru pentru desfășurarea achizițiilor 
publice din cadrul autorităților contractante se vor responsabiliza și vor fi mai 
corecți în luarea deciziilor de atribuire.

Uniformitatea deciziilor ANSC

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:

Impactul utilizării unui formular DUAE vechi asupra calificării ofertei depuse.

Prin ordinului nr. 177 din 09.10.2018, Ministerul Finanțelor a aprobat un formular 
DUAE. Ulterior, prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020 a fost 
adoptat un alt formular DUAE, care, deși s-a schimbat puțin după formă, pe 
conținut a rămas același. Iar prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 146 din 
24.11.2020, a fost modificat Formularul DUAE din 11.06.2020, fiind adăugate două 
puncte cu privire la beneficiarii efectivi.

-
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Pct. 23 și 24 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de 
lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021 prevede 
“23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție 
publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform 
formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în 
conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. 24. Prezentarea 
oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de 
achiziție publică.”

Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și 
servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 la pct. 
18 prevede “Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de 
achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform 
formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin 
Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite 
de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei 
de descalificare de la procedura de achiziție publică.”

Conceptul de DUAE reiese din directivele Uniunii Europene privind achizițiile. 
Conform site-ului Direcției Generale Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și 
IMM-uri a Comisiei Europene: “Documentul unic european de achiziție (ESPD) 
este un formular de auto-declarație utilizat în procedurile de achiziții publice. 
Înainte de introducerea ESPD, companiile trebuiau să depună diverse documente 
care dovedesc că pot participa la o procedură de achiziție (de exemplu, că au 
plătit taxe, că nu au fost condamnate pentru activitate infracțională). Datorită 
ESPD, companiile pot îndeplini aceste obligații cu un singur formular de auto-
declarație – DUAE. Numai câștigătorul licitației trebuie să prezinte documentele 
propriu-zise.”�

În fața ANSC au ajuns mai multe cauze cu privire la problema ridicată, iar în 
unele decizii am identificat diferențe de abordare:

Spre exemplu, în Decizia nr. 03D-32-21 din 22.01.2021, luată de Consilierii pentru 
Soluționarea Contestațiilor Iacob Plămădeală, Irina Gutnic și Petru Oprea se 
indică că utilizarea DUAE-ului din 2018 la o procedură unde s-a solicitat modelul 
din 2020 este temei de descalificare, întrucât nu poate fi luat în considerare un 
model DUAE abrogat:

1 https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/digital-
procurement/european-single-procurement-document-and-ecertis_en 
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O soluție diametral opusă a fost luată cu doar 2 săptămîni înainte de decizia 
ANSC menționată mai sus de către un complet format din Eugenia Eni, Irina 
Gutnic și Petru Oprea (deci doi dintre consilierii. ce au luat deciziile respective 
sunt aceiași). Este vorba despre Decizia Nr. 03D-9-21 din 06.01.2021 asupra 
contestației depuse de “Nivali Prod” SRL.

În cauza respectivă, ofertantul “Slavena Lux” SRL a depus DUAE-ul conform 
formularului din 2018, iar acceptarea ofertei acestuia a fost contestată de “Nivali 
Prod” SRL. ANSC a respins contestația indicând următoarele:
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Spre deosebire de cauza “Smart Prim” S.R.L., unde ANSC a indicat că poate fi 
acceptat un DUAE în format abrogat numai dacă se prezintă documente 
doveditoare privind neîncadrarea în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 19 
din Legea nr. 131/2015, în cazul “Slavena Lux” SRL, ANSC a constatat că, atâta 
timp cât documentele justificative solicitate expres în anunțul de participare au 
fost prezentate, faptul utilizării unui DUAE învechit nu constituie temei de 
descalificare. Se remarcă faptul că nici “Slavena Lux” SRL nu a prezentat 
documentele privind neîncadrarea în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 19. 
Spre exemplu “Slavena Lux” SRL nu a prezentat un document confirmativ că „nu a  
încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale”. 
Totuși, dacă în cauza “Smart Prim” S.R.L., ANSC a constatat că acesta este un 
temei de descalificare, în cazul “Slavena Lux” SRL, nu s-a aplicat o așa sancțiune.

Considerăm că astfel de divergențe ar putea fi evitate dacă sistemul MTender 
ar fi dezvoltat astfel, încât să genereze automat documentul DUAE, pentru a 
putea fi completat online de ofertanți. 
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În perioada de referință, monitorii AGER au constatat persistența erorilor ce țin 
de planificarea și desfășurarea achizițiilor publice. Lacunele legislative și 
dezvoltarea insuficientă a sistemului electronic de achiziții publice au creat 
dificultăți suplimentare sub aspect.

Analizând o serie de proceduri, am constatat următoarele: 

Concluzii și recomandări

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.

1

2

3

4

5

6

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 MTender; Informațiile ce urmează a fi 
publicate în sistem despre contractele directe trebuie să fie în format 
machine readable, așa încât să poată fi asigurată interoperabilitatea cu 
modulul Business Intelligence;

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”;
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De ordin funcțional:

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;

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 
în continuare a sistemului 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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