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ABREVIERI
AAP - Agenția Achiziții Publice
AC - Autoritate contractantă
ANSC - Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
SIA „RSAP” - Sistem Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Achizițiilor
Publice”
TVA - Taxa pe valoarea adăugată
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INTRODUCERE
Soluționarea contestaţiilor prin intermediul unei instituții abilitate capătă tot mai
multă amploare în rândurile operatorilor economici care consideră că în cadrul
procedurilor de achiziții publice au fost admise unele iregularități care încalcă sau ar
putea să încalce un drept al său recunoscut de lege.
Rolul unei asemenea instituții constă în remedierea situațiilor divergente care
apar în procesul de desfășurare a procedurilor de achiziții publice între operatorii
economici și autoritățile contractante, respectând în acelaşi timp principiile legalităţii,
celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare.
În sistemul de achiziții publice din Republica Moldova unica instituție abilitată
cu dreptul de a soluționa contestațiile, formulate în cadrul procedurilor de achiziție
publică, este Agenția Națională pentru Soluționarea Contestaţiilor.
Cu toate că atribuțiile Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestaţiilor
urmează să se răsfrângă și asupra soluționării contestațiilor din domeniul
concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii și ulterior din domeniul utilităților
publice, totuși prezentul Ghid se va referi, în special, la procesele specifice
domeniului achizițiilor publice.
Acest Ghid reprezintă suport metodologic pentru operatorii economici cu privire
la modul în care aceștia urmează să elaboreze și să depună o contestaţie pe marginea
unei procedurii de achiziții publice, drepturile și obligațiile care survin din momentul
depunerii contestației, precum și modul în care autoritățile contractante și operatorii
economici pot acționa în dependență de soluția pronunțată de Agenția Națională
pentru Soluționarea Contestaţiilor.
Prezentul Ghid a fost elaborat în scopul asigurării realizării acțiunii nr.13 din
Planul sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul achiziţiilor publice pentru anii
2018-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 370/2018.
La elaborarea acestui Ghid s-a ținut cont de legislația în domeniul achizițiilor
publice în vigoare la data publicării, în special Legea nr. 131/2015 privind achizițiile
publice, republicată în Monitorul oficial al Republicii Moldova Nr. 424-429 din
16.11.2018, art. 666, precum și Hotărîrea Parlamentului nr. 271/2016 cu privire la
instituirea, organizarea şi funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea
Contestaţiilor.
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De asemenea, la elaborarea prezentului Ghid s-a avut în vedere practica
acumulată de Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor pe parcursul
perioadei de activitate aferente revizuirii contestaţiilor formulate pe marginea
procedurilor de achiziții publice.
Capitolul I
SISTEMUL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR ÎN CADRUL
PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE
1.1. Rolul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor
Activitatea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (în continuare
ANSC) este reglementată de Hotărârea Parlamentului nr. 271 din 15.12.2016 cu
privire la instituirea, organizarea și funcționarea ANSC, precum și alte acte
normative.
Potrivit Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ANSC este o autoritate
publică autonomă și independentă față de alte autorități publice, față de persoane
fizice și juridice, care examinează contestațiile formulate în cadrul procedurilor de
achiziție publică.
ANSC dispune de independenţă organizaţională, funcţională, operaţională şi
financiară și nu se subordonează niciunei alte autorități sau instituții publice, avînd
obligația de a apăra drepturile și interesele legitime ale tuturor părților implicate în
contestaţiile recepționate spre soluționare fără nicio privilegiere sau discriminare.
ANSC este apolitică, nu sprijină și nu acordă asistență niciunui partid politic și
își exercită competențele cu respectarea principiilor independenței și stabilității în
funcție a consilierilor de soluționare a contestațiilor, a principiilor transparenței și
imparțialității în luarea deciziilor.
Reieșind din prevederile Legii nr.131/15 privind achizițiile publice, ANSC
examinează contestațiile depuse pe marginea procedurilor de achiziții publice care
cad sub incidența legii prenotate, ceea ce prezumă faptul că, contractele care se
încadrează în excepțiile reglementate la art. 5, nu cad sub aria de competență a
ANSC.
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În același timp, nici contractele cu o valoare de până la 200 000 mii lei fără
TVA pentru bunuri și servicii și 250 000 lei fără TVA pentru lucrări nu cad în sfera
de activitate a ANSC.
E de menționat faptul că, ANSC și-a începutul activitatea de soluționare a
contestațiilor formulate pe marginea procedurilor de achiziții publice începând cu
4 septembrie 2017.
ANSC își realizează atribuțiile de bază prin intermediul a șapte consilieri pentru
soluționarea contestaţiilor, inclusiv directorul general și directorul general adjunct,
care au statut de persoane cu funcții de demnitate publică.
Personalul ANSC este constituit și din personal de specialitate ce cade sub
incidența Legii nr. 158‑XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul
funcționarului public, precum și din personal tehnic de deservire și alți salariați
angajați pe bază de contract individual de muncă, ce cad sub incidența dispozițiilor
legislației muncii.
ANSC dispune de pagina web oficială pe care se reflectă activitățile acesteia și
poate fi accesată la următorul link: https://ansc.md/.

1.2. Cadrul legal care reglementează procesul de soluționare a contestațiilor
Cadrul legal care reglementează procesul de soluționare a contestaţiilor în
domeniul achizițiilor publice se limitează la:
Legea 131/15 privind achizițiile publice;
Hotărîrea Parlamentului nr. 271 din 15.12.2016 cu privire la instituirea,
organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Soluționarea
Contestațiilor;
1.3. Principiile care guvernează etapa de soluționare a contestațiilor
În desfășurarea activității care i-a fost încredințată – soluționarea contestațiilor
formulate de operatorii economici (în continuare - OE) în cadrul procedurilor de
atribuire a contractelor de achiziție publică, prin deciziile adoptate în exercitarea
atribuțiilor sale, ANSC asigură aplicarea coerentă a legislației în vigoare, conform
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principiilor de drept expres reglementate: legalitate, celeritate, contradictorialitate și
dreptul la apărare (Legea 131/15 privind achizițiile publice, art. 84, alin. (3)).
Mai jos se vine cu unele explicații aferente principiilor care guvernează etapa de
soluționare a contestațiilor.

PRINCIPIUL LEGALITĂȚII
în realizarea rolului care îi
revine în procesul soluționării
contestațiilor depuse pe
marginea procedurilor de
achiziții publice, ANSC
acționează în sctrictă
conformitate cu acordurile
internaționale la care RM face
parte, legislația națională,
precum și alte acte normative.

PRINCIPIUL CELERITĂȚII
ANSC asigură soluționarea
rapidă a contestațiilor depuse pe
marginea procedurilor de
achiziții publice.

PRINCIPIUL

CONTRADICTORIALITĂȚII

PRINCIPIUL DREPTULUI
LA APĂRARE
pe parcursul derulării procesului
de examinare și soluționare a
contestațiilor, părţile au
posibilitatea de a beneficia de
toate garanțiile oferite de lege
pentru dovedirea nevinovăției în
cursul unui proces astfel apelînd
la avocat sau un reprezentant
împuternicit.

în temeiul acestui principiu,
părţile pot să formuleze cereri,
să propună, să administreze
probe şi să pună concluzii cu
privire la toate problemele de
fapt şi de drept de care depinde
corecta soluţionare a
contestaţiei. În acest sens
ANSC organizează ședințe
deschise cu participarea părților
vizate.
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Capitolul II
DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR PE MARGINEA PROCEDURILOR DE
ACHIZIȚII PUBLICE
2.1. Subiecții în cadrul procedurii de contestaţie
Potrivit art.82, alin. (1) din Legea nr.131/15 privind achiziţiile publice, orice
persoană care are sau a avut un interes în obţinerea unui contract de achiziţie publică
şi care consideră că în cadrul procedurilor de achiziţie publică un act al autorităţii
contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a
suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul
stabilit de legea prenotată.
Reieșind din prevederile acestui articol OE poate depune o contestație dacă sunt
întrunite cumulativ următoarele cerințe:
1) OE are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziţie
publică. Contractul de achiziţii publice se referă la acel contract care urmează a fi
atribuit în rezultatul procedurii de achiziții publice contestate. E de menționat că,
acest fapt ar trebui să derive inclusiv din conjunctura ofertelor depuse. (ex.: Oferta
OE contestator ar fi clasată pe locul 2 după oferta declarată cîştigătoare sau OE poate
să dovedească că toate ofertele care sunt clasate înaintea ofertei sale nu se
conformează cerințelor autorității contractante).
2) prin actul emis de autoritatea contractantă OE a suportat sau poate
suporta un prejudiciu. În acest sens OE urmează să specifice care ar fi prejudiciul
care la suportat sau ar putea să-l suporte.
2.2. Obiectul contestației
Conform cadrului legal din domeniul achiziţiilor publice drept obiect al
contestației este actul autorității contractante.
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Legea nr.131/15 privind achiziţiile publice prevede la art.82, alin. (2) că, un act
al autorităţii contractante este orice act administrativ, orice altă acţiune sau inacţiune
care produce sau poate produce efecte juridice în legătură cu procedura de achiziţie
publică.
Pornind de la această prevedere OE pot contesta, însă fără a se limita la acestea:
DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
• cerinţele cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii
tehnice;
• criteriile de atribuire şi factori de evaluare fără algoritm de calcul, cu algoritm
de calcul netransparent sau subiectiv;
• menţionarea în cadrul documentaţiei de atribuire a unor denumiri de tehnologii,
produse, mărci, producători, fără a se utiliza sintagma „sau echivalent”;
• lipsa unui răspuns clar, complet şi fără ambiguităţi din partea AC, la solicitările
de clarificări vizând prevederile documentației de atribuire;
• forma de constituire a garanţiei de participare;
• impunerea de clauze contractuale inechitabile sau excesive;
• nedivizarea achiziţiei pe loturi;
• altele.
REZULTATUL PROCEDURII
• procesul - verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor (neluarea în considerare a
garanţiei de participare, modul de desfăşurare a şedinţei de deschidere a
ofertelor);
• respingerea ofertei contestatorului ca neadecvată, neconformă, sau
inacceptabilă;
• preţul neobişnuit de scăzut al ofertelor altor participanţi la procedura de
atribuire;
• documentele de calificare depuse de alţi ofertanţi participanţi, sau modul de
punctare /evaluare a acestora de către autoritatea contractantă;
• faptul că, în adresa de comunicare a rezultatului procedurii, autoritatea
contractantă nu a precizat motivele de respingere a ofertei;
• respingerea ofertei fără ca autoritatea contractantă să solicite clarificări
referitoare la propunerea tehnică/ preţul ofertat, sau aprecierea incorectă a
răspunsurilor la clarificări;
• anularea fără temei legal a procedurii de atribuire de către autoritatea
contractantă;
• altele.
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2.3. Termenele de depunere a contestațiilor
OE vătămat poate sesiza ANSC în vederea anulării actului și/sau recunoașterii
dreptului pretins ori a interesului legitim prin depunerea unei contestații în termen de:
 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință de actul autorității
contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a contractului care
urmează să fi e atribuit este egală cu sau mai mare decât 2 300 000 de lei fără TVA
pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii și 90 000 000 de lei fără
TVA pentru contractele de achiziții publice de lucrări;
 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință de actul autorității
contractante considerat ilegal, în cazul în care valoarea estimată a contractului care
urmează să fi e atribuit este mai mică decât 2 300 000 de lei fără TVA pentru
contractele de achiziții publice de bunuri și servicii și 90 000 000 de lei fără TVA
pentru contractele de achiziții publice de lucrări.
Contestaţiile care se referă la actele autorităţii contractante care sînt emise sau
au loc înainte de deschiderea ofertelor pot fi depuse cu respectarea termenelor
indicați supra, însă nu mai tîrziu de data-limită de depunere a ofertelor stabilită de
către autoritatea contractantă.
Se va ține cont de prevederile art.83 alin. (3) din Legea nr. 131/15 privind
achizițiile publice potrivit cărora, în cazul în care contestaţia se referă la documente
publicate în mod electronic, data luării la cunoştinţă se consideră data publicării
acestora.
În cazul în care OE au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire,
termenul de depunere a contestaţiei curge de la data luării la cunoştinţă cu răspunsul
autorităţii contractante sau, în caz dacă nu a primit răspuns, de la data când trebuia săl primească conform prevederilor art.35 din Legea nr.131/15 privind achizițiile
publice.
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2.4. Conținutul și modalitatea de depunere a contestațiilor
Contestaţia se depune în formă scrisă, în limba de stat, semnată şi, după caz,
ştampilată şi trebuie să conţină:
a) numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele
juridice, denumirea completă a OE, numele şi prenumele reprezentantului acestuia,
copia documentului ce confirmă împuternicirile, adresa juridică şi datele de contact;
b) denumirea autorităţii contractante, adresa juridică şi datele de contact;
c) denumirea obiectului contractului de achiziţii publice şi procedura de atribuire
aplicată;
d) esenţa şi temeiul contestaţiei, cu indicarea drepturilor şi intereselor legitime
ale contestatorului, încălcate în cadrul procedurii de achiziţie publică;
e) nomenclatorul documentelor anexate la contestaţie.
Contestatorul va anexa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care
acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute mai sus, dacă acestea
sunt disponibile.
Formularul pentru depunerea contestației poate fi accesat la următorul link:
https://www.ansc.md/ro/content/depunere-contestatii
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Contestația se transmite în adresa ANSC printr-una dintre următoarele mijloace:

la sediul ANSC: MD-2001, mun. Chişinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 124, et.4

la numărul de fax: 0(22) 82-06-51

la adresa de email: contestatii@ansc.md

OE poate verifica oricând statutul contestației prin accesarea paginii web a
ANSC la rubrica „Contestații”, subrubrica „Contestații în examinare”, avînd
următorul link: https://www.ansc.md/ro/contestatii.
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2.5. Măsuri care pot să preceadă depunerea unei contestații
Contestația reprezintă instrumentul aflat la dispoziția oricărei persoane care se
consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim, printr-un act al autorității
contractante, prin încălcarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice.
În același timp, atunci când pretinsele încălcări se referă la documentația de
atribuire, înainte de a se adresa ANSC, orice OE interesat are dreptul de a solicita
clarificări pe marginea acestora de la AC.
Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării
anunţului de participare şi a documentaţiei de atribuire, constituind:
a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului care urmează să fi e
atribuit este egală cu sau mai mare decât 2 300 000 de lei fără TVA pentru
contractele de achiziții publice de bunuri și servicii și 90 000 000 de lei fără TVA
pentru contractele de achiziții publice de lucrări;
b) 6 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului care urmează să fi e
atribuit este egală cu sau mai mică decât 2 300 000 de lei fără TVA pentru contractele
de achiziții publice de bunuri și servicii și 90 000 000 de lei fără TVA pentru
contractele de achiziții publice de lucrări;
c) 3 zile – în cazul procedurii de cerere a ofertelor de preţuri.
AC are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai
repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să
depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din
partea OE, cu excepţia procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, caz în care această
perioadă nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare.
AC are dreptul de a accepta clarificări privind documentaţia de atribuire după
expirarea termenului de solicitare a clarificărilor dacă prezentarea răspunsurilor la
aceste solicitări se încadrează în termenele prevăzute în acest sens.
În cazul nerespectării perioadei de prezentare a răspunsului la clarificări privind
documentaţia de atribuire, AC este obligată să prelungească termenul de depunere a
ofertelor sau a cererilor de participare pentru OE, ţinînd cont de perioada de
întîrziere.

12

AC are obligaţia de a transmite fiecărui OE care a depus o cerere de participare
răspunsurile la orice solicitare de clarificare, însoţite de întrebările aferente, luînd
măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective,
precum şi de a publica aceste răspunsuri în SIA „RSAP”.
Dacă clarificările sînt solicitate în timp util, răspunsurile AC la aceste solicitări
trebuie să fie publicate în SIA „RSAP” şi transmise OE care au depus cereri de
participare nu mai tîrziu de:
a) 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în
care valoarea estimată a contractului de achiziţii publice este egală cu sau mai mare
decît 2 300 000 de lei fără TVA pentru contractele de achiziții publice de bunuri și
servicii și 90 000 000 de lei fără TVA pentru contractele de achiziții publice de
lucrări;
b) 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea candidaturilor, în cazul
licitaţiei restrînse sau în cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare;
c) 3 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în
care valoarea estimată a contractului de achiziţii publice este mai mica decât 2 300
000 de lei fără TVA pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii și 90
000 000 de lei fără TVA pentru contractele de achiziții publice de lucrări;
d) o zi înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul
procedurii de cerere a ofertelor de preţuri.
Dacă OE nu transmite solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel AC în
imposibilitate de a respecta termenele de prezentare a răspunsurilor la acele solicitări,
aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.
Atunci când AC decide transmiterea răspunsului la solicitarea de clarificare,
aceasta are obligaţia de a extinde termenul de depunere a ofertelor, astfel încît să se
respecte termenele pentru prezentarea răspunsurilor la acea solicitare.

NOTĂ!

• Extinderea termenului de depunere a ofertelor nu extinde
dreptul de a solicita clarificări.
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Capitolul III
PROCEDURA DE EXAMINARE ȘI SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

3.1. Examinarea contestației

În procesul de examinare a contestaţiilor se desfășoară cu respectarea principiilor
legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare, astfel cum sunt
descrise la pct.1.3 din prezentul Ghid.
Procesul de examinare a contestațiilor poate fi urmărit în schema de mai jos:

1

• Urmare a recepționării contestației, ANSC verifică dacă
aceasta a fost depusă în termenii prevăzuți la punctul 2.3 din
prezentul Ghid precum și dacă conținutul acesteia corespunde
cerințelor de formă și conținut prevăzute la punctul 2.4 din
prezentul Ghid.
• Dacă contestația este depusă cu depășirea termenilor prescriși,
contestaţia se respinge.
• În cazul în care ANSC constată că în contestaţie nu sunt
cuprinse toate informaţiile specificate supra, aceasta va cere
contestatorului să completeze contestaţia în termen de 5 zile de
la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie.
• Dacă contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de
ANSC, contestaţia este respinsă.
• În ambele cazuri de respingere, ANSC va emite o decizie în
termen de 10 zile calendaristice.
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2

• Dacă contestaţia a fost depusă în modul corespunzător, ANSC poate
solicita punctul de vedere al AC pe marginea contestaţiei depuse.
• AC, în termen de o zi lucrătoare de la primirea solicitării punctului
de vedere, are obligaţia să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi
participanţi la procedura de atribuire. Înştiinţarea trebuie să fie
însoţită de o copie a contestaţiei respective.
• AC are obligaţia de a transmite ANSC punctul său de vedere asupra
contestaţiei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data
primirii unei astfel de solicitări, însoţit de orice alte documente
considerate edificatoare, precum şi dosarul achiziţiei publice, cu
excepţia anunţurilor publicate în SIA „RSAP” şi a documentaţiei de
atribuire, atunci cînd aceasta este disponibilă şi poate fi descărcată
direct din internet.
• Tot într-un termen de 5 zile lucrătoare AC va notifica punctul său de
vedere şi contestatorului.
• AC are obligaţia de a răspunde la orice solicitare a ANSC şi de a-i
transmite acesteia orice alte documente care prezintă relevanţă
pentru soluţionarea contestaţiei, într-un termen care nu poate depăşi
5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

NOTĂ!

Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de
primire.

Lipsa punctului de vedere al autorităţii contractante nu împiedică soluţionarea
contestaţiei.

Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire pot fi
conexate de către ANSC pentru a se pronunţa o soluţie unitară.
Până la soluţionarea contestaţiei de către ANSC, participanţii la aceeaşi
procedură de atribuire se pot asocia la contestaţie printr-o contestaţie proprie
care trebuie să conţină toate elementele prevăzute la pct. 2.4 din prezentul
Ghid.
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3.2. Suspendarea procedurii de achiziții publice
Potrivit art. 85 alin. (14) din Legea 131/15 privind achizițiile publice, în cazuri
temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, ANSC, pînă la
soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, prin decizie, în termen de 3 zile,
suspendarea procedurii de achiziţie publică.
Totodată, conform aceluiași articol, orice parte interesată poate solicita
suspendarea procedurii de achiziţie publică.
OE poate face uz de acest drept, indicînd obligatoriu în rubrica „Mențiuni cu
privire la suspendarea procedurii de achiziție” din Contestație depusă, argumentele și
pagubele iminente care vor fi prevenite prin eventuala suspendare a procedurii de
achiziții publice.
ANSC soluţionează cererea de suspendare luînd în considerare consecinţele
acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv
asupra interesului public.
Decizia de suspendare a procedurii de achiziţie publică poate fi atacată în
instanţa competentă, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.

3.3. Procesul de soluționare a contestaţiilor
ANSC are obligaţia de a apăra drepturile şi interesele legitime ale tuturor
părţilor implicate în contestaţiile trimise spre soluţionare fără nicio privilegiere sau
discriminare.
Termenul de soluționare în fond a contestației este de 20 de zile lucrătoare de la
data primirii contestaţiei.
În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi
prelungit o singură dată cu 10 zile.
În vederea soluționării contestației, ANSC are dreptul:
- de a solicita lămuriri părților;
- de a administra probe;
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- de a solicita orice alte date/documente în măsura în care acestea sînt relevante
în raport cu obiectul contestaţiei;
- de a solicita orice date necesare pentru soluţionarea contestaţiei de la alte
persoane fizice sau juridice, acestea avînd obligaţia de a le prezenta în
termenul solicitat;
- de a desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natură
tehnică sau financiară.

NOTĂ!
Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de
efectuare a acesteia.

Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze în termenul prevăzut
pentru soluţionarea contestaţiei de către ANSC.
Soluționarea contestațiilor se realizează prin intermediul completelor de
soluționare a contestațiilor, fiecare format din câte 3 consilieri.
Componenţa completelor se aprobă prin ordinul directorului general al ANSC.
Completele se convoacă în ședințe în vederea identificării eventualelor soluții pe
marginea contestațiilor.
Şedinţele completelor de soluţionare a contestaţiilor:
 sînt deliberative cu prezența tuturor membrilor;
 sînt conduse de către președinții acestora şi consemnate într-un procesverbal semnat de către toţi membrii;
 pot fi întrunite de atîtea ori de cîte sunt considerate ca fiind necesare.
Părţile pot fi reprezentate de avocaţi/reprezentanţi împuterniciţi şi pot depune
concluzii scrise pe durata procedurii de soluționare a contestațiilor.
Părţile pot solicita să-şi depună verbal concluziile în faţa ANSC.
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Corespondenţa ce ţine de procedura de soluţionare a contestaţiei se realizează
doar în scris.
La orice etapă în cursul soluționării contestației, contestatarul are dreptul
renunța la contestația depusă.
AC nu are dreptul de a încheia contractul de achiziţii publice pînă la emiterea
unei decizii finale a ANSC pe marginea contestaţiei.
3.4. Ședințele publice pe marginea contestațiilor
ANSC organizează şedinţe deschise de examinare a contestaţiilor.
În acest sens, ANSC va asigura publicarea pe pagina sa web a informaţiei
privind data şi locul desfăşurării şedinţelor cu 3 zile lucrătoare înainte de data la care
acestea vor avea loc.
Totodată, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc
şedinţa, ANSC va trimite invitaţii de participare AC şi contestatarului.
În cazul în care este considerat necesar, ANSC invită la ședință OE desemnat
câştigător în cadrul procedurii de achiziții publice pe marginea cărei a fost depusă
contestația.
Conform prevederilor Legii nr.131/15 privind achizițiile publice, AC şi
contestatarul au obligaţia de a participa la ședințele publice pe marginea contestațiilor
şi a-şi expune argumentele întru susţinerea deciziei sau punctului de vedere propriu.
Pentru a putea fi luate în considerație argumentele expuse în cadrul ședințelor
participanții vor prezenta împuterniciri din partea instituției pe care o reprezentă
însoțite de un act care atestă identitatea acestuia.
Participanții la ședință se înregistrează în lista de prezență.
La ședințele publice pe marginea contestațiilor participă în mod obligatoriu un
colaborator al Direcției Juridice din cadrul ANSC.
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Capitolul IV
DECIZIILE AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU SOLUŢIONAREA
CONTESTAŢIILOR
4.1. Soluţiile pe care le poate pronunţa Agenţia Naţională pentru Soluţionarea
Contestaţiilor
În procesul examinării contestaţiei, ANSC:
a) admite contestaţia, integral sau parţial;
b) respinge contestaţia.
ANSC examinează actul atacat din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei
şi poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în totalitate.
Decizia prin care ANSC anulează, în totalitate sau în parte, actul atacat este
obligatorie pentru AC.
De asemenea, ANSC obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune
orice altă măsură pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire.
În funcţie de soluţia pronunţată, ANSC va decide asupra continuării sau anulării
procedurii de achiziţie publică, inclusiv asupra anulării contractului de achiziţii
publice încheiat şi înregistrat.
Deciziile în cadrul completelor de soluţionare a contestaţiilor sînt adoptate cu
votul majorităţii membrilor şi sînt semnate de către toţi membrii.
Membrii care au votat împotrivă îşi pot înregistra opinia separată în procesulverbal al şedinţei respective.
Opinia separată va fi expusă obligatoriu în decizia completului.
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NOTĂ!
Nimeni nu are dreptul să influenţeze deciziile sau să interfereze cu
deciziile completelor pentru soluţionarea contestaţiilor
Fiecare consilier votează din intimă convingere, în baza prevederilor
legale

Agenţia nu poate decide atribuirea unui contract către un anumit OE.

Decizia ANSC, inclusiv justificarea acesteia, va fi comunicată părţilor în scris,
în termen de 3 zile de la data pronunţării.
Decizia ANSC este obligatorie pentru părţi.
Contractul de achiziţii publice încheiat cu nerespectarea deciziei ANSC este
lovit de nulitate absolută.
Decizia ANSC privind soluţionarea contestaţiei poate fi atacată în instanţa
judecătorească competentă.
4.2. Măsurile de remediere care pot fi dispuse de Agenţia Naţională pentru
Soluţionarea Contestaţiilor
Deciziile ANSC pot conține măsuri de remediere pe care AC are obligația să le
execute.
În cazul în care ANSC admite contestația și dispune luarea unor măsuri de
remediere a actului atacat, aceasta va preciza şi termenul în care măsurile respective
trebuie duse la îndeplinire.
Termenul de realizare a măsurilor de remediere nu va fi mai mare de 30 de zile,
calculate începând cu data la care decizia a fost adusă la cunoştinţă AC.
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AC are obligaţia de a raporta măsurile de remediere luate în vederea executării
deciziei ANSC.
În cazul în care OE consideră că după executarea măsurilor de remediere este
încălcat sau ar putea fi încălcat un drept al său recunoscut de lege, acesta este în
dreptul să depună o contestație la adresa ANSC.

4.3. Căi de atac împotriva deciziilor Agenţiei Naţională pentru Soluţionarea
Contestaţiilor
Deciziile ANSC privind examinarea și soluţionarea contestaţiilor sunt acte
administrative, care potrivit legislaţiei pot fi atacate în instanţa judecătorească
competentă, în modul stabilit de Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000 și
de Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003.
Astfel, potrivit art.16 din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10
februarie 2000, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său,
recunoscut de lege, este în drept să sesizeze instanţa de contencios administrativ
competentă pentru anularea, în tot sau în parte, a actului respectiv şi repararea
pagubei cauzate.
Iar, potrivit art.277 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova
nr. 225/2003, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept, recunoscut de
lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ se poate adresa instanţei
judecătoreşti competente pentru anularea actului, repunerea în drept şi repararea
prejudiciului.
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