AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU
SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

NATIONAL AGENCY FOR
SOLVING COMPLAINTS

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

DECIZIE
Nr. 03D-115-22 Data: 04.03.2022
privind contestația formulată de către „Lina_ing” SRL, înregistrată la
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/115/22 la data de 04.03.2022,
pe marginea achiziției de valoare mică nr. MD-1645600796075 din 03.03.2022

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a recepționat spre examinare
contestația nr. 02/115/22 din 04.03.2022, depusă de către „Lina_ing” SRL, adresa: mun.
, număr de identificare (IDNO): , tel.: , , pe marginea achiziției de valoare mică nr. MD1645600796075 din 03.03.2022, privind „Achiziționarea serviciilor de mentenanță și
dezvoltare a paginii - web oficiale www.csp.md”, inițiată de către Consiliul Superior al
Procurorilor, adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73, număr de
identificare
(IDNO):
1016601000164,
tel:
061115598,
e-mail:
sef.sectie.logistica@csp.md.
Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor:
Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, orice persoană care are sau a avut
un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul
procedurilor de achiziție publică un act al autorității 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 lege.
De asemenea, potrivit alin. (3) din același articol, orice referire, pe parcursul
Capitolului X. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI RĂSPUNDEREA JURIDICĂ, la
aplicarea procedurii de achiziție publică include toate cazurile care intră în sfera de
aplicare a Legii nr. 131/2015.
Totodată, potrivit art. 85 alin. (17) din legea prenotată, în situația incidenței unei
excepții care împiedică examinarea în fond a contestației, Agenția se va expune pe
marginea acesteia în termen de 10 zile, iar în conformitate cu art. 86 alin. (1) din legea
menționată, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor se pronunță mai întâi
asupra cazurilor de restituire a contestației, iar când se constată că acestea sunt
întemeiate, nu se mai procedează la examinarea în fond a cauzei.
În considerarea prevederilor legale menționate, Agenția va analiza, cu prioritate,
excepția lipsei de competență în soluționarea contestației, invocată din oficiu, având în
vedere faptul că pretențiile operatorului economic „Lina-Ing” SRL se referă la achiziția
de valoare mică nr. MD-1645600796075 din 03.03.2022, desfășurată în afara Legii nr.
131/2015, de către Consiliul Superior al Procurorilor prin intermediul unei platforme
electronice de achiziție.
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Prin urmare, la verificarea competenței sale în soluționarea contestației, Agenția
reține că, în speță, autoritatea contractantă nu a aplicat prevederile Legii nr. 131/2015
având în vedere faptul că, potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) din legea menționată, aceasta se
aplică contractelor de achiziții publice de bunuri și servicii, altele decât cele menționate
la lit. c) a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai
mare de – 200000 lei, fapt confirmat prin anunțul de participare la achiziția respectivă.
Totodată, se reține că potrivit alin. (4) din același articol „Contractele de achiziții
publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depășește pragurile
menționate la alin. (1) sunt reglementate de Regulamentul achizițiilor publice de valoare
mică, aprobat de Guvern”.
În aceste condiții este de menționat că, pe de o parte, conform informației publicate
pe portalul guvernamental de acces online: https://mtender.gov.md/tenders/ocdsb3wdp1-MD-1645600796075?tab=contract-notice, autoritatea contractantă a anunțat
achiziția de „Achiziționarea serviciilor de mentenanță și dezvoltare a paginii - web
oficiale www.csp.md” cu valoarea estimată de 50000,00 lei fără TVA, constituind o
valoare sub pragul limită prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015,
respectiv nu se aplică prevederile legii prenotate și, implicit, nu se aplică procedura de
contestare reglementată la Capitolul X menționat mai sus, iar pe de altă parte,
Regulamentul achizițiilor publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 665 din 27.05.2016, nu reglementează expres competența Agenției în soluționarea
contestațiilor depuse pe marginea achizițiilor de valoare mică.
Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) și alin. (3),
art. 85 alin. (17) și art. 86 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, Agenția Națională pentru
Soluționarea Contestațiilor,
d e c i d e:
Se restituie fără examinare în fond contestația nr. 02/115/22 din 04.03.2022,
depusă de către „Lina_ing” SRL, pe marginea achiziției de valoare mică nr. MD1645600796075 din 03.03.2022, privind „Achiziționarea serviciilor de mentenanță și
dezvoltare a paginii - web oficiale www.csp.md”, inițiată de către Consiliul Superior al
Procurorilor.
Decizia poate fi atacată în ordinea contenciosului administrativ la Judecătoria Chișinău,
sediul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data comunicării.
Restituirea contestației nu împiedică contestatorul să își revendice drepturile, în
conformitate cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din
19.07.2018, la Consiliul Superior al Procurorilor.
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