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-234-22 Data:19.05.2022
privind soluționarea contestației formulată de către „CES Construct” SRL, înregistrată la
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/218/22 la data de 11.04.2022,
pe marginea procedurii de achiziție sectorială nr. MD-1648112457306 din 25.04.2022

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr.
02/218/22 din 11.04.2022, depusă de către „CES Construct” SRL, adresa: mun., număr
de identificare (IDNO):, e-mail, pe marginea documentației de atribuire a procedurii de
achiziție sectorială nr. MD-1648112457306 din 25.04.2022, privind achiziția „Lucrări
de construcții, reabilitări, reparații a rețelelor de apă și canalizare precum și
construcțiilor aferente al S.A. „Apă-Canal Chișinău” în raza mun. Chișinău”, inițiată de
către „Apă-Canal Chișinău” SA , adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, număr de
identificare (IDNO): 1002600015876, tel.: 068768855, e-mail: achizitii@acc.md.
În calitatea sa de persoană interesată în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr.
MD-1648112457306 din 25.04.2022, „CES Construct” SRL contestă cerințele
documentației de atribuire a procedurii de achiziție sectorială nominalizată, care, în
opinia acestuia, vor duce la limitarea concurenței și descalificarea ofertanților incomozi.
Astfel, contestatorul își exprimă dezacordul față de următoarele cerințe solicitate
de către entitatea contractantă:
- Dovada deținerii utilajului de sonare (pozare prin metoda închisă până la
D=630mm);
- Dovada disponibilității diriginților de șantier pentru domeniile aferente
lucrărilor ce urmează a fi efectuate: Construcții rutiere: a) drumuri și piste de
aviație.
La rândul său, prin scrisoarea nr. 158 din 06.05.2022, înregistrată la ANSC cu
nr.01/894/22 din 18.05.2022, „Apă-Canal Chișinău” SA informează Agenția despre
faptul că, prin Procesul-verbal nr. 55 din 04.05.2022, anulează procedura de achiziție
nr. MD-1648112457306, privind achiziția „Lucrări de construcții, reabilitări, reparații a
rețelelor de apă și canalizare precum și construcțiilor aferente al S.A. „Apă-Canal
Chișinău” în raza mun. Chișinău”, din lipsă de concurență.
Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor:
Potrivit art. 87 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 74 din 21.05.2020 privind
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achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poștale, Agenția
Națională pentru Soluționarea Contestațiilor este o autoritate publică autonomă şi
independentă față de alte autorități publice, față de persoane fizice şi juridice, care
examinează contestațiile formulate în cadrul procedurilor de achiziție sectoriale.
Soluționarea contestațiilor privind atribuirea contractelor de achiziții sectoriale se
realizează conform cap. X din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Totodată, conform art. 84 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, Agenția Națională
pentru Soluționarea Contestațiilor este competentă să soluționeze contestațiile cu privire
la procedurile de achiziție publică potrivit regulamentului de organizare şi funcționare
a acesteia.
Subsecvent, 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.
Totodată, conform alin. (2) din articolul menționat, în sensul prevederilor alin. (1),
prin act al autorității contractante se înțelege orice act administrativ, orice altă acțiune
sau inacțiune care produce sau poate produce efecte juridice în legătură cu procedura de
achiziție publică.
Relevante speței sunt și prevederile art. 86 alin. (3) din Legea nr. 131/2015 potrivit
cărora, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor examinează din punctul de
vedere al legalității și temeiniciei actul atacat și poate pronunța o decizie prin care îl
anulează în parte sau în tot, obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune
orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire.
Prin urmare, din prevederile normative enunțate se conturează că pretențiile se
formulează de către contestatori în rezultatul emiterii unui act administrativ, orice altă
acțiune sau inacțiune a autorității contractante, care produce sau poate produce efecte
juridice în legătură cu procedura de achiziție sectorială, iar Agenția examinează
legalitatea actului atacat prin prisma pretențiilor înaintate.
Mai mult, în contextul prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, este de
menționat că dreptul de a contesta se naște în cazurile când, în cadrul procedurilor de
achiziție publică, un act al autorității contractante a vătămat un drept al contestatorului
recunoscut prin lege, însă în contextul prevederilor art. 86 alin. (3) din aceeași lege,
pronunțarea de către Agenție a unei decizii prin care anulează în parte sau în tot actul
atacat, obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură
necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire, este nemijlocit
condiționată de existența și actualitatea actului atacat, inclusiv cu capacitatea de
producere a efectelor juridice a acestuia.
În acest sens, prin scrisoarea nr. 158 din 06.05.2022, „Apă-Canal Chișinău” SA,
comunică Agenției despre faptul că, prin Procesul-verbal nr. 55 din 04.05.2022, anexat
la materialele dosarului, anulează procedura de achiziție sectorială nr. MD2

1648112457306 din 25.04.2022, privind achiziția „Lucrări de construcții, reabilitări,
reparații a rețelelor de apă și canalizare precum și construcțiilor aferente al S.A. „ApăCanal Chișinău” în raza mun. Chișinău”, din lipsă de concurență.
În acest context, Agenția conchide că existența actului administrativ, în sensul art.
82 alin. (2) din Legea nr. 131/2015, reprezintă o condiție indispensabilă acțiunii de
revendicare a drepturilor pretins încălcate, iar din considerentele de fapt și de drept
menționate supra, se reține că la data de 04.05.2022 contestația depusă de către „CES
Construct” SRL a rămas fără obiect, fapt ce determină respingerea acesteia, în condițiile
în care prin anularea procedurii de achiziție s-a anulat, implicit, și documentația de
atribuire (ca act al autorității contractante în sensul art. 82 alin. (2) din legea menționată).
Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) și alin. (2)
din Legea nr. 74/2020, art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1), art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea
nr. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,
d e c i d e:
Se respinge ca rămasă fără obiect contestația nr. 02/218/22 din 11.04.2022, depusă
de către „CES Construct” SRL, pe marginea documentației de atribuire a procedurii de
achiziție sectorială nr. MD-1648112457306 din 25.04.2022, privind achiziția „Lucrări
de construcții, reabilitări, reparații a rețelelor de apă și canalizare precum și
construcțiilor aferente al S.A. „Apă-Canal Chișinău” în raza mun. Chișinău”, inițiată de
către „Apă-Canal Chișinău” SA.
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.
Președintele completului
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