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Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii 
(în continuare UCIMPA), finanţată de Banca Mondială, a fost creată în baza Hotărârii Guvernului 
nr. 878 din 29.09.1999, prin consolidarea a două unităţi de management al proiectului care 
implementau proiectele Băncii Mondiale în domeniul agriculturii. 

În prezent, UCIMPA gestionează toate proiectele implementate de Banca Mondială / Asociaţia 
Internaţională de Dezvoltare în domeniul agriculturii şi sectorul rural şi reprezintă principala 
agenţie responsabilă pentru coordonarea pregătirii proiectelor. 

Unul din beneficiarii proiectelor finanţate de către Banca Mondială, al căror gestionar este 
UCIMPA, este Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare ANSA), un capitol 
important constituindu-l construcţia Punctelor de Inspecţie la Frontieră, precum şi Implementarea 
sistemului integrat pentru siguranţa alimentelor. 

În pofida faptului că proiectele date au fost lansate mai bine de trei ani, fiind cheltuite mijloace 
creditare substanţiale, până la moment nu s-a reuşit implementarea acestora, fiind create premise 
în vederea compromiterii proiectului dat şi prejudicierea statului. 

În contextul dat, prezentul studiu are ca scop analiza derulării proiectelor finanţate de către Banca 
Mondială, gestionate de către UCIMPA, al căror beneficiar final este ANSA (PIF şi Sistemele 
integrat pentru siguranţa alimentelor) în vederea stabilirii posibililor factori de risc ce ar genera 
fapte de comportament corupţional sau conflicte de interese din partea unor factori de decizie ai 
UCIMPA şi ANSA.  

Obiectivele studiului: 

 Analiza cadrului normativ instituţional, studierea actelor normative privind activitatea 
UCIMPA şi ANSA, prin prisma contractării şi utilizării mijloacelor financiare de la Banca 
Mondială; 

 Analiza informaţiei cu privire la organizarea licitaţiilor şi derularea contractelor de achiziţie 
cu privire la construcţia PIF-urilor, în vederea stabilirii cauzelor care au condiţionat 
tergiversarea finalizării şi recepţionării în termenul stabilit a PIF-urilor; 

 Analiza informaţiei cu privire la organizarea licitaţiilor şi derularea contractelor de achiziţie 
a Sistemului Integrat pentru siguranţa Alimentelor, în vederea stabilirii cauzelor care au 
condiţionat tergiversarea punerii în funcţiune a sistemului dat.   

 Analiza informaţiei constatate; identificarea posibilelor situaţii de abuz şi conflicte de 
interese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CADRUL LEGAL 
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Actele legislative şi normative relevante în domeniul analizat sunt: 

 Legea privind activitatea sanitar-veterinară, nr. 221 din 19.10.2007; 

 Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Siguranţa Alimentelor, nr. 51 din 16.01.2013. 

 Hotărârea Guvernului cu privire la crearea Unităţii consolidate pentru implementarea şi 
monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanţate de Banca Mondială, nr. 878 din 
29.09.1999; 

 Ghidul Băncii Mondiale Achiziţii de Bunuri, Lucrări şi Servicii Non-Consultanţă. 

 

2. CADRUL INSTITUŢIONAL 

În conformitate cu prevederile Legii privind activitatea sanitar-veterinară, nr. 221 din 19.10.2007, 
ANSA este autoritatea publică centrală de supraveghere sanitar-veterinară aflată în subordinea 
Guvernului, responsabilă de implementarea politicii şi strategiilor în domeniul sanitar-veterinar şi 
al siguranţei produselor de origine animală, abilitată să organizeze, supravegheze şi controleze 
respectarea prevederilor prezentei legi şi ale altor acte normative în domeniu, precum şi a 
prevederilor stipulate în tratatele internaţionale sanitar-veterinare la care Republica Moldova este 
parte. 

ANSA are drept scop:  

a) apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la 
animale la om, realizarea siguranţei produselor de origine animală destinate consumului 
uman, a salubrităţii furajelor pentru animale, protecţia mediului în raport cu creşterea 
animalelor, identificarea şi înregistrarea animalelor; 

b) realizarea siguranţei produselor de origine animală, de la producerea materiilor prime pînă 
la distribuirea lor către consumator. 

ANSA are următoarele sarcini:  

a) organizează serviciile sanitar-veterinare de stat şi stabileşte necesităţile de finanţare ale 
acestora; 

b) organizează activităţile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al ţării, după o 
concepţie unitară, pentru asigurarea sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice veterinare, a 
protecţiei animalelor, a protecţiei mediului şi a siguranţei produselor de origine animală; 

c) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile serviciilor sanitar-veterinare de stat; 
d) elaborează şi promovează, în colaborare cu alte autorităţi abilitate, cadrul legal în domeniul 

siguranţei şi calităţii produselor de origine animală; 
e) organizează activitatea în domeniul siguranţei şi calităţii produselor de origine animală, în 

colaborare cu alte autorităţi abilitate, în limita competenţelor legale; 
f) realizează, în colaborare cu alte autorităţi abilitate, sistemul de analiză, gestionare şi 

comunicare a riscului în domeniul siguranţei şi calităţii produselor de origine animală; 
g) emite avize consultative şi acordă asistenţă tehnică şi ştiinţifică privind legislaţia naţională 

şi cea comunitară în domeniile care au influenţă directă sau indirectă asupra siguranţei 
produselor de origine animală şi a hranei pentru animale; furnizează informaţii 
independente referitoare la toate problemele existente în aceste domenii şi comunică 
riscurile; 

h) contribuie la realizarea unui nivel ridicat de protecţie a vieţii şi sănătăţii publice, ţinând 
seama de sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi protecţia mediului; 
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i) colectează şi analizează date pentru a permite caracterizarea şi monitorizarea riscurilor 
care au o influenţă directă sau indirectă asupra siguranţei produselor de origine animală şi 
a hranei pentru animale; 

j) emite avize consultative care servesc drept bază ştiinţifică pentru elaborarea şi adoptarea 
de măsuri în domeniile ce privesc obiectul său de activitate. 

Totodată, ANSA este condusă de un director general, numit şi eliberat din funcţie prin hotărîre de 
Guvern, la propunerea Prim-ministrului. 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 54 din 22.01.2013, dl. Gheorghe Gaberi a fost numit 
în funcţia de director general al ANSA, exercitând atribuţiile de director general până la 
29.01.2014, când a fost numit în funcţia de viceministru al agriculturii şi industriei alimentare 
(până la 04.03.2015). 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 60 din 29.01.2014, dl Ion Sula a fost numit în funcţia 
de director general al ANSA, exercitând atribuţiile de director general până la 25.02.2015. 

În perioada 25.02.2015 – 02.03.2016, interimatul funcţiei de director general a fost asigurat de 
către dl. Grigore Porcescu, director general adjunct al ANSA. 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 232 din 02.03.2016, dl. Gheorghe Gaberi a fost numit 
în funcţia de director general al ANSA, exercitând atribuţiile de director general până în prezent. 

La rândul său, UCIMPA, a fost fondată şi activează în baza Hotărârii Guvernului cu privire la crearea 
Unităţii consolidate pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, 
finanţate de Banca Mondială, nr. 878 din 29.09.1999. 

Scopul UCIMPA este asigurarea implementării eficiente a proiectelor Băncii Mondiale în domeniul 
agriculturii prin administrarea, monitorizarea şi coordonarea lucrărilor de implementare a acestor 
proiecte în conformitate cu cerinţele organismelor internaţionale. 

Sarcinile principale ale UCIMPA sunt: 

a) implementarea proiectelor Băncii Mondiale în domeniul agriculturii; 
b) coordonarea activităţii subdiviziunilor teritoriale ale Unităţii în scopul implementării 

eficiente şi evitării dublării şi paralelismului proiectelor în domeniul agriculturii; 
c) optimizarea corelării dintre proiecte şi simplificarea relaţiilor instituţionale dintre Guvern, 

managementul proiectelor şi Banca Mondială; 
d) acordarea asistenţei misiunilor de supraveghere ale Băncii Mondiale şi realizarea ulterioară 

a recomandărilor conţinute în rapoartele de supraveghere; 
e) evaluarea şi monitorizarea implementării proiectelor şi cheltuielilor de implementare, 

prezentarea rapoartelor Guvernului, Băncii Mondiale; 
f) efectuarea disbursărilor resurselor financiare destinate proiectelor şi supravegherea 

rambursării resurselor creditare de către beneficiari; 
g) elaborarea bugetelor şi devizelor de cheltuieli pentru proiectele în curs de implementare; 
h) întocmirea rapoartelor trimestriale, semestriale şi anuale spre a fi prezentate Băncii 

Mondiale, şi Ministerului Finanţelor privind mersul implementării proiectelor şi utilizarea 
fondurilor destinate pentru proiecte; 

i) ţinerea evidenţei contabile şi prezentarea rapoartelor privind utilizarea fondurilor fiecărui 
proiect în curs de implementare, în conformitate cu cerinţele Băncii Mondiale; 

j) asigurarea îndeplinirii tuturor sarcinilor stipulate în acordurile de împrumut pentru 
proiectele implementate, inclusiv auditul anual, monitorizarea şi evaluarea performanţelor, 
inspectarea periodică; 

k) administrarea conturilor speciale ale Unităţii şi asigurarea utilizării fondurilor pentru 
proiecte în strictă conformitate cu destinaţia stabilită de documentele proiectelor, 
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pregătirea cererilor de completare a conturilor, prezentarea rapoartelor privind utilizarea 
fondurilor; 

l) coordonarea şi asigurarea realizării eficiente a procesului de instruire a personalului 
Unităţii, a beneficiarilor proiectelor în curs de implementare şi a celor implementate; 

m) asigurarea efectuării studiilor necesare pentru implementarea proiectelor; 
n) desfăşurarea altor tipuri de activităţi necesare pentru implementarea eficace a proiectelor 

în sectorul agrar. 

UCIMPA este condusă de un director general, candidatura căruia este selectată de către Consiliul 
de observatori al UCIMPA şi aprobată de către Guvern şi Banca Mondială. 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1416 din 11.12.2008, în calitate de director general al 
UCIMPA, a fost numit dl. Liviu Gumovschi, care exercită funcţia dată până în prezent. 

Actualmente, UCIMPA, în calitate de agenţie fiduciară, are în desfăşurare un singur proiect 
finanţat de către Banca Mondială şi, anume Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova, pentru 
realizarea căruia au fost alocate mijloace financiare din următoarele surse: 

- Credit 5095 - în sumă echivalentă cu 18 milioane USD; 
- Credit 5639 - în sumă echivalentă cu 12 milioane USD; 
- Grant TF-012145 - în sumă de 4,4 milioane USD; 
- Grant TF-014946 - în sumă echivalentă cu 2,8 milioane USD. 

 

3. ACHIZIŢIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE ALE PUNCTELOR INSPECŢIEI LA FRONTIERĂ (PIF) 

În conformitate cu Capitolul 4 „Măsuri sanitare şi Fitosanitare” al Acordul de Asociere între 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, părţile s-
au angajat să coopereze cu privire la apropierea treptată şi la dezvoltarea capacităţilor, inclusiv 
prin îmbunătăţirea în continuare a infrastructurii şi a capacităţii conexe, necesare pentru 
implementarea legislaţiei, în particular cu privire la sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, la 
laboratoarelor de siguranţă a alimentelor şi posturile de control la frontieră în conformitate cu 
cerinţele UE. 

Ca rezultat, prin Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru 
implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-
2016, nr. 808 din 07.10.2014 a fost dispusă reconstrucţia punctelor de control la frontieră până la 
finele anului 2016, asigurarea financiară urmând să fie asigurată din mijloacele creditare acordate 
de către Banca Mondială în cadrul Proiectului MAC-P. 

În pofida termenilor restrânşi de care dispun ANSA şi UCIMPA, în vederea construcţiilor PIF, prin 
acţiunile inconsecvente ale factorilor decizionali, nu doar că are loc tergiversarea în mod 
neargumentat a construcţiei şi dării în exploatare a PIF-urilor, însă sunt majorate în mod esenţial şi 
costurile finale ale lucrărilor efectuate.  

Astfel, cu referire la PIF Leuşeni,  prima licitaţie cu nr. MACP/CW/NCB-1.3 – Design and 
construction of Leuseni Border Inspection Point (proiectarea şi construţia PIF Leuşeni) a fost 
anunţată la 19.07.2013, prin publicarea anunţului în „Logos Press”, valoarea estimativă a achiziţiei 
constituind 850,0 mii dol. SUA (echiv. 10,8 mln lei). 

Din cadrul comisiei de evaluare au făcut parte reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, Ministerului Finanţelor, ANSA şi UCIMPA. 

Totodată, în cadrul concursului dat au fost depuse trei oferte, după cum urmează: 

Ofertantul Rezidenţa Valoarea, mln lei 
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Consorţiul format din: 
S.R.L. „Horeco  Impex” 
S.R.L. „Frigoclima” 

 
România 
Moldova 

 
13,5 

S.R.L. „Badprim” Moldova 11,5 

S.R.L. „Oztor” Moldova 13,4 

Obiectul licitaţiei l-a constituit nu doar lucrările de construcţie ale PIF Leuşeni, însă şi serviciile de 
proiectare ale acestuia. În aceste condiţii nu este clar, în baza căror criterii, comisia de licitaţie, la 
aprobarea caietului de sarcini a stabilit termenul de execuţie al contractului de două luni, fiind 
evident că acesta este un termen insuficient pentru prestarea serviciilor date. 

De remarcat că, elaborarea proiectului PIF nu permite derularea automată a lucrărilor de 
construcţie, fiind necesară aprobarea prealabilă a proiectului dat la autorităţile publice 
responsabile, ceea ce condiţionează extinderea termenilor obiectivi pentru realizarea lucrărilor 
solicitate. 

Astfel, fiind declarat drept prioritară realizarea proiectului în termeni restrânşi, prin acţiunile 
ANSA, de fapt a fost compromisă realizarea proiectului dat în termeni proximi, elocvente fiind 
următoarele acţiuni. 

La începutul lunii iulie 2013, ANSA a solicitat de la UCIMPA “examinarea în regim de urgenţă a 
posibilităţii construcţiei Postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar de la Leuşeni cu suportul 
Băncii Mondiale din cadrul Proiectului Agricultura competitivă, separat de celelalte 3 posturi”.  

Totodată, finalizarea lucrărilor, conform demersului ANSA, urma să fie asigurată către 11.11.2013, 
cînd Moldova urma să fie vizitată de către Comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală, Dacian Cioloş. 

În acest sens, ANSA a solicitat ca “proiectarea şi construcţia să fie efectuate în mod simultan”, ceea 
ce contravine cadrului legal existent. 

Ca rezultat, UCIMPA de comun cu Banca Mondială au elaborat caietul de sarcini şi au publicat la 
19.07.2013, anunţul cu privire la organizarea concursului, termenul limită de depunere a ofertelor 
fiind stabilit pentru data de 21.08.2013, fiind preconizată demararea lucrărilor la sfârşitul lunii 
august.  

În consecinţă, ofertantul care a propus al doilea preţ ca mărime - S.R.L. „Oztor” (primul fiind 
descalificat pe motivul neprezentării dovezi cu privire la executarea unor contracte similare) în 
oferta depusă, a indicat că îşi asumă obligaţia să execute contractul în termen de 3,5 luni, adică 
până la sfîrşitul anului 2013. Acest fapt a fost apreciat de către comisia de licitaţie ca o încălcare 
gravă a condiţiilor impuse de caietul de sarcini, prin depăşirea termenului de execuţie cu 75% şi, 
respectiv, S.R.L. „Oztor” a fost descalificat. 

De asemenea, a fost descalificată şi oferta S.R.L. „Badprim”, care a propus cel mai mic preţ. Drept 
temei al discalificării a fost invocată neîntrunirea condiţiilor de calificare şi, anume, existenţa a cel 
puţin două contracte realizate cu succes de natură şi complexitate similară.  

Comisia de licitaţie, a indicat că, din contractele prezentate de către S.R.L. „Badprim”, relevant 
este doar contractul cu privire la construcţia terminalului vamal din Kaliningrad, Russia, în valoare 
de 294,2 mln lei, celelalte şase contracte prezentate, în valoare de 15-33 mln lei fiind apreciate 
drept irelevante.  

Al treilea participant al licitaţiei, Consorţiul format din S.R.L. „Horeco  Impex” şi S.R.L. „Frigoclima”, 
la rândul său, de asemenea a fost descalificat, din considerentul că nu au prezentat dovada 
deţinerii unei experienţe similare, precum şi a cifrei anuale de afaceri solicitate. 
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În aceste condiţii se constată că, de către comisia de licitaţie, nu au fost întreprinse măsurile 
necesare în vederea pregătirii unui caiet de sarcini realizabil (termenul de execuţie fiind prea mic), 
precum şi a fost admisă examinarea superficială a documentelor prezentate de către ofertanţi, 
S.R.L. „Badprim” fiind descalificat, în pofida faptului că de către acesta a fost prezentat un contract 
de natură şi complexitate similară, a cărui valoare depăşeşte de 30 ori valoarea estimată a 
lucrărilor pentru PIF Leuşeni. 

Relevant este faptul că, urmare a eşecului cu prima licitaţie a PIF Leuşeni, a fost luată decizia cu 
privire la separarea în două contracte diferite a lucrărilor de proiectare şi a celor de construcţie. 

Urmare a concursului organizat, în calitate de proiectant a fost selectat S.R.L. “IGC Construct”, la 
21.10.2013 fiind încheiat contractul corespunzător de proiectare nr. MACP/NCS/SH-1.6.1. 

Potrivit contractului nr.MACP/NCS/SH-1.6.1, relevante sunt următoarele clauze cu privire la 
termenul de executare a contractului: 

Descrierea lucrărilor de proiectare Data limită de executare a serviciilor 

Elaborarea proiectului de execuţie 35 zile de la semnarea contractului 

Coordonarea proiectului, la toate etapele de 
elaborare cu organele de stat de control, 
autorităţile locale şi prestatorii de servicii de utilităţi 

35 zile de la semnarea contractului 

Elaborarea listei cu cantităţile de lucrări 35 zile de la semnarea contractului 

Elaborarea proiectului de organizare a lucrărilor 35 zile de la semnarea contractului 

Verificarea proiectului în modul stabilit 45 zile de la semnarea contractului 

Analizând clauzele contractuale indicate, este evident că termenii stabiliţi de către ANSA în 
vederea proiectării şi construcţiei PIF Leuşeni, au fost ireali, fiind compromis proiectul din start. 

În acelaşi timp, tergiversarea realizării proiectului dat, chiar la prima etapă a dus la majorarea 
valorii contractului. Astfel, dacă oferta cu cel mai mic preţ în cadrul licitaţiei din 21.08.2013 a 
constituit 11,5 mln lei (898,9 mii dol. SUA) atunci, urmare a licitaţiei repetate, contractul a fost 
adjudecat (contract nr. MACP/CW/NCB-1.5) contra sumei 17,6 mln lei (977,4 mii dol SUA) sau cu 
6,1 mln lei mai mult decât ofertele de la prima licitaţie. 

Totodată, nici contractul nr. MACP/CW/NCB-1.5 încheiat cu S.R.L. “Building Astrom” SRL 
(România) nu fost finalizat dat fiind intrarea în incapacitate de plată a antreprenorului şi 
declanşării procedurii de insolvabilitate. 

În conformitate cu procesul verbal de predare-primire a lucrărilor executate, semnat de către părţi 
la 29.01.2016, a fost confirmată executarea de către S.R.L. “Building Astrom” a lucrărilor de 
construcţie ale PIF Leuşeni, în valoare totală de 5,3 mln lei (echiv. 257,5 dol SUA) ceea ce 
constituie doar 1/3 din valoarea totală a contractului. 

În aceste condiţii, la 29.04.2016, în „Экономическое Обозрение” Ediţia nr. 16, de către UCIMPA a 
fost publicată Invitaţia pentru prezentarea ofertelor: construcţia punctelor de Inspecţie la 
Frontieră Leuşeni şi Giurgiuleşti, nr. de referinţă MACP/CW/NCB-1.8, termenul limită de depunere 
a ofertelor fiind  - 03.06.2016. Anunţul dat a fost republicat şi în ediţia „Экономическое 
Обозрение” nr. 17 din 06.05.2016. 

Comisia de licitaţie a fost formată din reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare,Ministerului Finanţelor, ANSA, UCIMPA şi Proiectului MACP. 

La data limită de depunere au fost prezentate următoarele oferte: 

Nr. Ofertantul 
Valoarea, mln lei 

PIF Leuşeni PIF Giurgiuleşti 
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1 Consorţiul format din: 
- S.R.L. „Horeco  Impex” (România) 
- S.R.L. „Frigoclima” (Moldova) 

28,2 11,0 

2 Consorţiul format din: 
- S.R.L. „Iasicon” (România) 
- S.R.L. „Acar-Construct” (Moldova) 

26,6 10,2 

3 S.R.L. „Badprim” 25,8 - 

4 Consorţiul format din: 
- S.R.L. „Sarco-Service” (Moldova) 
- S.R.L. „Wincon” (Romania) 

19,4 - 

În cazul Lotului 2 „PIF Giurgiuleşti”, între membrii comisiei nu au existat careva divergenţe şi la 
18.07.2016, în baza raportului de evaluare, a fost declarat câștigător  consorţiul firmelor S.R.L. 
„Iasicon” (România) şi S.R.L. „Acar-Construct” (Moldova). 

În privinţa Lotului 1 „PIF Leuşeni”, între membrii comisiei au apărut divergenţe esenţiale. Iniţial, 
membrii comisiei de licitaţie au decis desemnarea Consorţiului format din S.R.L. „Sarco-Service” 
(Moldova) şi S.R.L. „Wincon” (Romania) în calitate de câştigător al licitaţiei. Însă, ANSA a refuzat 
aprobarea raportului dat de evaluare, invocându-se  neîntrunirea integrală de către ofertant a 
condiţiilor de evaluare.  

În această ordine de idei, se prezintă a fi relevante argumentele expuse de către UCIMPA la 
alegaţiile ANSA, acestea fiind prezentate în mod oficial atât ANSA, precum şi Băncii Mondiale. 

Obiecţiile ANSA Argumentele UCIMPA 

Subiectul finalizării în termen a lucrărilor este un 
punct sensibil pentru ANSA, reieşind din 
angajamentele pe care şi le-a asumat Republica 
Moldova prin semnarea Acordului de Asociere cu 
Uniunea Europeană,ratificat prin Legea nr. 112 din 
02.07.2014 şi a Hotărârii de Guvern nr. 808 din 
07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului 
naţional de acţiuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere Republica Moldova - 
Uniunea Europeană în perioada 2014-2016. 
Capitolul 4, Măsuri sanitare şi Fitosanitare, care 
prevede expres reconstrucţia punctelor de control 
sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră până la 
finele acestui an. Din experienţa anterioară pe 
care o avem cu acest consorţiu de companii - 
"Sarco-Service" SRL şi „Wincon" SRL, la Posturile 
de Inspecţie la Frontieră Tudora şi Criva, ne-am 
convins personal despre incapacitatea lor de a-şi 
onora obligaţiile contractuale în termen, având 
întârzieri în execuţia obiectelor sus menţionate 
mai mult de un an, la Tudora fiind planificat 
iniţial finalizarea lucrărilor la 30.05.2015, iar la 
Criva la 30.04.20 15.  

Considerăm că extinderea termenelor 
contractuale menţionate în scrisoarea Dvs 
(pentru PIF Tudora şi Criva) nu a fost din 
vina contractantului, dar a fost rezultatul 
incapacităţii Beneficiarului (ANSA) de a 
coordona procesul de autorizare a 
construcţiei cu diverse autorităţi statale 
(Serviciul Vamal, autorităţile publice locale 
etc.) precum şi furnizori de utilităţi (gaze 
naturale şi energie electrică). Nu există nici-
o dovadă documentată a incapacităţii 
ofertantului de a executa obligaţiile 
contractuale şi, respectiv, Comisia de 
Evaluare nu se putea baza pe această 
afirmaţie în timpul evaluării ofertelor. 

Respectiv, examinând documentele din ofertă s-
au constatat grave abateri de la Fişa de date 
privind licitaţia (FDL) prin care se doreşte iar să se 

Cu privire la modificarea termenului de 
finalizare cu 20 zile, vă anunţăm că 
extinderea termenului pentru finalizarea 
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tergiverseze perioada de finalizare a lucrărilor, 
astfel Ofertantul prin Graficul de execuţie a 
lucrărilor prezentat a modificat deschis termenul 
de finalizare a contractului cu 20 de zile, 
modificare care este interzisă şi contravine IPO 
13.2 care prevede expres că "Nu sunt admise 
perioade alternative pentru finalizare" 

lucrărilor nu a fost solicitată de către 
contractant în oferta sa, afirmaţia 
respectivă bazându-se pe un simplu orar de 
lucrări, care este doar un document 
informativ. Raportul de evaluare a ofertelor 
a fost elaborat în conformitate cu 
documentele de licitaţie, inclusiv cerinţa 
relevantă referitoare la termenul limită. 
Totodată, Vă informăm, că după o 
consultare a acestei obiecţii cu colegii de la 
Banca Mondială, a fost acceptată această 
deviere ca fiind una de o importanţă 
majoră, astfel fiind recomandată ca 
Ofertantul care a oferit preţul cel mai mic 
să fie descalificat. 

La fel, s-a constatat o omisiune frauduloasă în 
documentul prezentat de ofertant, şi anume 
Formularul privind Angajamente curente pentru 
contracte/lucrări în curs de execuţie, unde nici 
"Sarco-Service" SRL şi nici “Wincon" SRL nu au 
menţionat angajamentele neonorate la 
construcţia PIF Tudora şi PIF Criva. Este necesar de 
menţionat că lucrările care trebuiau să fie 
finalizate de către ofertant încă la 30.04.2015 nici 
la ziua de azi nu au fost executate.  

În opinia noastră, aceasta nu este o 
omisiune majoră, deoarece oferta, inclusiv 
toate formularele, au fost prezentate 
aceleiaşi autorităţi, care a semnat şi 
contractele menţionate mai sus, şi prin 
urmare ANSA sau UCIMPA nu puteau să nu 
cunoască despre aceste contracte. În acest 
fel, această omisiune nu are absolut nici un 
impact asupra procesului de evaluare. 
Clarificările referitoare la partea ce ţine de 
întârzierile admise în executarea lucrărilor 
de construcţie pentru PIF Tudora şi Criva au 
fost prezentate în comentariul nostru supra 

S-au constatat abateri de la Fişa de date privind 
licitaţia (FDL), şi anume IPO 13.4 care prevede că 
„Nu sunt permise soluţii tehnice alternative 
pentru părţi de lucrări", ofertantul venind cu alte 
tipuri de răşini polimerice epoxidice pentru 
pardose1i şi panouri sandwich decât cele cerute 
prin documentele de licitaţie. La fel, ofertantul nu 
deţine agrement tehnic pentru materialele 
propuse. În acest context invocăm prevederile 
Cap. VII - Cerinţe privind lucrările, lit. D. Materiale 
şi reglementări tehnice utilizate. Din 
corespondenţa pe care a avut-o „Sarco-Service” 
SRL cu UCIMPA, am observat că primii insistă la 
soluţii alternative şi dau asigurări că vor prezenta 
Agrementele tehnice ulterior până la finalizarea 
construcţiei, fapt ce contravine Cap. VII - Cerinţe 
privind lucrările enumerate mai sus 

Nu am identificat în oferta Ofertantului nici 
o soluţie tehnică alternativă. Panourile 
sandwich propuse sunt incluse în 3 din cele 
4 oferte (iar al patrulea ofertant nu a 
indicat în general tipul de panouri 
sandwich). Într-adevăr, nu există avize 
tehnice pentru aceste tipuri de panouri în 
Republica Moldova, dar există un certificat 
relevant eliberat de către Serviciul 
Protecție Civilă şi Situaţii Excepţionale, care 
a fost considerat acceptabil de către 
inginerul civil. Reiterăm că problema cu 
panourile sandwich se referă la toţi cei 3 
ofertanţi. Compania a prezentat 
documentaţie relevantă pentru răşini 
polimerice epoxidice pentru pardoseli, care 
a fost acceptată de către inginerul civil 

Examinând oferta “Sarco-Service” SRL şi „Wincon” 
SRL, am mai constatat că nu sunt îndeplinite 
cerinţele tehnice conform IPO 16, aceştia nu 
dispun de licenţe pentru unele activităţi esenţiale 

Toate documentele prezentate de Ofertant, 
ca răspuns la cererea noastră de clarificări, 
au fost acceptate de către inginerul civil în 
raportul său din data de 27 iulie 2016 
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în executarea contractului, nu dispun de unele 
echipamente cerute în documentele de licitaţie, 
nu dispun de diriginţi de şantier pentru unele 
lucrări speciale.  

Din relatările sus-nominalizate poate fi distins caracterul tendenţios al argumentelor prezentate de 
către ANSA în vederea descalificării ofertantului Consorţiul S.R.L. „Sarco-Service” şi S.R.L. 
„Wincon”, fiind evident că faptele imputate acestuia şi anume neexecutarea în termen a PIF Criva 
şi PIF Tudora nu au fost admise din vina ofertantului, din moment ce însăşi inacţiunile ANSA, în 
calitate de beneficiar, a dus la compromiterea termenului de executare. 

Mai mult ca atît, ANSA a solicitat de la UCIMPA, prin demersul său, nu doar discalificarea 
Consorţiului S.R.L. „Sarco-Service” şi S.R.L. „Wincon”, dar şi desemnarea ofertantului următor: 
„ţinând cont de necesitatea demarării lucrărilor de construcţie a PIF Leuşeni în cel mai scurt termen 
pentru a reuşi finalizarea lucrărilor până la sfârşit de an, solicităm ca în strictă conformitate cu 
procedurile Băncii Mondiale să propuneţi următorul candidat care corespunde tuturor 
exigenţilor stabilite în Documentele de licitaţie şi Ghidul Băncii Mondiale”. 

Ân fapt, de către ANSA a fost solicitată desemnarea în calitate de câştigător al licitaţiei Consorţiului 
S.R.L. „Iasicon” şi S.R.L. „Acar-Construct” (Moldova), care a propus preţul de  
26,6 mln lei ceea ce depăşeşte oferta Consorţiului S.R.L. „Sarco-Service” şi  
S.R.L. „Wincon” cu 7,1 mln lei lei (oferta celui de al doilea (după preţ) participant fiind descalificat 
deoarece nu întruneşte condiţiile de calificare). 

Astfel, pe de o parte, ANSA nu a acceptat oferta Sarco-Service & Wincon, invocându-se drept 
motiv prevederea unui termen cu 20 zile mai mare comparative cu termenul de finalizare a 
lucrărilor şi, pe de altă parte, ANSA acceptă oferta Iasicon & Acar-Construct pentru un supra-cost 
de 7,1 mln lei.  

În acest context urmează de indicat că, valoarea estimativă a licitaţiei MACP/CW/NCB-1.8-1 a fost 
evaluată la 1,2 mln dol SUA sau 24,7 mln lei conform cursului la 03.06.2016 (data depunerii 
ofertelor), fără a se lua în calcul că 1/3 din valoarea proiectului a fost realizată de compania 
Building Astrom (desemnată cîştigătoare prin licitaţia anterioară MACP/CW/NCB-1.5). 

Astfel, valoarea estimativă  a contractului urma să fie micşorată în modul corespunzător cu suma 
de 257,5 mii dol SUA (lucrările efectuate de Building Astrom), valoare finală urmând să constituie 
942,4 mii dol SUA (echiv. 19,4 mln lei). 

Relevant în această ordine de idei este faptul că, din toate contractele privind  construcţia PIF-
urilor, al căror beneficiar este ANSA, nici unul nu a fost executat în termenii stabiliţi, finalizarea 
acestora fiind tergiversată în mod semnificativ. 

Dacă în cazul PIF Leuşeni şi PIF Giurgiuleşti, neexecutarea în termen a contractului a fost 
condiţionată din cauza intrării în insolvabilitate a antreprenorului S.R.L. „Building Astrom” 
România, atunci în cazul PIF Tudora şi PIF Criva, se constată că cauza principală a tergiversării 
lucrărilor de construcţie este însăşi ANSA, care, în calitate de beneficiar al obiectivelor date, nu a 
întreprins măsurile necesare în vederea obţinerii tuturor coordonărilor şi autorizaţiilor necesare. 

De altfel, antreprenorii obiectivelor PIF Tudora şi PIF Criva, S.R.L. “Sarco Service” au efectuat 
demersurile respective menţionînd asupra motivelor neexecutării în termen a obligaţiilor 
contractuale asumate şi, respectiv, necesităţii prelungirii termenului contractului. De remarcat că 
argumentele date, au fost recunoscute drept pertinente de către UCIMPA şi Banca Mondială, fiind 
încheiate amendamente la contractele de bază cu privire la prelungire termenului de executare. 
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Urmează de menţionat că, PIF-urile reprezintă obiecte specifice, amplasate pe teritoriul punctelor 
de trecere a frontierei de sta şi sunt strâns legate de activitate Poliţiei de frontieră şi a Serviciului 
Vamal. Astfel, executarea la timp a obiectelor menţionate depinde în mare măsură  de gradul de 
cooperare între ANSA şi Serviciul Vamal. Examinând corespondenţa antreprenorului cu UCIMPA şi 
ANSA, se constată că chiar de la demararea lucrărilor de construcţie, de către ANSA nu a fost 
asigurată coordonarea necesară şi eficientă cu Serviciul Vamal fapt ce a condiţionat tergiversarea 
termenilor de execuţie. 

 

4. ACHIZIŢIA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE ÎN DOMENIUL SANITAR-VETERINAR 

O altă achiziţie destul de importantă şi costisitoare pentru ANSA au fost sistemele informaţionale 
pentru:  

 managementul măsurilor sanitar-veterinare (MMSV); 

 managementul informaţional al laboratoarelor (LIMS).  

Caietele de sarcini au fost elaborate şi coordonate de către Centrul E-Guvernare, Centrul 
Informaţional Agricol (CIA), Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi ANSA.  
La cerinţa CIA a fost preconizată şi achiziţionarea ajustării sistemului informaţional de care dispune 
CIA – Registrul Digital al Animalelor (RDA). 

Licitaţia în cauză (în trei loturi separate) a fost anunţată la 9 septembrie 2014 cu data limită pentru 
prezentarea ofertelor - 11 noiembrie 2014. 

Lot 1, MACP/G/ICB-1.5-1, SIA “Managementul Măsurilor Sanitoar-Veterinare” (MMSV) 

Agentul economic Rezidenţa Valuta Valoarea ofertei 

Siveco Romania USD 
MDL 

160.000 
3.576.000 

Consorţiu format din: 
Star Storage 
GamaIT 
DAAC System Integrator 

 
România 
România 
Moldova 

 
 

Euro 

 
 

278.550 
 

Lot 2, MACP/G/ICB-1.5-2, SIA “Managementul Laboratorului” (LIMS) 

Agentul economic Rezidenţa Valuta Valoarea ofertei 

Consorţiu format din: 
Romanian Soft Company 
Expert One Research 

 
România 
România 

 
USD 

 
200.000 

Consorţiu format din: 
Star Storage 
GamaIT 
DAAC System Integrator 

 
România 
România 
Moldova 

 
 

Euro 

 
 

197.820 

Lot 3, MACP/G/ICB-1.5-3, Ajustarea SIA “Registrul de Stat al Animalelor” RSA 

Agentul economic Rezidenţa Valuta Valoarea ofertei 

Consorţiu format din: 
Romanian Soft Company 
Expert One Research 

 
România 
România 

 
USD 

 
340.000 

Consorţiu format din: 
Star Storage 

 
România 
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GamaIT 
DAAC System Integrator 

România 
Moldova 

USD 249.562 

Din cadrul comisiei de licitaţie au făcut parte ministrul şi vice-ministrul agriculturii şi industriei 
alimentare; directorul general ANSA, reprezentantul Ministerului Finanţelor, directorul ÎS Centrul 
Informaţional Agricol, directorul executiv UCIMPA şi reprezentantul Ministerului Agriculturii şi 
Industriei Alimentare. 

În cazul lotului 2 şi 3, comisia de licitaţie a desemnat în calitate de câştigător compania „Romanian 
Soft Company” (România), care este şi fondatoare unică la firma Î.M. “European Software 
Company” S.R.L. înregistrată în Moldova. 

La începutul anului 2008, Romanian Soft Company a preluat de la rudele vice-ministrului 
agriculturii (membru al comisiei de licitaţie) cota-parte în capitalul statutar al firmei Î.M. 
“European Software Company” S.R.L. înregistrată în Moldova. Mai mult ca atât, pentru anul 2013, 
au fost constate şi interesele membrilor de  familie ai viceministrului, aceştia fiind angajaţi şi 
remuneraţi de către Î.M. “European Software Company” S.R.L. 

În aceste condiţii, este evident că, prezenţa vice-ministrului agriculturii şi industriei alimentare în 
cadrul comisiei de licitaţie şi participarea la adoptarea deciziei, precum şi refuzul acestuia de a se 
retrage din componenţa comisiei date, este în stare să afecteze credibilitatea obiectivităţii 
desemnării câştigătorului pentru lotul 2 şi 3. 

În calitate de câştigători ai licitaţiei au fost declarate următorii agenţi economici: 

Lotul Sistemul informaţional Agentul economic 

Lotul 1 SIA MMSV Star Storage, GamaIT, DAAC System Integrator 

Lotul 2 SIA LIMS Romanian Soft Company, Expert One Research 

Lotul 3 SIA RSA Romanian Soft Company, Expert One Research 

De remarcat că, la etapa derulării contractelor date, nu au intervenit careva impedimente, de 
către ofertanţi fiind executate în volum deplin obligaţiile asumate privind furnizarea şi instalarea 
sistemelor informaţionale menţionate, fapt confirmat şi prin semnarea corespunzătoare a actelor 
de acceptanţă a soluţiilor livrate de către dezvoltatori - Installation Certificate (certificatul de 
instalare), Operational Acceptance Certificate (Certificatul privind acceptarea operaţională), 
Complete System Integration Protocol (Certificatul de integrare completă a sistemei). 

Paradoxal este faptul că actualmente, ANSA, în persoana noului director (fostul vice-ministru al 
agriculturii şi membru al comisiei de licitaţie) refuză să primească la balanţă sistemele 
informaţionale MMSV şi LIMS şi, respectiv, să înceapă utilizarea sistemelor date, fiind, astfel, 
compromis proiectul dat. În argumentarea poziţiei, Agenţia invocă asemenea aspecte ca: 
nefuncţionalitatea sistemelor  MMSV şi LIMS; lipsa rezultatului scontat prin implementarea 
acestora; lipsa unei platforme pentru operarea sistemelor informaţionale (ceea ce este absolut 
exclus deoarece operarea sistemelor - introducerea datelor şi vizualizarea rapoartelor - se face 
prin interfaţa web, adică se poate de lucrat chiar de pe o tabletă sau smartphone).  

Pe de altă parte, în cadrul întâlnirii cu Înaltul Consilier UE pentru Siguranţa Alimentelor, acelaşi 
director general al ANSA informează despre finalizarea instalării sistemului informaţional modern 
“LIMS” şi oportunităţile acestuia în facilitarea fluxului de informaţie între laboratoare şi punctele 
de control fitosanitar şi sanitar-veterinar de la frontieră. 
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Totodată, funcţionalitatea şi impactul sistemelor informaţionale au fost confirmate şi de către 
experţii Băncii Mondiale în cadrul Misiunii de supraveghere la începutul lunii iunie 2016, dar şi de 
alţi donatori implicaţi în asistenţa tehnică pentru ANSA (GIZ, IFC, misiunea UE).  

Este de menţionat că, la moment, a expirat 75% din perioada de garanţie şi mentenanţă asigurată 
de către furnizorul sistemelor informaţionale conform obligaţiilor contractuale, în pofida faptului 
că ANSA manifestă inacţiune în implementarea acestor sisteme. 

 

CONCLUZII: 

 Mijloacele creditare acordate Moldovei de către Banca Mondială în cadrul Proiectul MAC-P 
pentru construcţia Punctelor de Control la Frontieră şi achiziţionarea softurilor informaţionale 
au fost utilizate ineficient.  

 În cazul licitaţiei de lucrări pentru construcţia PIF Leuşeni, caietele de sarcini au fost întocmite 
cu deficienţe, fiind indicaţi termeni ireali de executare a contractului. Mai mult ca atît, urmare 
a tergiversării implementării proiectului vizat, valoarea contractului de reconstrucţie a fost 
majorat de la 11,5 mln lei (oferta cea mai mică de la prima etapă a licitaţiei) pănă la  
26,6 mln lei (oferta solicitată de ANSA pentru a fi desemnată câștigătoare). 

 În cazurile PIF Tudora şi PIF Criva, lucrările de construcţie au avut loc cu tergiversarea 
termenului datorită faptului că ANSA, în calitate de beneficiar al obiectivelor date, nu a 
întreprins măsurile necesare pentru obţinerea coordonărilor şi autorizaţiilor necesare. 

 În totalitate, nici unul din contractele cu privire la construcţia PIF-urilor, al căror beneficiar 
este ANSA, nu au fost executate în termenii stabiliţi, finalizarea acestora fiind tergiversată 
semnificativ, în mod deliberativ. 

 În cazul licitaţiilor privind elaborarea a două sisteme informaţionale (MMSV şi LIMS) în 
domeniul sanitar-veterinar au fost stabilite situaţii de conflicte de interese între compania 
câștigătoare „Romanian Soft Company” şi unul din membrii comisiei de licitaţie.  

 În pofida faptului că sistemele informaţionale MMSV şi LIMS, ulterior elaborate, au trecut 
toate certificările de conformitate (IC, OAC, CSIP), ANSA refuză sa le primească la balanţă şi să 
le implementeze invocând nefuncţionalitatea acestora, lipsa rezultatului scontat şi a unei 
platforme pentru operarea produselor software.  

 În timp ce ANSA tergiversează implementarea sistemelor, la momentul respectiv deja a 
expirat 75% din perioada de garanţie şi mentenanţă asigurată de către furnizorul sistemelor 
informaţionale conform obligaţiilor contractuale. 


