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Prefață
Raportul financiar la situația din 31.12.2020 privind executarea bugetului Agenției
Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor în exercițiul bugetar 2020 este prezentat Ministerului
Finanțelor în baza prevederilor art. 38 al Legii Contabilității nr 113-XVI din 27.04.2007.
Prezentul Raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și
responsabilității bugetar fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie
2007, precum şi potrivit reglementărilor Ministerului Finanţelor prin Ordin nr. 216 din 28 decembrie
2015 ”Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele
metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar” .
Pentru perioada raportată anul 2020, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a
utilizat mijloace financiare publice în sumă de 6556,9 mii lei din contul surselor alocate de la bugetul
de stat la componenta de bază. La încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2020, Agenția Națională
pentru Soluționarea Contestațiilor a prezentat Ministerului Finanţelor Raportul privind executarea
bugetului instituţiei din contul cheltuielilor de bază în conformitate cu modul stabilit prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr.216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul
bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul
bugetar și Ordinul Ministrului Finanțelor nr.164 din 30 decembrie 2016 ”Cu privire la aprobarea
Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor instituţiilor bugetare”.
Prezentul Raport include date privind executarea bugetului Agenției Naționale pentru
Soluționarea Contestațiilor pentru 12 luni a anului 2020, care conține referințe la indicii executării de
casă şi celei efective a cheltuielilor în raport cu limitele bugetare aprobate, unele argumentări şi
explicaţii privind utilizarea mijloacelor financiare publice la unele capitole de cheltuieli.
I. Descrierea generală privind executarea bugetului Agenției Naționale pentru

Soluționarea Contestațiilor
1. În conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172 din 19.12.2019, pentru
finanţarea bugetului Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor de la componenta de
bază a bugetului de stat au fost aprobate, rectificate și precizate – 6577,2 mii lei (Tabelul nr.1).
Perioada de gestiune 2020 (mii lei)
Denumire

I. Venituri
Finanțare de
la buget

Cod ECO
Precizat pe
an (mii lei)

Executat
(mii lei)

1

6577,2

6556,9

149800

6577,2

6556,9

Executat
faţă de
precizat
(%%)

Executat anul curent față de
perioada raportată a anului
precedent
Executat (mii
lei)

Executat anul
curent față de
precedent (%%)

99,69

6098,1

107,53

99,69

6098,1

107,53

Tabelul nr.1: Descifrarea veniturilor
2. Cheltuielile de casă la 31.12.2020, din contul celor de bază au constituit 6556,9 mii lei,
având nivelul de executare, în raport cu planul precizat în perioada de gestiune, în proporție de 99,69
la sută. Structura cheltuielilor aprobate şi executate în aspectul articolelor de cheltuieli ale
Clasificaţiei bugetare, pe componenta de bază, se prezintă în Tabelul nr.2.
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3
6577,2

Executat
perioada
Executat
de
faţă de
gestiune
precizat (%)
2020
(mii lei)
4
5
6556,9
99,69

21

5005,4

5005,0

99,99

4252,5

117,70

211180

3925,65

3925,5

100

3334,7

117,72

212100

903,0

902,9

99,98

767,7

117,60

212210

176,75

176,6

99,94

150,1

117,72

22

1097,3

1085,8

98,95

1414,1

76,79

Servicii informaționale

222210

143,5

143,4

99,94

251,8

56,96

Servicii de telecomunicații

222220

37,3

34,9

93,57

16,6

>200

Servicii de locațiune

222300

114,2

108,2

94,74

184,4

58,68

Servicii de transport

222400

7,7

7,6

99,49

39,0

19,64

Servicii de reparații curente

222500

492,9

492,2

99,86

288,9

170,39

Formare profesională

222600

14,4

14,4

100

52,7

27,23

Deplasări de serviciu peste hotare

222720

123,3

123,3

100

429,2

28,72

Servicii editoriale

222910

4,9

4,9

100

49,4

9,91

Servicii de protocol

222920

9,9

9,9

100

11,5

86,19

Servicii de pază
Servicii poștale și servicii de
distribuire a drepturilor sociale
Servicii neatribuite altor aliniate

222940

106,7

106,7

100

17,8

>200

222980

8,6

8,6

100

3,2

>200

222990

33,9

31,7

93,7

69,6

45,66

- Prestații sociale
Indemnizația la încetarea acțiunii
contractului
Indemn pt. incapacitatea temp. de
muncă
- Active nefinanciare

27

15,0

7,3

48,66

15,2

48,06

273500

15,0

7,3

48,66

15,2

48,06

3

459,5

458,8

99,85

416,3

110,2

31

198,5

198,0

99,75

195,2

101,42

Procurarea mașinilor și utilajelor
Procurarea uneltelor şi sculelor,
inventarului de producere şi
gospodăresc

314110

176,1

175,7

99,76

120,3

146,05

316110

22,4

22,3

99,72

74,9

29,8

Procurarea activelor nemateriale

317110

0

Procurarea altor mijloace fixe
Stocuri de materiale circulante
Procurarea combustibilului,
carburant lubrifiant
Procurarea pieselor de schimb
Procurarea materialelor de uz
gospodaresc si rechizite
Procurarea materialelor de
construcție
Procurarea altor materiale

318110

0

33

261,0

260,8

99,93

221,1

117,95

331110

60,0

60,0

100

60,0

100

332110

9,0

8,9

98,94

12,1

73,3

336110

136,5

136,5

100

107,3

127,19

337110

8,5

8,4

99,23

2,0

>200

339110

47,0

47,0

100

39,7

118,48

Denumire

Cod
ECO

1
II Cheltuieli din bugetul de stat

2

- Cheltuieli de personal
Remunerarea muncii angajaților
conform statelor
Contribuții de asigurări sociale de
stat obligator
Prime de asigurare obligatorie de
asist medicală
- Servicii

Precizat
pe an (mii
lei)

Executat
perioada
raportată
anul 2019
(mii lei)

Executat
anul curent
față de
precedent
(%)

6098,1

107,53

273200

Inclusiv:
Mijloace fixe

Tabelul nr.2: Descifrarea cheltuielilor la componenta de bază, pe fiecare cod ECO
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Analiza alocaţiilor destinate Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, conform
Legii bugetului de stat pentru anul 2020, cu referire la perioada de gestiune, din contul componentei
de bază, denotă că acestea au fost efectuate preponderent pentru retribuirea muncii personalului,
achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală, toate însumând 76,3% din totalul cheltuielilor executate. De asemenea, o pondere
importantă în totalul cheltuielilor precizate pentru perioada de referinţă o constituie plata serviciilor –
16,6%, procurarea activelor nefinanciare –7,0%, prestațiilor sociale – 0,1%.
Din totalul cheltuielilor pentru plata serviciilor, au fost înregistrate cheltuieli pentru servicii în
domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor în sumă de 178,3 mii lei din care: - servicii
informaționale – 143,4 mii lei (deservirea SI 1C, SI ELO, suport pentru pagina oficială a instituției
www.ansc.md, suport a bazei legislative MOLDLEX, internet și deservirea rețelei interne); - 34,9 mii
lei (servicii de telefonie).
Astfel, cheltuielile executate total au constituit 6556,9 mii lei, de la componenta de bază.
De menționat, că Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor nu beneficiază de
careva subsidii sau finanțare din granturi, proiecte din surse externe, deci anexele nr.1 și nr.2 la
prezentul raport nu sunt relevante.
II.

Descrierea informației din Bilanțul contabil al Agenției Naționale pentru
Soluționarea Contestațiilor

1. În conformitate cu Bilanţul contabil și analizei rapoartelor financiare ale Agenției Naționale
pentru Soluționarea Contestațiilor, la situația din 31.12.2020, activele de bilanț înregistrate la finele
perioadei de gestiune, au constituit 1484,1 mii lei, dintre care:
- mijloace fixe (cont 314-319) – 2872,9 mii lei (valoarea de bilanț 1234,0 mii lei), datorită
procurării tehnicii de calcul și de birou – 175,7 mii lei, mobilierului – 22,3 mii lei și altele pentru
eficiența lucrului.
- uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale (cont 391-392) – 1638,9 mii lei.
- stocuri de materiale circulante (cont 331-339) – 237,7 mii lei, majoritatea au fost procurate
în ultimele luni a perioadei de gestiune pentru buna funcționare a instituției în perioada ulterioară.
- active financiare –12,4 mii lei care sunt alte creanțe ale instituției pentru servicii
informaționale, de locațiune, procurare de carburanți și alte materiale.
Analizând rapoartele financiare, în pasivul bilanţului au fost înregistrate următoarele:
- alte datorii ale instituției bugetare (cont 519) - 344,2 mii lei, dintre care:
✓
cheltuieli de personal – 335,7 mii lei – remunerarea muncii, contribuții de asigurări sociale de
stat obligatorii;
✓
servicii – 0,4 mii lei – cheltuieli pentru servicii de locațiune;
✓
prestații sociale – 8,1 mii lei – indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate
din mijloace financiare ale angajatorului.
- rezultatul financiar al instituției publice din anul curent (-340,9) mii lei, rezultat faptului
deprecierii activelor instituției a anului curent.
2. La situația din 31.12.2020, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor analizănd
activitatea operațională privind fluxul mijloacelor bănești menționează că, au fost reflectate integral
în evidența contabilă operațiile economice efectuate în perioada bugetară prin sistemul trezorerial,
efectuate inventarierile conturilor de bilanț, precum și verificarea raportului conform Fișei executării
contului curent (forma FD-037), unde:
- Total Venituri – 6556,9 mii lei – finanțare din bugetul de stat.
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- Total Cheltuieli executate – 6556,9 mii lei: cheltuieli de personal 5005,0 mii lei, servicii
1085,8 mii lei, prestații sociale 7,3 mii lei, procurări materiale circulante 260,8 mii lei, procurări de
mijloace fixe 198,0 mii lei, raportul față de cheltuielile totale executate este descris în Figura nr.1.

Cheltuieli de casă total 6556,9 mii lei
76,3 % cheltuieli de personal
16,6 % servicii
0,1 % prestații sociale
4,0 % procurări de materiale
circulante
3,0 % procurări mijloace fixe

Figura nr.1: Descifrarea cheltuielilor de casă la K2.
3. Activitatea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor este finanțată din bugetul de
stat. În perioada raportată au fost calculate venituri efective din alte finanțări din bugetul de stat în
sumă de 6556,9 mii lei.
În baza documentelor primare înregistrate prin operațiile economice în evidența contabilă și
reflectarea lor în rapoartele financiare avem efectuate cheltuieli efective totale în sumă de 6897,8 mii
lei din care:
• Cheltuieli de personal – 4976,0 mii lei (3901,9 mii lei remunerarea muncii + 1074,1 mii
lei contribuții și prime de asigurări);
• Bunuri și servicii – 1354,8 mii lei (bunuri - utilizarea stocurilor 225,7 mii lei + 1129,1 mii
lei servicii);
• Prestații sociale ale angajatorilor – 15,4 mii lei;
• Cheltuieli privind deprecierea activelor aflate la bilanț – 551,6 mii lei (uzura mijloacelor
fixe 551,6 mii lei)
Raportul față de cheltuielile efective totale este descris în Figura nr.2.

cheltuieli efective total 6897,8 mii lei
72,14%
15,4 mii lei - prestații sociale
1354,8 mii lei - bunuri și servicii
4976,0 mii lei - celtuieli de personal
551,6 mii lei - deprecierea activelor

19,64%
8,00%
0,22%

Figura nr.2: Descifrarea cheltuielilor de efective pe K2.
Rezultatul perioadei de raportare constituie suma de -340,9 mii lei
Venituri efective 6556,9 mii lei – 6897,8 mii lei cheltuieli efective.
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III. Creanțele – Datoriile formate în Agenția Națională pentru Soluționarea

Contestațiilor
În urma executării propriului buget, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a
înregistrat la 31.12.2020 creanțe și datorii în sumă de 12,4 mii lei și respectiv 344,2 mii lei și anume:
✓ alte creanțe ale instituției bugetare – 12,4 mii lei, ca urmare a cheltuielilor preconizate
pentru servicii de telefonie, de locațiune, de achiziționare a carburanților si altor materiale achitate în
ultimele zile din luna decembrie 2020, cu termenul de ridicare în ianuarie2021.
✓ alte datorii ale instituției bugetare - 451,3 mii lei, dintre care:
335,7 mii lei – formate din remunerarea muncii 256,6 mii lei, contribuții de asigurări sociale
de stat și prime medicale obligatorii 79,1 mii lei;
0,4 mii lei – cheltuieli pentru servicii de locațiune;
8,1 mii lei – cheltuieli pentru prestații sociale și anume de incapacitate temporară în muncă
achitate de angajator.
Descifrarea creanțelor și datoriilor se prezintă în Anexa nr.3.
Datoriile și creanțele formate nu au termenul expirat, deci anexa nr.4 nu este relevantă la
acest raport.
IV. Raport privind statele și efectivele de personal
În conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 271 din 15.12.2016 ”Cu privire la instituirea,
organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor” efectivul – limită
al autorității este de 30 de unități, dintre care: 7 funcții de demnitate publică - consilieri pentru
soluționarea contestaților (inclusiv directorul general și directorul general adjunct), 21 de funcții cu
statut de funcționari publici, 2 funcții de personal auxiliar.
La situația din 31.12.2020 activează 25 persoane, în raport cu perioada similară a anului 2019
cu 0,14% unități mai mult, rata de ocupare a funcțiilor fiind de aproximativ 83,3%, dintre care:
✓ 7 consilieri pentru soluționarea contestațiilor;
✓ 16 funcționari publici (5 – funcționari publici de conducere și 11 – funcționari publici de
execuție);
✓ 2 angajați ai personalului auxiliar;
Pe parcursul anului 2020 nici un angajat nu a fost demis, suspendat sau transferat, totodată au
fost suplinite prin concurs 3 funcții publice de execuție vacante.
În scopul îmbunătățirii și eficientizării activității Agenției, pe parcursul anului 2020, au fost
organizate 7 concursuri (majoritatea având data limită de depunere a dosarelor prelungită de câteva
ori) pentru suplinirea a 7 funcții vacante, pentru o funcție fiind organizate și până la 5 concursuri. Per
ansamblu, au fost depuse 26 dosare (o persoană a depus dosarul repetat), dintre care 7 dosare au fost
respinse la prima etapă din motivul necorespunderii cerințelor funcției vacante (lipsa studiilor
corespunzătoare sau a experienței în conformitate cu prevederile Clasificatorului unic al funcțiilor
publice). Totodată, din numărul total de candidați acceptați la proba scrisă, din diferite motive nu s-au
prezentat 8 persoane.
La sfârșitul perioadei de gestiune, în cadrul Agenții Naționale pentru Soluționarea
Contestațiilor se atestă 5 funcții publice vacante care sunt cu statut de funcționar public de execuție,
din care, 3 posturi sunt temporar vacante.
Salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor s-a efectuat în
baza prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și
Hotărârii Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018
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privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (cu modificările ulterioare).
În scopul retribuirii personalului Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor,
pentru perioada de gestiune 2020 au fost aprobate și precizate alocaţii în sumă totală de 5005,4 mii
lei, cheltuielile de casă au constituit 5005,0 mii lei. Astfel, nivelul executării cheltuielilor precizate în
raport cu cele aprobate pe an, este de 99,99 %. Cheltuielile efective pentru anul 2020 au constituit
4976,0 mii lei și în raport cu perioada similară a anului precedent în mărime de 4344,6 mii lei, adică
cu 14,5% mai mult, rezultat faptului majorării numărului de personal angajați și valorii de referință
față de perioada similară a anului 2019.
Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală au fost calculate şi achitate în mărimile procentuale stabilite pentru anul 2020, de
23 și respectiv de 4,5 la sută din fondul de retribuire a muncii, în perioada de raportare cheltuielile
efective constituind 1074,1 mii lei.
V. Raportul de performanță pe programe/subprograme

De
rezult
at

Raportul de performanță al Agenției reprezintă analiza și argumentarea devierilor de la
indicatorii de performanță, fiind prezentate progresele, eficienta și rezultatele activităților desfășurate
de angajații Agenției pentru îndeplinirea obiectivelor de activitate.
În conformitate cu prevederile Strategiei Managementului finanțelor publice, în anul 2020
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor ( în continuare Agenția) a planificat și a realizat
indicatorii de performanță, în Programul „Managementul finanțelor publice” subprogramul
„Administrarea achizițiilor publice”
Pentru anul de referință, obiectivele de activitate trasate de strategia nominalizată pentru
Agenție sunt:
1. Asigurarea accesului public la informația completă, fiabilă și în timp util privind achizițiile.
2. Asigurarea unui tratament corect și echitabil al tuturor furnizorilor și contractanților
Obiectivele stabilite pentru anul 2020 au fost realizate prin desfășurarea activităților cuprinse
în planul de activitate ale Agenției, care s-au referit atât la principala activitate instituțională –
soluționarea contestațiilor cât și la Obiectivul principal al sistemului național de revizuire în
achizițiile publice și, implicit al Agenției, este de a pune în aplicare practică legislația privind
achizițiile publice prin garantarea faptului că încălcarea acestei legislații și greșelile autorităților
contractante sunt posibil de a fi corectate.
Transparență:
- numărul de decizii publicate pe site-ul www.ansc.md.
Responsabilizarea Guvernării:
- ponderea contestațiilor admise/respinse din numărul total;
- ponderea deciziilor atacate în instanță.
Analizând rezultatele activităților, s-a constat că indicatorii de performantă planificați pentru
anul 2020 au fost realizați în măsură buna, fiind atestate progrese de activitate, care au explicații și
argumente fundamentate. Totodată, având în vedere bunele practici în domeniul bugetelor pe
programe.
Nivelul de realizare a indicatorilor, precum și explicațiile corespunzătoare privind devierile
înregistrate sânt prezentate în următorul tabel.
Unitatea
Devieri
Categoria Cod
Denumirea
Aprobat
Executat
de măsură
(+/-)
ponderea contestațiilor admise
r1
%
35
46,6
11,6
din numărul total
7

r2

De
produs

r3
p1

ponderea contestațiilor
respinse din numărul total
ponderea deciziilor atacate în
instanță
numărul de decizii publicate pe
site-ul www.ansc.md

%

45

46,3

1,3

%

3

4,3

1,3

unități

600

1003

403

În perioada raportată numărul contestațiilor formulate/depuse de către operatorii economici,
evoluția acestora, obiectul contestațiilor, complexitatea lor, dar și modul de soluționare, reprezintă
indicatori importanți care sunt utilizați în analiza activității desfășurate de către Agenție.
În intervalul sus-menționat, numărul contestațiilor formulate de operatorii economici și
înregistrate la Agenție, distribuite aleatoriu în mod electronic celor 4 complete constituite, a atins
cifra de 1284. De menționat că contestațiile, formulate în cadrul aceleiași proceduri de achiziție, de
obicei, au fost conexate de către complete pentru a se pronunța o soluție unitară. Pe parcursul
activității Agenției, în anul 2020, completele au pronunțat un număr de 1003 decizii.
INDICATORI DE PRODUS:
p1. numărul de decizii publicate pe site-ul www.ansc.md (unități)
Aprobat

Realizat

Deviere

600
1003
403
Explicație: Pe parcursul activității Agenției, în anul 2020, completele au pronunțat un număr de 1003
decizii. De menționat că contestațiile, formulate în cadrul aceleiași proceduri de achiziție, de obicei,
au fost conexate de către complete pentru a se pronunța o soluție unitară.
Din cele 1003 decizii, emise de completele de soluționare a contestațiilor, în 467 decizii (46,6 %) s-a
dispus admiterea contestațiilor, 464 decizii (46,3 %) în care s-a dispus respingerea contestațiilor, în
72 decizii (7,18 %) au fost restituite fără examinare în fond.
INDICATORI DE REZULTAT:
r1. ponderea contestațiilor admise din numărul total (%)
Aprobat
Realizat
Deviere
35
46,6
11,6
Explicație: Din cele 1003 decizii, emise de completele de soluționare a contestațiilor, în 467 decizii
(46,6%) s-a dispus admiterea contestațiilor.
r2 ponderea contestațiilor respinse din numărul total (%)
Aprobat
Realizat
Deviere
45
46,3
1,3
Explicație: Ca urmare a soluționării contestațiilor, formulate de către operatorii economici, de către
completele de soluționare a contestațiilor au fost adoptate 464 decizii (46,3 %) în care s-a dispus
respingerea contestațiilor.
r3 ponderea deciziilor atacate în instanță (%)
Aprobat
3

Realizat
4,3
8
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Explicație: În rezultatul examinării contestațiilor depuse în fața Agenției Naționale pentru
Soluționarea Contestațiilor, în instanțele judecătorești sunt atacate deciziile de soluționare a acestora,
în anul de referință fiind examinate cereri de chemare în judecată depuse, inclusiv, în anii precedenți
raportării.
Astfel, pe parcursul anului 2020 au fost depuse, în cadrul instanțelor naționale, 44 de cereri de
chemare în judecată unde Agenția are calitatea de pârât, intervenient sau reclamant. În aceiași
perioadă Agenția a fost citată în 65 de cauze (cererile fiind depuse în anii 2018-2019-2020) în ordinea
contenciosului administrativ, reprezentantul Agenției participând la circa 75 de ședințe de judecată.
Pentru unele cauze, în contextul pandemiei, a fost solicitat instanței examinarea cererilor în procedură
scrisă, fără participarea reprezentantului Agenției.
Din totalul acțiunilor examinate în anul de referință, în 55 de cazuri calitatea de reclamant au avut-o
operatorii economici, în 9 cazuri autoritățile contractante, iar într-un caz Agenția a avut calitatea
procesuală de reclamant, fiind solicitat instanței constatarea nulității contractului de achiziție publică
încheiat cu nerespectarea Deciziei Agenției, fie aplicarea de către instanță a sancțiunilor alternative în
cuantum de la 2 la 15 % din valoarea contractului.
În perioada raportată, 15 cereri de chemare în judecată au fost respinse de către instanță ca și
neîntemeiate, fiind menținute Deciziile ANSC, inclusiv și de către de către instanțele judecătorești
ierarhic superioare.
În 4 cazuri reclamanții au renunțat la acțiuni fiind admise toate cererile de renunțare la acțiune, iar în
două cazuri cererile de chemare în judecată au fost comasate.
Pe marginea a 2 cereri de chemare în judecată pretențiile reclamanților au fost admise de către
instanța de fond, fiind anulate 2 Decizii ale ANSC. Cu toate acestea, hotărârile instanței de fond,
nefiind definitive și irevocabile, au fost atacate la instanța superioară.
Celelalte cereri de chemare în judecată urmează fi examinate și, respectiv, soluționate pe parcursul
anului 2021.
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Figură 1 Rezultatele cauzelor finalizate în anul 2020
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