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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Sănătăţii.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul are drept scop modificarea unor prevederi din
Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru
necesităţile sistemului de sănătate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.568 din 10
octombrie 2009. Prin proiect se propune să fie excluse anumite atribuţii ale Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, precum elaborarea contractelor de furnizare a
medicamentelor şi alte produse de uz medical şi asigurarea încheierii contractelor la sediul
acesteia. O altă modificare se referă la cuantumul penalităţilor stabilite din suma totală a
contractului de achiziţionare, se propune să fie calculată din suma bunurilor nelivrate. Potrivit
autorului, implementarea proiectului va eficientiza şi simplifica procedurile de contractare
între operatori economici şi instituţiile medicale. 

d. Suficienţa argumentării. Deşi argumentele prezentate în nota informativă justifică
promovarea proiectului, totuşi, autorul nu a luat în considerare gradul de compatibilitate a
legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice. Astfel, excluderea anumitor prevederi din
Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru
necesităţile sistemului de sănătate, pot crea confuzii şi interpretări la realizarea procedurilor
de achiziţii publice în domeniul medical, acest aspect este analizat mai detaliat la
compartimentul II „Evaluarea în fond” al raportului de expertiză anticorupţie 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

1



Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Proiectul promovează interesele Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (în
continuare - Agenţia), pentru a reveni la prevederile anterioare, în care instituţiile medicale
încheiau contracte cu ofertanţii desemnaţi cîştigători, iar Agenţiei revenindu-i funcţia de
coordonare a contractelor de achiziţie după semnare de către părţi (instituţie medicală şi
operatorul desemnat cîştigător). Interesele promovate nu sunt în detrimentul interesului
public.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul examinării, proiectul era
publicat pe site-ul Ministerului Sănătăţii www.ms.gov.md şi pe portalul guvernamental
www.particip.gov.md, dar într-o altă variantă.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La punctul 3 din proiect, „La punctul 57, subpunctul 2) lit.d) din Regulament,
coordonează contractele de achiziţie în urma licitaţiilor deschise, după care le
prezintă, în mod centralizat, Agenţiei Achiziţii Publice”.

„La punctul 57, subpunctul 3) lit.b) din Regulament, prezintă în patru exemplare
Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, spre coordonare, contractele de
achiziţie încheiate cu operatorii economici desemnaţi cîştigători"

Considerăm că utilizarea sintagmelor „coordonează” şi „spre coordonare” generează confuzii
în ce priveşte atribuţiile Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, deoarece acest
termen nu redă clar sensul acestei competenţe, care poate fi interpretat diferit şi
discreţionar. 

Recomandarea: Propunem reglementarea expresă a tuturor acţiunilor Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ce presupune coordonarea contractelor de
achiziţii publice încheiate între instituţiile medicale şi operatorii economici desemnaţi
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cîştigători.

2. Conflicte ale normelor de drept

Obiecţie generală la proiect,

Semnalăm că autorul operează modificări în proiect, în temeiul Legii nr.96-XVI din 13 aprilie
2007 privind achiziţiile publice, fapt ce contravine prevederilor art.85 al Legii nr.131 din
03.07.2015 privind achiziţiile publice, care reglementează organizarea executării noii legi şi
stipulează că Guvernul, în termen de 9 luni de la data publicării a legii menţionate, urmează
să aducă actele sale normative în concordanţă cu aceasta. Astfel, este oportun ca atît
prevederile proiectului, cît şi Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte
produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.568 din 10 octombrie 2009 să fie ajustate cu prevederile Legii nr.131 din
03.07.2015 privind achiziţiile publice.

Recomandarea: Se propune autorului să promoveze proiectul în corespundere cu
prevederile Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

La pct.1 din proiectul Regulamentului, „la punctul 17, litera p), cuvintele „la sediul
Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale” se exclud”

Amendamentul citat supra, propune absolvirea Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale de a asigura încheierea contractelor de achiziţii publice la sediul acesteia. Agenţia,
este autoritatea contractantă şi autoritate centrală de achiziţii, desemnată de Guvern pentru
organizarea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţie publică în scopul
satisfacerii unor necesităţi de acelaşi bunuri, lucrări sau servicii ale mai multor autorităţi
contractante, potrivit art.12 alin.(5) şi (6) al Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind
achiziţiile publice şi al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. Totodată, art.13
al legilor menţionate mai sus, prevede că autoritatea contractantă îşi exercită atribuţiile prin
intermediului grupului de lucru responsabil de realizarea (organizarea şi desfăşurarea)
achiziţiilor publice în cadrul acestor autorităţi. Prin urmare, la secţiunea VI din Regulament,
sunt prevăzute atribuţiile şi responsabilităţile grupului de lucru în cadrul procedurilor de
achiziţie a medicamentelor şi altor produse de uz medical, care precizează că grupul de lucru
activează în conformitatea cu obligaţiile, funcţiile şi drepturile generale stipulate în Legea
nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 10
decembrie 2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului pentru
achiziţii şi ordinul conducătorului Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.
Aşadar, în cadrul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale se creează grupul de
lucru responsabil de realizarea achiziţiilor publice şi intră în atribuţiile acestuia să încheie
contracte de achiziţii publice cu operatorii economici (art. 13 alin. (1) lit. h) al Legii nr.96-XVI
din 13 aprilie 2007 şi art.14 alin. (1) lit.g) al Legii nr.131 din 03.07.2015). În acest context,
specificăm că procesul de organizare şi desfăşurare a procedurii de achiziţii publice,
urmează să fie finalizat prin încheierea contractului de achiziţie cu operatorii desemnaţi
cîştigători şi prezentarea dării de seamă, spre înregistrare. 

Recomandarea: Întru evitarea interpretărilor diferite prin prisma legislaţiei în vigoare
citate supra, propunem autorului să reformuleze textul lit. p), pct. 17 din Regulament,
astfel încît să fie stipulat expres subiectul responsabil de asigurarea încheierii
contractului care include formularul contractului, specificaţia tehnică şi de formare a
preţului, lista bunurilor şi graficul livrării, formularul ofertei.

La pct.2 din proiect, „La punctul 36 din Regulament, sintagma „Agenţia
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Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale va cere ofertantului desemnat cîştigător să
prezinte, la încheierea contractului, asigurarea executării acestuia” se exclude”.

Propunerea autorului de a exclude sintagma care prevede asigurarea executării contractului
de către ofertanţii desemnaţi cîştigători, este în contradicţie cu prevederile punctului 34 din
Regulamentul, art.42 din Legea nr.96 din 13.04.2007şi cu art.64 din Legea nr.131 din
03.07.2015 şi crează incertitudine în ceea ce priveşte modalitatea şi locul depunerii garanţiei
de bună execuţie a contractului. Evidenţiem că la încheierea contractelor de achiziţie publică
ca rezultat al desfăşurării licitaţiilor publice pentru achiziţionarea medicamentelor şi alte
produse de uz medical, autoritatea contractantă cere o garanţie de executarea a contractului
(în documentele de atribuire se indică forma, cuantumul şi alte condiţii de bază ale acestei
garanţii), întru asigurarea executării obligaţiilor stipulate în contractul de achiziţie publică
încheiat între autoritatea contractantă şi ofertantul căruia i-a fost atribuit contractul.

Recomandarea: Propunem autorului să revizuiască amendamentul propus, pentru a
nu genera incertitudine şi contradicţii referitor la modul şi locul prezentării garanţiei de
bună execuţie a contractului (Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale sau
instituţiile medicale publice). 

La punctul 3 din proiect, „La punctul 57, subpunctul 2) lit.d) din Regulament,
coordonează contractele de achiziţie în urma licitaţiilor deschise, după care le
prezintă, în mod centralizat, Agenţiei Achiziţii Publice”.
„La punctul 57, subpunctul 3) lit.b) din Regulament, prezintă în patru exemplare
Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, spre coordonare, contractele de
achiziţie încheiate cu operatorii economici desemnaţi cîştigători"

Atribuţia Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale „de a coordona” contractele de
achiziţii publice încheiate cu operatorii economici desemnaţi cîştigători este în contradicţie cu
legislaţia în vigoare. Prin urmare, la punctele 7 subpunct 5) şi 8. subpunct 6) lit.c) ale Hotărîrii
Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale nr.71 din 23.01.2013, care prevede doar
funcţia/atribuţia Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, de a organiza şi
desfăşura achiziţiile publice centralizate de medicamente, alte produse farmaceutice şi
parafarmaceutice şi dispozitive medicale pentru instituţiile medico-sanitare publice. La fel, în
actele legislative şi normative din domeniul achiziţiilor publice, precum Legea nr.96-XVI din
13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice/Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile
publice şi Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 10 decembrie 2007 privind aprobarea
Regulamentului cu privire la activitatea grupului pentru achiziţii, nu este reglementată
atribuţia grupului de lucru de a coordona contractele de achiziţii publice încheiate între
instituţiile medicale şi operatorii economici desemnaţi cîştigători.

Recomandarea: Propunem autorului să reglementeze în Regulament, atribuţia Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale de coordonare a contractelor de achiziţii
publice încheiate între instituţiile medicale şi operatorii economici desemnaţi
cîştigători, pentru a fi corect şi uniform aplicată şi pentru a nu permite acordarea
anumitor discreţii la atribuirea contractelor de achiziţii publice în favoarea anumitor
operatori economici. 

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.
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4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

La pct.1 din proiectul Regulamentului, „la punctul 17, litera p), cuvintele „la sediul
Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale” se exclud”

Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru
necesităţile sistemului de sănătate, la punctul 17 statuează etapele desfăşurării licitaţiei
deschise (publice), iar norma citată la litera p), al aceluiaşi punct, prevede asigurarea
încheierii contractului de achiziţie publică între ofertanţii desemnaţi cîştigători şi instituţiile
medicale la sediul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. Prin urmare,
propunerea autorului la pct.1, va crea incertitudine şi interpretări în ceeea ce priveşte partea
responsabilă de asigurarea încheierii contractului, precum perfectarea formularului acestuia,
specificaţiei tehnice şi de formare a preţului, listei bunurilor şi graficului livrării, formularului
ofertei, deoarece în Regulamentul respectiv nu este reglementat expres mecanismul de
control privind asigurarea încheierii contractului în conformitate cu ofertele prezentate în
cadrul licitaţiei publice.  

Recomandarea: Propunem autorului să prevadă în Regulament, prevederi referitor la
mecanismul de control şi părţile responsabile de elaborarea şi încheierea contractelor
de achiziţie în conformitate strictă cu oferta (propunerea tehnică şi financiară)
prezentată de operatorii economici desemnaţi cîştigători.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La punctele 1) şi 3) din proiect, 

Punctele 1) şi 3) din proiect denotă lipsă de responsabilitate atît a subiecţilor implicaţi la
asigurarea încheierii contractelor de achiziţii, cît şi a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale la coordonarea contractelor de achiziţii publice încheiate între instituţiile medicale şi
operatorii economici desemnaţi cîştigători. În acest context, prevederile respective, sunt
ambigui şi echivoce şi vor permite grupului de lucru pentru achiziţii să aplice discreţionar
prevederile Regulamentului, inclusiv a contractului de achiziţie, deoarece la punctul 1) din
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proiect nu este prevăzut expres partea contractantă care trebuie să asigure încheierea
contractului. Cu toate acestea, considerăm că perfectarea/elaborarea proiectului contractului
de achiziţii şi încheierea contractului de achiziţii de medicamente şi alte produse de uz
medical de către operatorii economici desemnaţi cîştigători (cum se practică la moment), nu
se încadrează în limitele legislaţiei în vigoare, fapt ce va genera riscuri de coruptibilitate şi
conflicte de interese între grupul de lucru pentru achiziţii şi operatorii economici desemnaţi
cîştigători. Totodată, nu este stipulat în normele proiectului responsabilităţile asumate de
către Agenţie, în cazul coordonării necorespunzătoare a încheierii contractelor de achiziţii
publice.

Recomandarea: Propunem autorului să stipuleze expres responsabilităţile asumate de
către părţi la încheierea şi coordonarea contractului de achiziţie publică de
medicamente şi alte produse de uz medical în conformitate cu ofertele prezentate în
cadrul licitaţiei publice.  

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

02 Decembrie 2015

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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