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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 Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor.

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. Prin proiect se propune acordarea dreptului ICSC
„INCERCOM” ÎS de a construi pe terenul public cu nr. cadastral 01001002263 cu suprafaţa
de 0,81950 ha obiecte de menire industrial-ştiinţifică pentru necesităţile întreprinderii şi
locuinţe.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, terenul urmează a fi utilizat în scopul
construcţiei unor noi încăperi pentru laboratoare de cercetări, ateliere de instruire, auditorii de
studii şi perfecţionare şi centre de informare. Din lipsa resurselor financiare ale institutului,
dar şi a mijloacelor în bugetul de stat, autorul propune identificarea surselor necesare din
contul ”unei colaborări pe cote părţi între institut şi investitori privaţi”, fără a stabili expres
forma juridică pe care o va avea această “colaborare”. Menţionăm, că de jure, forma expusă
de către autor în nota informativă se încadrează exact într-un parteneriat public-privat, în
sensul Legii nr.179-XVI din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat. Astfel,
parteneriatul va fi realizat prin construcţia unui complex locativ cu amplasarea încăperilor de
producere la parter.
Potrivit Legii nr.179-XVI/2008 cu privire la parteneriatul public-privat una din etapele
procedurii de iniţiere a parteneriatului public-privat constă în elaborarea, de către partenerul
public, grupul de experţi sau de către persoana desemnată de aceştia, a unui studiu de
fezabilitate care să demonstreze oportunitatea iniţierii parteneriatului public-privat –
justificarea tehnică şi economică a proiectului de parteneriat public-privat, caracteristicile
principale, indicatorii tehnico-economici ai parteneriatului public-privat, identificarea şi analiza
riscurilor (riscul politic, legislativ, financiar şi economic, riscul de executare, de mediu).
Prin proiect autorul acordă dreptul ICSC „INCERCOM” ÎS de a identifica partenerul privat şi
de a omite această etapă de elaborare şi avizare a studiului de fezabilitate. Mai exact, autorul
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menţionează că volumul lucrărilor şi costul acestora urmează a fi stabilite după elaborarea
proiectului de execuţie de către proiectant, ceea ce contravine cerinţelor legale expuse în
legea sus-citată.
În contextul dat, atenţionăm că argumentele aduse suplimentar de către autor nu justifică pe
deplin promovarea proiectului, sub următoarele aspecte: forma juridică a colaborării propusă
de proiect, identificarea beneficiarilor finali a spaţiilor locative şi identificarea avantajelor reale
ale statului. Astfel, obiecţiile expuse anterior în raportul de expertiză anticorupţie din data de
23.05.2016 rămîn parţial valabile şi considerăm prematură promovarea proiectului în varianta
propusă.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul menţionează că pentru construcţia spaţiilor necesare activităţii institutului nu sunt
disponibile mijloace financiare în bugetul de stat şi nici în disponibilitatea ICSC „INCERCOM”
ÎS. Astfel, urmează a fi identificat un partener pentru realizarea obiectivului propus.
În acelaşi timp, legiuitorul nu a făcut evaluările necesare cu privire la volumul necesar de
surse financiare. Mai mult, nu este cert faptul că vor fi obţinute mijloacele necesare. Există
riscul ca proiectul să nu dispună de acoperire financiară suficientă pentru a fi implementat şi,
într-un final, va rămîne unul declarativ.
În final, menţionăm că un proiect să fie viabil, analiza costurilor de implementare este o
condiţie indispensabilă în acest sens.

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

Deşi autorul menţionează în nota informativă că locuinţele din cadrul complexului vor fi
destinate colaboratorilor institutului, din normele proiectului nu rezultă această obligativitate.
Astfel, există riscul ca investitorii privaţi (persoanele fizice care vor investi în construcţia
complexului locativ şi care ulterior, potrivit notei informative, vor deveni proprietari a unui
spaţiu locativ din cadrul complexului) să nu fie colaboratori ai institutului şi nici angajaţi ai
Ministerului, ci oricare persoană fizică care dispune de surse financiare pentru investiţia dată.
Riscul iminent constă în faptul, că pe un teren public gestionat de către ICSC „INCERCOM”
ÎS urmează a fi construit un complex locativ, valabil pentru orice investitor (persoană fizică),
fără a avea ca prioritate asigurarea cu locuinţe a angajaţilor din sectorul public (angajaţi a
institutului, a Ministerului etc.).
Totodată, în lipsa unui studiu de fezabilitate (care să includă analiza riscurilor) nu pot fi
argumentate beneficiile reale ale statului, ca urmare a executării construcţiilor date. Astfel,
premergător elaborării proiectului prenotat, autorul trebuia să analizeze avantajele şi
dezavantajele statului de pe urma implementării prevederilor (de a avea în proprietate
încăperile de la parterul complexului locativ vis-a-vis de costul terenului indicat în proiect).
Reieşind din cele expuse, considerăm că proiectul promovează interesele unor grupuri de
persoane. În acelaşi timp fiind omisă specificarea formei de parteneriat public-privat există
riscul privatizării ulterioare a terenului menţionat în proiect.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

2



Conform art.9 „Achiziţiile publice şi gestiunea finanţelor publice” din Convenţia Naţiunilor
Unite împotriva corupţiei adoptată la New York la 31 octombrie 2003 şi ratificată prin Legea
nr.158-XVI din 06.07.2007 fiecare stat parte ia, conform principiilor fundamentale ale
sistemului său juridic, măsurile necesare pentru a stabili un sistem corespunzător de achiziţii
publice care să se bazeze pe transparenţă, concurenţă şi criterii obiective pentru luarea de
decizii şi care, între altele, să fie eficiente pentru prevenirea corupţiei. Aceste sisteme, pentru
aplicarea cărora se poate ţine seama de valori-cadru, prevăd mai ales stabilirea anterioară a
condiţiilor de participare, inclusiv criteriile de selecţie şi de atribuire, şi regulile apelurilor de
oferte şi publicarea lor.
Respectiv, fiind elaborat într-o formă simplă, fără a specifica forma parteneriatului public-
privat, beneficiarii finali şi fără studiul de fezabilitate proiectul va încălca normele menţionate
supra.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. În partea ce ţine de transparenţa în
procesul decizional, reliefăm, că la momentul examinării, proiectul nu a fost plasat pe pagina
web oficială a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, astfel, nefiind asigurat
accesul la materialele aferente acestuia, ceea ce constituie o abatere de la prevederile art.9
alin.(3) şi art.10 ale Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

Proiectul contravine prevederilor Legii nr.179-XVI/2008 conform căreia procedura de iniţiere
a parteneriatului public-privat şi procedura de selectare a partenerului privat includ
următoarele etape: a) identificarea de către partenerul public a obiectului şi a obiectivului
parteneriatului public-privat; b) elaborarea, de către partenerul public, grupul de experţi sau
de către persoana desemnată de aceştia, a unui studiu de fezabilitate care să demonstreze
oportunitatea iniţierii parteneriatului public-privat – justificarea tehnică şi economică a
proiectului de parteneriat public-privat, caracteristicile principale, indicatorii tehnico-economici
ai parteneriatului public-privat, identificarea şi analiza riscurilor (riscul politic, legislativ,
financiar şi economic, riscul de executare, de mediu); c) avizarea studiului de fezabilitate de
către Agenţie, în condiţiile stabilite de Guvern.
Menţionînd în proiect că ICSC „INCERCOM” ÎS va organiza procedura de selectare a
antreprenorului, autorul acordă temei legal întreprinderii de a omite efectuarea şi avizarea
studiului de fezabilitate şi să purceadă nemijlocit la etapa de selectare a partenerului privat.
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Recomandarea: Considerăm prematur promovarea proiectului, întrucît acesta încalcă
procedura de iniţiere a parteneriatului public-privat.

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.

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

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

Proiectul este elaborat într-o formă simplistă. Din conţinutul acestuia nu rezultă obligativitatea
construcţiei spaţiilor locative pentru angajaţii institutului sau a Ministerului, nu este specificată
forma parteneriatului public-privat şi nu este prezentat studiul de fezabilitate. Evidenţiem că
proiectul urma să conţină obiective exprese obligatoriu de urmat pentru a nu admite
înstrăinarea terenului, abuzuri din partea ICSC „INCERCOM” ÎS şi pentru a nu prejudicia
interesul statului.
O soluţie în acest sens ar fi fost elaborarea studiului de fezabilitate, iar ulterior în baza
rezultatelor acestuia, includerea terenului specificat în proiect în lista bunurilor proprietate a
statului propuse parteneriatului public-privat aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.419 din
18.06.2012.

Recomandarea: La etapa actuală promovarea proiectului nu este oportună întrucît
riscă să creeze precedent de înstrăinare a bunurilor proprietate publică a statului.

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

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.
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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

Cristina Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

27 Iunie 2016

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

5

http://www.tcpdf.org

