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la achiziţiile publice de valoare mică

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

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

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 este elaborat întru executarea prevederilor
art.2 alin.(4) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, în vederea stabilirii
temeiurilor juridice de realizare a achiziţiilor publice de bunuri, lucrări şi servicii de valoare
mică.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele prezentate în nota informativă justifică elaborarea
proiectului. Autorul a menţionat condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, cu evidenţierea
elementelor noi, cu argumentarea corespunzătoare şi necesitatea aprobării acestuia.
Considerăm că proiectul este binevenit în domeniul achiziţiilor publice, care parcurge o etapă
de reformare, dar necesită a fi revizuit prin prisma recomandărilor înaintate în compartimentul
„Evaluarea în fond” al raportului de expertiză anticorupţie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, implementarea proiectului nu necesită alocarea unor mijloace financiare
suplimentare din bugetul de stat.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Prevederile proiectului promovează interesele participanţilor la procedurile de achiziţie
publică, şi anume a autorităţilor contractante prin îmbunătăţirea cadrului normativ, stabilirea
clară a normelor care reglementează modul de întocmire/realizare a contractelor de achiziţii
publice de bunuri şi servicii a căror valoare estimată, fără taxa pe valoare adăugată, nu
depăşeşte pragul de 80000 lei, şi contractelor de achiziţii publice de lucrări - nu depăşeşte
pragul de 100000 lei. Interesele promovate nu sunt în detrimentul interesului public general al
societăţii. 

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Avînd în vederea că unele norme din proiect sunt cu potenţial sporit de coruptibilitate,
recomandăm autorului revizuirea proiectului prin prisma Convenţia Naţiunilor Unite împotriva
corupţiei adoptată la New York la 31 octombrie 2003 şi ratificată prin Legea nr.158-XVI din
06.07.2007. O atenţie deosebită urmează a fi acordată art.9 din Convenţie „Achiziţiile publice
şi gestiunea finanţelor publice” potrivit căruia 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.
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. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile art.8-11 ale Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008, potrivit cărora autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile
necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite
în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de
act normativ pe pagina web oficială a instituţiei. La momentul examinării, proiectul şi nota
informativă sunt plasate pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor: www.mf.gov.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.7 din Regulament, „Achiziţiile publice de valoare mică se realizează de către
autoritatea contractantă în baza planurilor anuale de efectuare a achiziţiilor publice
sau din motive de urgenţă, ca urmare a apariţiei unor necesităţi neplanificate sau
evenimente imprevizibile….”

Norma prevede că achiziţiile de valoare mică se pot realiza „din motive de urgenţă, ca
urmare a apariţiei unor necesităţi neplanificate sau evenimente imprevizibile”, fapt ce
generează incertitudine. Evidenţiem că legislaţia din domeniul achiziţiilor publice nu prevede
expres definirea termenilor „motive de urgenţă” şi „evenimente imprevizibile”, fapt ce va
permite autorităţilor contractante de rea credinţă să realizeze achiziţii publice de mică valoare
în afara planurilor de achiziţie prin justificarea acţiunilor la propria discreţie. În acest sens,
considerăm că este oportun de a reglementa limitele sau motivele de fapt care se vor încadra
în „motivele de urgenţă, ca urmare a apariţiei unor "necesităţi neplanificate” sau „evenimente
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imprevizibile” la realizarea achiziţiilor de mică valoare.

Recomandarea: Propunem autorului să prevadă clar sensul sintagmelor „motive de
urgenţă”, „evenimente imprevizibile” şi care sunt motivele de fapt care se vor încadra
în „motivele de urgenţă, ca urmare a apariţiei unor necesităţi neplanificate” sau
„evenimentele imprevizibile” pentru a prevedea expres limitele şi justificarea legală de
realizare a achiziţiilor de mică valoare de către autoritatea contractantă.

La punctele 8, 21, 22, 30, 31 din Regulament, sintagmele „prevăzute de legislaţie”,
„conform legislaţiei”, „în conformitate cu legislaţia”, „în conformitate cu legislaţia în
vigoare”. 

Sintagmele citate denotă o generalitate a prevederilor care la implementarea acestora de
către subiecţii direcţi implicaţi în procesul de achiziţionare a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor
pot fi interpretate diferit şi ambiguu. Astfel, propunem autorului să indice expres denumirea
actului legislativ sau normativ care reglementează aspectele vizate.

Recomandarea: Recomandăm ca sintagmele la punctele 8, 21, 22, 30, 31 din
Regulament, cum ar fi: „prevăzute de legislaţie”, „conform legislaţiei”, „în
conformitate cu legislaţia”, „în conformitate cu legislaţia în vigoare” să fie excluse şi
să fie indicat expres denumirea actului legislativ sau normativ care reglementează
aspectele vizate pentru a fi evitate ambiguităţile şi incertitudinile la aplicarea
prevederilor.

La pct.26 din Regulament, „Autoritatea contractantă va utiliza contractele model
prevăzute de documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri,
servicii şi lucrări”

Punctul 26 din Regulament face trimitere la obligaţia autorităţii contractante de a utiliza
contractele model prevăzute de documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice
de bunuri, servicii şi lucrări de valoare mică. În acest context, atenţionăm că proiectul nu
prevede clar care este instituţia responsabilă de elaborarea şi aprobarea documentaţiei
standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări de valoare mică.

Recomandarea: Propunem să fie indicat expres instituţia responsabilă de elaborarea
şi aprobarea documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri,
servicii şi lucrări de valoare mică.

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

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

La pct.7 din Regulament, sintagma „Motivele de urgenţă vor fi stabilite de grupul de
lucru printr-un proces verbal.”
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Semnalăm că în lipsa unei prevederi clare ce ţine de termenul de „motive de urgenţă” în
sensul prezentei hotărîri, norma conferă grupului de lucru competenţe de a stabili motivele de
urgenţă într-un act procesual, acestea fiind verificate doar în cazul unui eventual control de
către organele abilitate. De asemenea, grupul de lucru poate să invoce diferite motive „de
urgenţă” pentru a diviza intenţionat anumite proceduri de achiziţie, astfel încît mijloacele
financiare alocate autorităţilor contractante să fie gestionate ineficient.
În vederea gestionării transparente a banilor publici, prin realizarea achiziţiilor de mică
valoare, recomandăm să fie prevăzut ca fiecare autoritate contractantă să publice pe pagina
web a instituţiei informaţia privind contractele de achiziţii publice de valoare mică şi procesul
verbal care ar justifica "motivele de urgenţă”.

Recomandarea: În vederea realizării corecte şi eficiente a achiziţiilor publice de mică
valoare în baza motivelor de urgenţă, neplanificate, recomandăm ca fiecare autoritate
contractantă să fie obligată să publice pe pagina web oficială a instituţiei contractele
de mică valoare şi motivele de urgenţă care au stat la baza încheierii acestora, precum
şi sancţionată în cazul neconforării obligaţiei prenotate.

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

Obiecţie generală la proiect,

Semnalăm că mecanismele de control privind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică
sunt insuficiente şi ineficiente. Acest fapt constituie o preocupare, în special contractele care
sunt divizate intenţionat în contracte mai mici pentru a eluda cerinţele şi controalele organelor
de control în domeniul achiziţiilor publice. Totodată, evidenţiem sancţiuni în acest sens,
potrivit Codului contravenţional, dar proiectul nu stabileşte clar prevederi referitoare la
controlul intern şi lipsa procedurilor clare de control a implementării prevederilor din proiect.

Recomandarea: Propunem autorului să stabilească în proiect prevederi clare
referitoare la controlul intern al realizării procedurilor de achiziţie de valoare mică şi
proceduri de control a implementării prevederilor din proiect.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

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

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
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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

17 Mai 2016

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