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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. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect de act normativ este eficientizarea procesului de planificare de către instituţiile medico-
sanitare publice a necesităţilor acestora cu medicamente, alte produse de uz medical şi
dispozitive medicale, precum şi reglementarea unui sistem de monitorizare şi supraveghere a
executării contractelor de achiziţii publice de medicamente, altor produse de uz medical şi
dispozitive medicale încheiate.
Totodată, pornind de la aspectele evaluate aferente domeniului supus analizei şi în
conformitate cu procedurile aplicate de către Centrul Naţional Anticorupţie, în cadrul
procesului de expertiză a proiectului, au fost cuantificate multiple lacune şi disfuncţionalităţi
instituţionale ce vor determina subperformanţa proceselor desfăşurate de către Centrul
pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate (în continuare Centrul).
Circumstanţa în cauză denotă iniţiativa autorului de a redistribui atribuţia de planificare a
necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice de medicamente, alte produse de uz medical
şi dispozitive medicale exercitate în prezent de Ministerul Sănătăţii şi preluarea acesteia de
către instituţia publică nou creată al cărei fondator va fi autorul proiectului - Ministerul
Sănătăţii. Subsidiar, autorul propune arogarea instituţiei date a atribuţiilor de monitorizare şi
supraveghere executării contractelor de achiziţii publice cu medicamente, altor produse de uz
medical şi dispozitive medicale încheiate (exercitate contra unui comision), fapt care va
condiţiona venituri impunătoare la instituţia publică nou creată. Prin urmare, poate fi
prezumat scopul autorului de a facilita exercitarea mijlocită a atribuţiilor în speţă, prin
intermediul instituţie publice propuse pentru a fi create.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative condiţiile ce au
impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale acestuia şi finalităţile urmărite prin
implementarea amendamentelor propuse, întrunind generic exigenţele stabilite de
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prevederile art.37 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003.
Totodată, analizînd raţionamentele expuse de către autor prin prisma factorilor de risc
delimitaţi conform Capitolului II al prezentului raport de expertiză anticorupţie şi potenţialul
impact al acestora asupra proceselor reglementate (planificarea necesităţilor de
medicamente, alte produse de uz medical şi dispozitive medicale şi monitorizarea şi
supravegherea executării contractelor de achiziţii publice încheiate), accentuăm faptul că
proiectul nu va asigura realizarea obiectivelor trasate de autor, fapt care denotă insuficienţa
argumentelor expuse întru justificarea oportunităţii aprobării proiectului în redacţia propusă.
Deasemenea, unele argumente expuse de către autor sunt superficiale („proiectul în cauză
se încadrează perfect în reformele propuse de către comunitatea internaţională şi partenerii
de dezvoltare pentru sistemul de sănătate”), fără concretizarea aspectelor la care acesta
face referinţă. Concomitent, remarcăm lipsa unor argumente pertinente ce delimitează
lacunele procesului de totalizare a necesităţilor de achiziţii de medicamente, alte produse de
uz medical şi dispozitive medicale conform reglementărilor actuale şi modul de înlăturarea a
acestora în rezultatul aprobării normelor propuse şi instituirea unei noi instituţii, oportunitatea
perceperii comisionului perceput de către Centru în virtutea prestării serviciilor, cît şi
metodologia de determinare a cuantumului stabilit.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit estimărilor autorului, pentru implementarea prevederilor proiectului este necesară
alocarea unor resurse suplimentare în valoare de 3,5 milioane anual, resurse care vor fi
acoperite din contul mijloacelor financiare acumulate de către Centru şi nu va determina
cheltuieli de la bugetul de stat.
Totodată, potrivit pct.41 al proiectului, pentru desfăşurarea planificării procedurilor de
achiziţie, executarea, monitorizarea şi supravegherea executării contractului de achiziţie,
Centrul încasează un comision în mărime de 0,5% din valoarea contractului încheiat de la
instituţia medico-sanitară – care este finanţată din contul mijloacelor bugetare. Deasemenea,
conform prevederilor pct.5 şi 44 mijloacele obţinute de către Centru din prestarea serviciilor
se acumulează pe contul special al Centrului şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor
legate de activitatea acestuia.
Prin urmare, în esenţă comisioanele percepute constituie resurse financiare publice care în
final vor constitui venituri ale instituţiei care vor fi gestionate în mod independent în scopuri
delimitate de către conducere.
Astfel, ţinînd cont de faptul că pentru achiziţionarea de către instituţiile medicale pentru
tratarea pacienţilor internaţi precum şi a celor monitorizaţi inclusiv în cadrul programelor
naţionale achiziţionate din contul FOAM şi bugetul de stat inclusiv dispozitive medicale
pentru anul 2016 suma totală constituie aproximativ 767947100 lei, prin aplicarea
comisionului stabilit, autoritatea va percepe cel puţin 3,9 milioane lei.
Sub acest aspect, menţionăm faptul că Curtea Constituţională a declarat anterior
neconstiţională norma ce stabilea perceperea unui comision în mărime de 0,2% din valoarea
contractului de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale de la ofertantul
câştigător (Hotărîrea nr.23 din 06 septembrie 2013 privind excepţia de neconstituţionalitate a
punctului 18 din Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz
medical pentru necesităţile sistemului de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.568
din 10 septembrie).
Prin urmare, ţinînd cont de riscurile delimitate conform prevederilor prezentului raport de
expertiză, ce vizează modalitatea de gestionare a surplusului rezultat ca urmare a perceperii
taxelor ce depăşesc cheltuielile rezonabile ale instituţiei, lipsa unor argumente elocvente ce
justifică oportunitatea perceperii comisionului în cauză şi modul de determinare a
cuantumului stabilit, austeritatea bugetară actuală şi condiţionalităţile impuse de partenerii de
dezvoltare la capitolul instituirii unor autorităţi noi, cît şi opinia expusă anterior de către se
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recomandă autorului revizuirea oportunităţii promovării proiectului.

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

Prevederile proiectului promovează interesele instituţionale ale Centrului pentru Achiziţii
Publice Centralizate în Sănătate, instituţie publică care se propune a fi creată, prin arogarea
acesteia a atribuţiei de planificare a necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice cu
medicamente, alte produse de uz medical şi dispozitive medicale şi a atribuţiilor de
monitorizare şi supraveghere a executării contractelor de achiziţii publice de medicamente,
altor produse de uz medical şi dispozitive medicale încheiate (exercitate contra unui
comision), fapt care va condiţiona venituri impunătoare la instituţia publică nou creată al cărei
fondator va fi autorul proiectului - Ministerul Sănătăţii. Prin urmare, poate fi prezumat scopul
autorului de a facilita concentrarea resurselor financiare suplimentare în cadrul unei instituţii
unde acesta va exercita calitatea de fondator şi exercitarea mijlocită a atribuţiilor în speţă,
prin intermediul instituţiei publice. În contextul dat, ţinînd cont de deficienţele delimitate în
prezentul raport de expertiză anticorupţie şi argumentarea insuficientă a soluţiei normative
propuse, accentuăm faptul că aprobarea proiectului în redacţia propusă determină
prejudicierea interesului public.
Totodată, ţinînd cont de faptul că achiziţiile publice sunt desfăşurate pentru anul calendaristic
viitor, în contextul în care banii efectiv nu au fost debursaţi pentru anul pentru care sunt
efectuate procurările şi nu au fost planificaţi pentru anul curent, prevederile proiectului ce
stabilesc achitarea de instituţiile medico-sanitare a taxei de 0,5% din valoarea totală a
contractului în termen de 5 zile bancare de la data semnării Contractului de achiziții publice,
vor determina instituţia medicală de 1)a achita comisionul din contul resurselor de care
dispune la zi şi reducerea cheltuielilor planificate pentru anul curent inclusiv pentru tratarea
pacienţilor; 2)contracta un volum efectiv mai mare de medicamente decît cel necesar sau un
volum ce nu corespunde mijloacelor financiare ce urmează ulterior a fi debursate instituţiei.
Astfel, există riscul promovării intereselor unor operatori economici de către intermediarul
care va negocia şi încheia efectiv contractele, impunînd instituţiei medicale contractarea unui
anumit volum de medicamente.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Transparenţa activităţii instituţiilor publice şi reglementarea unui sistem de achiziţii publice
axat pe principiul transparenţei, constituie standarde anticorupţie indispensabile unui stat de
drept prevăzute de cadrul normativ internaţional şi reiterate de prevederile naţionale
pertinente. Implementarea standardelor date se impune în special prin prisma raportării la
prevederile actelor normative internaţionale (art.5, 7, 9, 13 din Convenţia Organizaţiei
Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, ratificată de Republica Moldova prin Legea nr.158-XVI
din 06.07.2007; Rezoluţia (97) 24 a Comitetului de Miniştri privind cele 20 de principii
directoare pentru lupta împotriva corupţiei).
În contextul dat, acentuăm faptul că potrivit normelor internaţionale, autorităţile naţionale
elaborează şi aplică politici de prevenire a corupţiei eficiente care favorizează participarea
societăţii şi care reflectă principiile de transparenţă şi responsabilitate, fortificînd sistemul
legislativ sub aspectul transparentizării procedurilor administrative şi previnirii conflictelor de
interese. Totodată, autorităţile, în contextul elaborării şi promovării politicilor sectoriale,
asigură:
a) sporirea transparenţei proceselor de decizie şi promovarea participării publicului la aceste
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procese;
b) asigurarea accesului efectiv al publicului la informaţie;
c) întreprinderea de activităţi de informare a publicului pentru a-l provoca să nu tolereze
corupţia, precum şi de programe de educare a publicului, în special în şcoli şi universităţi;
d) respectarea, promovarea şi protejarea libertăţii de cercetare, primire, publicare şi difuzare
a informaţiilor privind corupţia. Această libertate poate fi supusă la anumite restricţii, care
trebuie totuşi să fie prevăzute de lege şi necesare:
(i) respectului drepturilor sau reputaţiei altuia;
(ii) protecţiei, securităţii naţionale sau a ordinii publice ori a sănătăţii sau moralei publice.
Deasemenea, art.5,9 ale Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei ratificată
de către Republica Moldova prin Legea nr.158-XVI din 06 iulie , menţionează: „5.Fiecare stat
parte elaborează şi aplică sau are în vedere, conform principiilor fundamentale ale sistemului
său juridic, politici de prevenire a corupţiei eficiente şi coordonate care favorizează
participarea societăţii şi care reflectă principiile de stat de drept, buna gestiune a problemelor
politice şi bunurile publice, de integritate, transparenţă şi responsabilitate”, „9.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,….”.
În cele din urmă, accentuăm faptul că potrivit Rezoluţiei (97) 24 a Comitetului de Miniştri
privind cele 20 de principii directoare pentru lupta împotriva corupţiei (Adoptată de către
Comitetul de Miniştri, la 6 noiembrie 1997, la Sesiunea 101 a Comitetului de Miniştri) „statele
vor asigura ca organizarea, funcţionarea şi procesul de luare a deciziilor în administraţia
publică să ţină cont de necesitatea stringentă a combaterii corupţiei, în special prin stabilirea
unei cât mai mari transparenţe consistente cu nevoia de a asigura mai multă eficienţă
instituţională”.
În contextul celor sus-menţionate, ţinînd de deficienţele delimitate în prezentul raport de
expertiză anticorupţie, ce vizează modul de gestionarea a resurselor financiare de către
instituţie şi neîntrunirea exigențelor Legii privind transparenţa în procesul decizional
nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 şi Hotărîrii Guvernului nr.967 din 09 august 2016 cu privire
la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional delimitate în
Capitolul I compartimentul „Asigurarea transparenţei în procesul decizional”, remarcăm
incompatibilitatea prevederilor proiectului standardele anticorupţie naţionale şi internaţionale.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat nu se regăseşte pe pagina oficială a autorităţii,
cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13 noiembrie 2008, potrivit căreia 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.
Lipsa transparenţei în a procesului de elaborare a actelor normative reprezintă unul dintre
principalele obstacolele pentru structurarea societăţii democratice, în care cetăţenii au
suficientă încredere în clasa politică şi în guvernanţi. Astfel, accesul neîngrădit al cetăţenilor
la informaţia de interes public şi participarea lor la luarea deciziilor sunt considerate două
dintre premisele cele mai importante ale unei guvernări democratice şi responsabile.”
Transparenţa are rolul de a preveni acţiunile care ameninţă integritatea publică (acte de
corupţie) şi de a evalua performanţa administraţiei publice. Transparenţa activităţii
administraţiei publice asigură regulă în toate etapele şi procedurile (premergătoare,
concomitente şi ulterioare) deciziilor aprobate administrative, confidenţialitatea fiind excepţia
care se limitează la informaţia stabilită prin lege datorită nevoii protejării unor interese
specifice domeniului siguranţei publice, prevenirii infracţiunilor, protejării monezii şi a
creditului, a intimităţii.
O primă componentă a integrităţii publice o reprezintă transparenţa în desfăşurarea activităţii
instituţiilor publice, prin care înţelegem setul de instrumente prin care administraţia (instituţiile
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şi autorităţile administraţiei publice locale) “raportează” socoteală cetăţenilor/contribuabililor
cu privire la activitatea desfăşurată în serviciul acestora. Modalităţile prin care se
operaţionalizează transparenţa ţin de:
● asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public;
● participarea cetăţenilor la elaborarea de acte normative şi la şedinţele publice.
Lipsa transparenţei riscă să determine prevalarea intereselor personale a funcţionarilor şi
compromiterea intereselor autorităţii publice/comunităţii, iar unul dintre cei mai importanti paşi
ce pot fi făcuti în sensul prevenirii unei astfel de situaţii de către o instituţie, este să permită
accesul cetăţenilor, mass-mediei şi al altor instituţii la sistemul administrativ (prin deschidere
şi transparenţă).

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

Pct.10 subpct.4) al proiectului: „Drepturile Centrului: 4) să monitorizeze și să
supravegheze executarea contractelor de achiziții publice de de medicamente, alte
produse de uz medical și dispozitive medicale”.

Proiectul propus, nu corespunde prevederilor cadrului normativ primar special, stabilind, prin
derogare, unei instituţii distincte atribuţia de monitorizare şi supraveghere a executării
contractelor de achiziţii publice de medicamente, altor produse de uz medical şi dispozitive
medicale încheiate.
În acest sens, remarcăm faptul că potrivit exigenţelor de reglementare stabilite de Legea
privind achiziţiile publice nr.131 din 03 iulie 2015, atribuţia de monitorizare a contractelor de
achiziţie este exercitată de către Grupul de Lucru creat în acest sens de către autoritatea
contractantă.
În acest context, accentuăm faptul că ţinînd cont de competenţa funcţională stabilită de
prevederile Capitolului VI al Constituţiei RM, Legii cu privire la Guvern nr.64-XII din 31 mai
1990 şi reieşind din normele de tehnică legislativă statuate de Legea nr.317-XV din 18 iulie
2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale proiectul de act normativ subsecvent, nu poate depăşi limitele competenţei
instituite de alt act de nivel superior (lege).
Astfel, potrivit prevederilor art. 96 coroborate cu dispoziţiile art. 102 alin.(2) din Constituţie,
Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea
generală a administraţiei publice. În virtutea acestui rol, Guvernul efectuează o activitate
exclusiv executivă, principala sa atribuţie fiind organizarea şi asigurarea executării legilor, în
care scop emite acte normative sub formă de hotărâri şi dispoziţii. Actele normative, adoptate
de către Guvern în temeiul şi pentru executarea legilor, nu trebuie să contravină prevederilor
acestora sau să le depăşească. Astfel, Guvernul este obligat, în exercitarea prerogativelor
sale, să respecte cu stricteţe prevederile constituţionale şi legale.

Recomandarea: Ţinînd cont de deficienţele enumerate supra coroborat cu cele expuse
la compartimentul “Discreţii excesive ale autorităţilor publice” se recomandă autorului
amînarea promovării proiectului în varianta propusă. Totodată, în condiţiile în care
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după o revizuire conceptuală a sistemului actual, inclusiv în contextual consultării
publice a acestuia, autorul delimitează necesitatea stringentă de creare a instituţiei în
cauză, prim-plan se impune necesitatea revizuirea cadrului normativ primar de
reglementare a procesului de achiziţii publice (Legea privind achiziţiile publice nr.131
din 03 iulie 2015) şi delimitarea clară atribuţiilor instituţiei vizate de proiect. 

Capitolul IV al Regulamentului „Funcţionarea Centrului”

Raportînd conţinutul Capitolului IV la prevederile cadrului normativ în vigoare, remarcăm
faptul că acestea reiterează normele statuate de Regulamentul privind achiziţionarea de
medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.568 din 10 septembrie 2009, instituind norme
concurente de reglementare a aspectelor ce vizează procesul planificarea procedurilor de
achiziţii publice de medicamente autorizate şi dispozitive medicale şi procesul de planificare
a procedurilor de achiziţii publice de medicamente autorizate şi dispozitive medicale pentru
programele naţionale şi speciale, precum şi a medicamentelor neautorizate. Circumstanţa în
speţă, va constitui un factor de risc, or existenţa unor norme concurente de reglementare
distinctă a unui proces unic poate determina riscuri de corupţie aferente proceselor
reglementate.
De exemplu, potrivit pct.20 al proiectului: “20. Anual, comitetele farmacoterapeutice ale
instituțiilor medico–saniare publice, pînă la data de 31 martie al anului curent, determină
necesarul de medicamente şi dispositive medicale pentru perioada planificată (anul următor),
ţinînd cont de Formularul Farmacoterapeutic instutuțional, doza, forma farmaceutică a
medicamentelor, protocoalele clinice naționale aprobate de Ministerul Sănătății, cantitatea
necesară pentru tratamentul unui pacient, stocurile de medicamente în instituţii, pe care le
prezintă conducătorilor instituțiilor medicale”.
Totodată, potrivit pct.6 al Hotărîrii Guvernului nr.568 din 10 septembrie 2009: „Anual, pînă la
data de 1 iulie, în baza listei medicamentelor şi altor produse de uz medical, aprobate prin
ordinul ministrului sănătăţii în conformitate cu grupurile prevăzute în anexa nr.1 la prezentul
Regulament, conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice, departamentale şi medico-
sociale (în continuare – conducătorii instituţiilor medicale) determină necesarul de
medicamente şi alte produse de uz medical ce urmează a fi achiziţionate în mod centralizat
pentru anul viitor”.

Recomandarea: Ţinînd cont de deficienţele enumerate supra, se recomandă autorului
revizuirea oportunităţii promovării proiectului în redacţia actuală.

Pct.41 al proiectului: „Pentru desfăşurarea planificării procedurilor de achiziţie,
executarea, monitorizarea și supravegherea executării contractului de achiziţie Centrul
încasează, de la instituția medico–sanitară publică un comision în mărime de 0,5% din
valoarea contractului încheiat sau, în termen de 5 zile bancare de la data semnării
Contractului de achiziții publice”.

Pentru garantarea principiului constituţional al legalităţii, orice taxe şi tarife urmează a fi
reglementate de organele reprezentative în limitele stabilite de lege.
Conform articolul 132 alin.(1) din Constituţie, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat
şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, ale bugetelor raioanelor, oraşelor şi satelor se
stabilesc, conform legii, de organele reprezentative respective. Această garanţie asigură
înlăturarea abuzurilor ce s-ar putea comite la nivelul unor instituţii publice ale executivului în
stabilirea contribuţiilor financiare suplimentare.
Stabilirea oricărei taxe care urmează a fi încasată de autorităţile publice ţine de competenţa
Parlamentului. Legea urmează să cuprindă mărimea sumei sau criteriile de determinare a
acesteia prin delegarea către Guvern a competenţei de a stabili cuantumul nemijlocit.
Proiectul propus, de facto stabileşte, contrar prevederilor legale, o nouă taxă, care, potrivit
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Constituţiei, urmează să fie stabilită prin lege doar de organele reprezentative. În acest sens,
conform alin.(1) al articolului 130, formarea, administrarea, utilizarea şi controlul resurselor
financiare ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice sunt
reglementate prin lege.

Recomandarea: Coroborat cu obliecţiile expuse anterior, se recomandă autorului
revizuirea oportunităţii promovării proiectului în redacţia propusă. În circumstanţa în
care autorului insistă asupra delegării atribuţiei în speţă unei autorităţi distincte se
impune necesitatea revizuirii prealabile a cadrului normativ primar.

Pct.2: „Centru este o instituţie publică nonprofit cu autonomie financiară, care
activează în baza principiilor autogestiunii, în care Ministerului Sănătăţii are calitatea
de fondator”.
Pct.44: „Mijloacele financiare obţinute din serviciile prestate se acumulează pe contul
Centrului şi se utilizează pentru întreţinerea activităţii acestuia”.

Normele precitate sunt contradictorii, or deşi la pct.2 al proiectului este reglementat statutul
de instituţie publică non-profit, prevederile proiectului reglementează posibilitatea prestării
serviciilor către Centru, fapt care prezumă obţinerea profitului de către acesta.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea din proiect a prevederilor pct.44.

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

Pct.14 subptc.13 al proiectului: „Directorul Centrului are următoarele
atribuții:13)exercită şi alte funcţii stabilite de legislaţie”.

Sintagma: „stabilite de legislaţie” conferă per ansamblu normei precitate un caracter de
trimitere şi drept consecinţă creează incertitudine cu referire la reglementarea aplicabilă
raporturilor juridice în speţă. Normele în cauză sunt generale, nu fac referinţă la vreun act
normative concret, iar ulterior la etapa de implementare, stabilirea normelor juridice relevante
aplicabile va fi dificilă, fapt ce va crea premise de coruptibilitate. Totodată, accentuăm faptul
că legislaţia primară nu reglementează activitatea Centrului la etapa actuală, fapt care
accentuează caracter defectuos al trimiterii stabilite.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea normei din context sau
reformularea acesteia şi evitarea sintagmelor generale care conferă incertitudine
normei juridice. În acest sens, propunem substituirea sintagmelor prenotate, cu
referinţe concrete la prevederile actelor normative în vigoare aplicabile raporturilor
juridice reglementate sau evidenţierea expresă a modului de publicare a hotărîrilor în
speţă.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.5 al proiectului Hotărîrii de Guvern: „5.Mijloacele obţinute din prestarea serviciilor
se acumulează pe contul special al Centrului pentru Achiziţii Publice Centralizate în
Sănătate şi se utilizeaă pentru acoperirea cheltuielilor aferente în conformitate cu
legislaţia în vigoare.”
Pct.42:„Instituția medico–sanitară publică va efectua transferul comisionului în
mărime de 0,5% din valoarea totală a contractului pe contul trezorerial al Centrului
pentru Achiziții Publice în Sănătate.
Pct.44 al proiectului Regulamentului: „44. Mijloacele financiare obţinute din serviciile
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prestate se acumulează pe contul Centrului şi se utilizează pentru întreţinerea
activităţii acestuia.””

Prim-plan reiterăm faptul că stabilirea normelor ce vizează perceperea comisionului în
mărime de 0,5% din valoarea totală a contractului este contrară Hotărîrii Curţii
Constituţionale care a declarat anterior neconstiţională norma ce stabilea perceperea unui
comision în mărime de 0,2% din valoarea contractului de către Agenţia Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale de la ofertantul câştigător (Hotărîrea nr.23 din 06 septembrie 2013
privind excepţia de neconstituţionalitate a punctului 18 din Regulamentul privind
achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului
de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.568 din 10 septembrie).
Totodată, prevederile proiectului nu reglementează aspecte ce vizează modalitatea de
gestionare a surplusului rezultat ca urmare a perceperii taxelor ce depăşesc cheltuielile ale
instituţiei (estimate de către autor în mărime de 3,5 milioane de lei anual). Lipsa unor
prevederi în acest sens, creează precondiţii pentru gestionarea abuzivă şi discreţionară a
mijloacelor financiare în speţă. 

Recomandarea: Coroborînd cu deficienţele de justificare a oportunităţii perceperii
comisioanelor pentru prestarea serviciilor şi modalităţii de determinare a acestora
expuse la compartimentului „Fundamentarea economico-financiară a proiectului” şi
austeritatea bugetară actuală, se recomandă autorului revizuirea oportunităţii
promovării proiectului în redacţia actuală.

Pct.9 subpct.4: „4) recepţionează de la instituțiile medico–sanitare publice datele
despre necesităţile sistemului de sănătate cu referire la medicamente, alte produse de
uz medical și dispozitive medicale, care urmează să fie procurate din banii publici;”.

Analizînd prin prisma atribuţiilor ce urmează a fi exercitate de către Centru potrivit
prevederilor proiectului (în special pct.9 al Regulamentului), Centru nu va desfăşura
procedurile de achiziţii nemijlocit, acesta exercitînd doar atribuţii ce vizează unele aspecte de
planificare a procedurii de achiziţie de către instituţiile medico-sanitare publice a necesităţilor
acestora de medicamente, alte produse de uz medical şi dispozitive medicale. Prin urmare,
în prim-plan, urmează a fi revizuită denumirea propusă de către autor or aceasta nu
corespunde naturii atribuţiilor exercitate şi induce în eroare.
Totodată, remarcăm faptul că este discutabilă soluţia legislativă propusă în contextul
eficientizării procesului de planificare menţionat supra şi arogarea atribuţiei acesteia
Centrului. Întru justificarea opiniei expuse, accentuăm faptul că atribuţiile exercitate în acest
sens de către Centru în esenţă se rezumă la recepţionarea datelor de la instituţiile medico-
sanitare privind necesităţile acestora la capitolul medicamente, alte produse de uz medical şi
dispozitive medicale, care urmează a fi procurate din banii publici şi totalizarea necesităţilor
şi cantităţilor de medicamente, alte produse de uz medical şi dispozitive medicale necesare
cumulativ pentru toate instituţiile medico-sanitare publice din ţară. Atribuţia în speţă la
moment este realizată de către Ministerul Sănătăţii Totalizările respective urmează a fi
transmise ulterior Agenţiei.
Astfel, contrar motivaţiei expuse de către autor în nota de argumentare, proiectul nu prezintă
valoare adăugată şi nu înlătură deficienţele de planificare a necesităţilor de achiziţie, or în
esenţă, planificarea propriu-zisă este desfăşurată în continuare de către instituţiile medico-
sanitare, iar Centru va asigura doar totalizarea necesităţilor şi cantităţilor de medicamente,
alte produse de uz medical şi dispozitive medicale necesare cumulativ pentru toate instituţiile
medico-sanitare publice din ţară.
Prin urmare, ţinînd cont de cele sus-menţionate, cît şi de insuficienţa argumentelor autorului
întru justificarea arogării atribuţiei în speţă unei instituţii noi, menţionăm faptul că aprobarea
redacţiei în redacţia propusă prezumă majorarea a numărului de subiecţi implicaţi în procesul
de achiziţie şi instituirea nejustificată a unui intermediar între instituţia medico-sanitară şi
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Agenţie în cadrul procesului de achiziţie publică , birocratizarea excesivă a sistemului
administrativ şi tergiversarea nejustificată a procesului de achiziţie a necesităţilor şi
cantităţilor de medicamente, alte produse de uz medical şi dispozitive medicale necesare
instituţiilor medico-sanitare publice. Circumstanţele în cauză, pot determina exercitarea unor
atribuţii excesive de către instituţia creată, în detrimentului interesului public.

Recomandarea: Ţinînd cont de deficienţele enumerate supra şi austeritatea bugetară
actuală, se recomandă autorului revizuirea oportunităţii promovării în redacţia
propusă.

Pct.8 subpct.7 al proiectului: „Drepturile Centrului: să solicite autorităţilor competente
sancţionarea operatorilor economici care se fac responsabili de neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a prevederilor contractelor de achiziţii publice
încheiate;”

Norma propusă nu reglementează termenul de sesizare, fapt ce permite responsabilului
(Centrului) exercitarea unor atribuţii abuzive şi determinarea acestuia de sine stătător.
Circumstanţa în speţă riscă să determine tergiversarea înştiinţării şi obstrucţionarea atragerii
la răspundere a operatorului economic.

Recomandarea: Ţinînd cont de deficienţele enumerate supra şi austeritatea bugetară
actuală, se recomandă autorului revizuirea oportunităţii promovării în redacţia
propusă.

Pct.8 subpct.7 al proiectului: „În vederea realizării misiunii sale, Centrului îi revin
următoarele funcţii de bază: 7) Încheie contracte de achiziţii publice cu ofertanţii
cîştigători, supraveghează şi evaluează modul de executare al controalelor de achiziţii
publice de medicamente, alte produse de uz medical şi dispozitive medicale;”
Pct.11 subpct.7: „Să încheie contractele de achiziţii publice cu ofertanţoo declaraţi
cîştigători, privind achiziţionarea de medicamente, alte produse de uz medical şi
dispozitive medicale, din contul banilor publici locaţi instituţiilor medico-sanitare
publice în acest scop”.

Atribuirea prerogativei de încheiere a contractelor în lipsa unor prevederi ce reglementează
termenul de încheiere şi semnare a contractului imputabil persoanei responsabile, determină
precondiţii pentru exercitarea abuzivă a unor atribuţii excesive de către Centru şi a factorilor
de decizie prin „sabotarea” proceselor de achiziţie, tergiversarea şi refuzul de a încheia
contractul de către Centru, însoţite de riscuri de corupţie aferente acţiunilor în speţă.
Circumstanţa în cauză periclitează fiabilitatea procesului de achiziţie desfăşurat de Agenţie şi
pertinenţa rezultatelor licitaţiei desfăşurate.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea oportunităţii promovării în redacţia
propusă.

Pct.31-32 al proiectului: „31. Rezultatele licitațiilor efectuate de către grupul de lucru în
achiziții al Agenției se transmit Centrului, pentru încheierea de către Centru a
contractelor de achiziţii publice cu ofertanţii desemnaţi cîştigători de medicamente, de
alte produse de uz medical, dispozitivelor medicale, din banii public, inclusiv pentru
executarea programelor naţionale, în ordinea legislaţiei în vigoare.
32. Pentru poziţiile care nu au fost contractate în urma desfăşurării procedurii de
achiziţie, grupul de lucru al Agenției, reieşind din valoarea estimativă a acestor
necesităţi, va desfăşura o nouă procedură, cu informarea în prealabil al Centrului și
acceptul expres al acestuia, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu”.
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Normele propuse instituie discreţii excesive pentru Centru de a delimita de sine stătător
circumstanţe în care acesta nu încheie contractele de achiziţie şi condiţiona astfel indirect
desfăşurarea unei licitaţii repetate. 

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normelor precitate cu
reglementarea circumstanţelor cînd nu sunt contractate necesităţile instituţiei medico-
sanitare în urma desfăşurării procedurii de achiziţie.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.41: „Pentru desfăşurarea planificarea procedurilor de achiziţie, executarea,
monitorizarea și supravegherea executării contractului de achiziţie Centrul încasează,
de la instituția medico–sanitară publică un comision în mărime de 0,5% din valoarea
contractului încheiat sau, în termen de 5 zile bancare de la data semnării Contractului
de achiziții publice”.

Reieşind din practica achiziţiilor publice în domeniu instituită pe parcursul ultimilor ani, de
obicei sunt contractate medicamente/dispozitive medicale pentru necesităţile instituţiei
medico-sanitare în cantitate dublă decît cea efectiv executată/livrată. Prin urmare, stabilirea
prerogativei de percepere a comisionului la etapa semnării contractului este excesiv în raport
cu beneficiarul – instituţia medico-sanitară, ori valoarea contractului efectiv livrată poate fi
diferită ulterior, iar raportarea comisionului perceput de 0,5 la valoarea efectiv executată a
contractului denotă perceperea în realitatea unui comision mult mai mare de către Centru în
virtutea realizării atribuţiilor sale.

Recomandarea: În contextul celor sus-menţionate se impune necesitatea revizuirii
aspectului temporar de percepere a comisionului în cauză (perceperea la momentul
executării efective a contractului). Totodată, ţinînd cond de obiecţiile expuse pe
parcursul raportului de expertiză, se recomandă excluderea comisionului în cauză şi
stabilirea unui buget stabil al Centrului.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Pct.5 al proiectului Hotărîrii de Guvern: „5.Mijloacele obţinute din prestarea serviciilor
se acumulează pe contul special al Centrului pentru Achiziţii Publice Centralizate în
Sănătate şi se utilizeaă pentru acoperirea cheltuielilor aferente în conformitate cu
legislaţia în vigoare.”
Pct.44 al proiectului Regulamentului: „44. Mijloacele financiare obţinute din serviciile
prestate se acumulează pe contul Centrului şi se utilizează pentru întreţinerea
activităţii acestuia.”

Prevederile proiectului nu reglementează exhaustiv o listă de servicii care sunt prestate de
către instituţia în speţă. În consecinţă este neclară spectrul de activităţi ce vor genera profit
pentru instituţie, fapt care afectează nivelul de transparenţă a modului de formare a
veniturilor acesteia.
Totodată, reiterăm obiecţiile expuse anterior ce vizează oportunitatea stabilirii prin proiect a
comisionului în cauză, or conform articolul 132 alin.(1) din Constituţie, taxele şi orice alte
venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, ale bugetelor
raioanelor, oraşelor şi satelor se stabilesc, conform legii, de organele reprezentative
respective. Această garanţie asigură înlăturarea abuzurilor ce s-ar putea comite la nivelul
unor instituţii publice ale executivului în stabilirea contribuţiilor financiare suplimentare.
Stabilirea oricărei taxe care urmează a fi încasată de autorităţile publice ţine de competenţa
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Parlamentului. Legea urmează să cuprindă mărimea sumei sau criteriile de determinare a
acesteia prin delegarea către Guvern a competenţei de a stabili cuantumul nemijlocit.
Proiectul propus, de facto stabileşte, contrar prevederilor legale, o nouă taxă, care, potrivit
Constituţiei, urmează să fie stabilită prin lege doar de organele reprezentative. În acest sens,
conform alin.(1) al articolului 130, formarea, administrarea, utilizarea şi controlul resurselor
financiare ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice sunt
reglementate prin lege.

Recomandarea: Coroborînd cu deficienţele delimitate pe parcursul raportului de
expertiză, se recomandă autorului revizuirea oportunităţii promovării în redacţia
propusă.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

pct.11 subpct.9)al proiectului: "să supravegheze executarea de către operatorii
economici contractanți a contratelor de achiziții încheiate;".

Prevederea în speţă stabileşte atribuţia Centrului de supraveghere a contractelor de achiziţie.
În acest sens, menţionăm faptul că prevederile date, prim-plan contravin Legii privind
achiziţiile publice nr.131 din 03 iulie 2015, ce stabilesc faptul că atribuţia de monitorizare a
contractelor de achiziţie este exercitată de către Grupul de Lucru creat în acest sens de către
autoritatea contractantă. Totodată, stabilirea dreptului în speţă fără reglementarea unor
aspecte procedurale vis-a-vis de modul de exercitarea a supravegherii în speţă va determina
riscuri de corupţie la etapa implementării proiectului şi exercitării nemijlocite a controlului.

Recomandarea: Coroborat cu obliecţiile expuse anterior, se recomandă autorului
revizuirea oportunităţii promovării proiectului în redacţia propusă. În circumstanţa în
care autorului insistă asupra delegării atribuţiei în speţă unei autorităţi distincte se
impune necesitatea revizuirii prealabile a cadrului normativ primar.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Pct.6 al proiectului Regulamentului: „Pentru încălcarea prevederilor prezentului
Regulament, persoanele vinovate poartă răspundere disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală, după caz.”

Sintagma „poartă răspundere disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz”,
utilizată în cadrul prevederilor art.6 trebuie să corespundă articolelor concrete,
corespondente şi aplicabile a legislaţiei primare (Codul penal, Codul Contravenţional), pentru
a nu admite adoptarea unor norme de răspundere „moarte”.
Astfel, adoptarea proiectului în redacţia propusă şi în lipsa unor amendamente
corespunzătoare la prevederile cadrului normativ ce stabilesc sancţiuni clare şi proporţionale
pentru încălcarea prevederilor din proiect riscă să determine dificultăţi la etapa implementării
proiectului şi obstrucţionarea atragerii la răspundere a subiectului vizat. În special, în
contextul crizei de aprovizionare cu medicamente, produse parafarmaceutice şi dispozitive
medicale a sistemului ocrotirii sănătăţii din Republica Moldova din perioada toamnă
2014-iarna 2015, se impune delimitarea strictă a responsabilităţii factorilor de decizie a
Centrului de respectarea atît a prevederilor proiectului propus, cît şi a prevederilor
contractuale, pentru a exclude riscul obstrucţionării atragerii la răspundere penală a
subiecţilor responsabili. Subsidiar în contextul obiecţiilor expuse la compartimentul "Discreţii
excesive ale autorităţilor publice" ce vizează lipsa termenului imputabil Centrului pentru
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încheierea contractului, cît şi a riscului de sabotare a procesului de încheiere a contractelor
cu cîştigătorul desemnat, accentuăm lipsa unor prevederi ce reglementează răspunderea
factorului de decizie pentru tergiversarea procesului de încheiere a contractului, fapt care
accentuează riscurile de corupţie aferente procesului de încheiere a contractelor cu
cîştigătorul.

Recomandarea: Coroborînd cu deficienţele delimitate pe parcursul raportului de
expertiză, se recomandă autorului revizuirea oportunităţii promovării proiectului în
redacţia actuală.

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 Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

14 Septembrie 2016
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