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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 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. Scopul proiectului constă în stabilirea componenţei,
atribuţiilor, obligaţiilor, drepturilor grupului de lucru pentru achiziţii în cadrul autorităţii
contractante.

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.
Considerăm că proiectul este binevenit în domeniul achiziţiilor publice, 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

Prevederile proiectului promovează interesele grupului de lucru pentru achiziţii din cadru
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autorităţilor contractante prin stabilirea funcţiilor, obligaţiilor şi drepturilor, precum şi a modului
de organizare şi desfăşurare a activităţii acestuia. 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.21 subpct.11) din Regulament, „să recepţioneze ofertele prezentate de către
operatorii economici la procedurile de achiziţie publică, asigurînd înregistrarea
acestora.”

Considerăm că norma citată este incompletă, prin faptul că nu stipulează expres obligaţia
grupului de lucru de a elibera recipise operatorului economic ca dovadă a recepţionării
ofertelor (data, ora).

Recomandarea: Propunem să fie completată norma cu „şi eliberarea recipiselor”,
astfel fiind asigurată recepţionarea ofertelor.

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

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

La pct.4 din Regulament, „…Pe parcursul activităţii grupului de lucru, în calitate de
membri, pot fi antrenaţi, prin scrisoare, consultanţi – specialişti/experţi în domeniu în
care se efectuează achiziţia, aceştia din urmă avînd drept de vot doar în cazurile
expres prevăzute de legislaţie.”

Examinînd atît Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, cît şi norma citată
constatăm că autoritatea contractantă este în drept să atragă, în caz de necesitate, în calitate
de membri ai grupului de lucru, prin scrisoare, consultanţi, specialişti şi experţi în domeniu în
care se efectuează achiziţia, aceştia din urmă avînd drept de vot doar în cazurile expres
prevăzute de legislaţie. În acest sens, remarcăm că cadrul normativ din domeniu nu specifică
expres cazurile în care consultanţii, specialiştii şi experţii au drept de vot, fapt ce lasă loc de
interpretări multiple care vor genera aplicare discreţionară a normei respective.

Recomandarea: Propunem să fie indicate expres cazurile în care autoritatea
contractantă este în drept să atragă consultanţi, specialişti şi experţi în domeniu în
care se efectuează achiziţia avînd drept de vot pentru a evita interpretările şi
neclarităţile.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.22 din Regulament, „Grupul de lucru poate descalifica ofertantul la orice etapă
a procedurii de achiziţie, dacă va constata că datele de calificare pe care acesta le-a
prezentat sunt în esenţă eronate sau incomplete sau dacă refuză să prezinte informaţia
suplimentară solicitată, care este strict necesară pentru confirmarea datelor de
calificare a ofertantului sau pentru evaluarea ofertei prezentate.”

Semnalăm că grupul de lucru „poate” descalifica ofertantul la orice etapă în anumite condiţii.
În acest sens, norma citată relevă discreţie în atribuţia grupului de lucru, prin utilizarea
cuvîntului „poate” în ceea ce priveşte descalificarea ofertantului care nu a întrunit şi nu a dat
curs solicitării grupului de lucru. Astfel, există riscul ca grupul de lucru în mod discreţionar să
aplice norma, deoarece caracterul relativ al acesteia să ofere posibilitatea de a plica
prevederile în interesul anumitor operatori economici, fapt ce va genera o concurenţă
neloială şi utilizare ineficientă a finanţelor publice.

Recomandarea: Propunem autorului să excludă cuvîntul „poate” şi să reformuleze
norma.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.20 subpct.8) din Regulament, „întocmeşte documentele necesare pentru
sancţionarea operatorului economic în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a
clauzelor contractuale”
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Semnalăm că atribuţia grupului de lucru de a întocmi documentele necesare pentru
sancţionarea operatorului economic este limitativă şi nu cuprinde toate cazurile de
sancţionare a acestuia, deoarece prevede numai cazul „îndeplinirii necorespunzătoare” a
clauzelor contractuale. Astfel, remarcăm că domeniul achiziţiilor publice conţine norme de
sancţionare a operatorului economic în mai multe cazuri, cum ar fi cele prevăzute de art.327
cu indicele 1 al Codului Contravenţional, neexecutarea contractului, coruperea sau tentativa
de corupere, conflictul de interese. De asemenea, grupul de lucru întocmeşte documentele
necesare şi pentru includerea operatorului economic în Lista de interdicţie a operatorilor
economici.

Recomandarea: Propunem autorului să revizuiască norma, astfel încît să fie indicate
toate situaţiile în care grupul de lucru are obligaţia de a întocmi documentele necesare
pentru sancţionarea operatorului economic.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

La pct.21 subpct.7) din Regulament, „să asigure publicarea documentaţiei de atribuire
pe pagina web a autorităţii contractante”

Luînd în considerare principiile de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice, precum
transparenţa achiziţiilor publice, considerăm că norma prenotată este incompletă. Întru
confirmarea acestei afirmaţii, deducem că grupul de lucru trebuie să asigure publicarea pe
pagina web a autorităţii contractante şi informaţia ce vizează rezultatele procedurii de
achiziţie şi ulterior, date referitor la executarea contractului atribuit.

Recomandarea: Întru respectarea principiului transparenţei achiziţiilor publice,
propunem ca grupul de lucru să fie obligat să asigure atît publicarea documentaţiei de
atribuire pe pagina web a autorităţii contractante, cît şi informaţia ce vizează
rezultatele procedurii de achiziţie şi date despre executarea contractului de achiziţie
publică.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

La capitolul II din Regulament, „Componenţa grupului de lucru”

Capitolul II din Regulament prevede procedura şi obligativitatea includerii în componenţa
grupului de lucru reprezentanţi ai societăţii civile. Constatăm lipsa procedurii de contestare a
deciziei grupului de lucru privind o eventuală organizare incorectă a procedurii de tragere la
sorţi a reprezentantului societăţii civile şi/sau respingerea neîntemeiată a participării acestuia
în componenţa grupului de lucru. Considerăm că lipsa mecanismului de contestare a
acţiunilor/deciziilor ilegale ale autorităţilor contractante privind obligaţia acestora de a include
reprezentanţi ai societăţii civile în grupul de lucru va crea oportunităţi de eschivare de către
autoritatea contractantă de informare şi publicare prealabilă despre iniţierea procedurii de
achiziţie şi de asigurare a accesului reprezentanţilor societăţii civile la procedurile de
achiziţie.

4



Recomandarea: Recomandăm autorului să stipuleze în proiect posibilitatea
reprezentantului societăţii civile de a-şi exprima dezacordul referitor la acţiunile
autorităţilor contractante în ceea ce priveşte organizarea incorectă a procedurii tragerii
la sorţi şi/sau respingerea neîntemeiată a participării acestuia în componenţa grupului
de lucru, precum şi să fie stabilit organul abilitat de examinare.

La capitolul VI „Conflictul de interese” din Regulament,

Analizînd capitolul VI „Conflictul de interese” stabilim că grupul de lucru are obligaţia de a lua
toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict
şi/sau manifestarea concurenţei neloiale doar pe parcursul aplicării procedurii de atribuire.
Prin urmare, apare o neclaritate de reglementare atît a conflictului de interese, cît şi a actelor
de corupţie în cazul cînd se depistează sau apar după atribuirea contractului, însă există
riscul să fie prea tîrziu sau imposibil de a recupera integral prejudiciul. În acest sens,
considerăm oportun de a stabili clar - mecanismul şi instrumentele de control pentru etapa
ulterioară atribuirii şi pentru etapa executării contractelor publice, care trebuie să fie unul
transparent şi să evite vulnerabilităţile specifice acestui domeniu.

Recomandarea: Propunem să fie reglementat mecanismul şi instrumentele de control
pentru etapa ulterioară atribuirii şi pentru etapa executării contractelor publice întru
evitarea vulnerabilităţilor specifice acestui domeniu şi responsabilizarea grupului de
lucru.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La pct.40 din Regulament, „Încălcarea de către membrii grupului de lucru a
prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi prezentul Regulament atrage
după sine răspundere, în conformitate cu legislaţia”

Norma ce vizează răspunderea membrilor grupului de lucru în cazul încălcării prevederilor în
domeniul achiziţiilor publice sunt generale şi denotă neclaritate. Luînd în considerare că
grupul de lucru este unul dintre subiecţii principali în cadrul derulării unei proceduri de
achiziţie, considerăm oportun că anume în acest proiect să fie stabilite clar şi enumerate
responsabilităţile acestuia, formele de răspundere juridică şi organele de control abilitate.

Recomandarea: Propunem să fie stabilite expres şi enumerate responsabilităţile
grupului de lucru, formele de răspundere juridică şi organele de control abilitate de
verificarea corectitudinii şi legalităţii acţiunilor/inacţiunilor grupului de lucru.

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
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Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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