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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire
la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice şi

efectivului-limită ale acesteia
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 aprobarea Regulamentului
cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice (în continuare - Agenţie) în
vederea executării art.10 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.
Considerăm că prevederile proiectului sunt binevenite, deoarece instituie cadrul normativ
care stabileşte statutul juridic, misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile, drepturile, organizarea
activităţii şi a controlului ex-post al Agenţiei în conformitate cu noile reglementări în domeniul
achiziţiilor publice din Republica Moldova.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a invocat în nota informativă condiţiile ce au impus
elaborarea proiectului, cu evidenţierea elementelor noi şi cu argumentarea corespunzătoare.
Argumentele prezentate în nota informativă justifică promovarea proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, implementarea proiectului nu necesită alocarea unor mijloace financiare
suplimentare din bugetul de stat. Totodată, reducerea numărului de Servicii teritoriale va
avea ca efect diminuarea cheltuielilor bugetare pentru organizarea funcţionării Agenţiei. 

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 Agenţiei Achiziţii Publice prin reglementarea
normativă a desfăşurării activităţii şi administrării acesteia. Prin urmare, proiectul va asigura
implementarea coerentă a politicii statului în domeniul achiziţiilor publice, va contribui la
crearea şi implementarea cadrului normativ necesar întru asigurarea transparenţei şi
eficienţei achiziţiilor publice, va monitoriza şi evalua funcţionarea eficientă a sistemului de
achiziţii publice ş.a. Interesele promovate nu sunt în detrimentul interesului public.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei este compatibil cu standardele internaţionale anticorupţie stabilite
la 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.
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 şi pe portalul guvernamental: www.particip.gov.md.
Totodată, este indicat termenul de consultare, modalităţile de înaintare a propunerilor şi
obiecţiilor din partea societăţii civile şi datele de contact ale persoanei responsabile de
recepţionarea recomandărilor. 

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.7 din Regulament, „Agenţia asigură implementarea coerentă a politicii statului
în domeniul achiziţiilor publice şi procesul de apropiere treptată de acquis-ul Uniunii
Europene.”

Considerăm că la pct.7, autorul foloseşte termeni neconsacraţi legislaţiei naţionale şi o
formulare ambiguă referitor la sintagma „procesul de apropiere treptată de acquis-ul Uniunii
Europene”. Pericolul acestui factor constă în apariţia practicilor diferite de interpretare şi
aplicare. Astfel, potrivit Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi a Regulamentului cu privire la
armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.1345 din 24.11.2006, se propune modificarea sintagmei menţionate în
sintagma „armonizarea treptată a legislaţiei cu legislaţia comunitară”.
Totodată, remarcăm că Legea nr.131 din 03.07.2015 utilizează termenul de „legislaţie
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comunitară” (art.23 alin.(1) lit.b)) şi „drept comunitar” (art.37 alin.(8) şi (15)), fapt ce
demonstrează că sintagma folosită în proiect nu este adecvată şi nu este consacrată
domeniului de achiziţie publică.

Recomandarea: Întru claritatea normei şi utilizării termenilor consacraţi legislaţiei
naţionale, recomandăm substituirea sintagmei „procesul de apropiere treptată de
acquis-ul Uniunii Europene.” cu sintagma „armonizarea treptată a legislaţiei cu
legislaţia comunitară ”.
Aceeaşi recomandare se propune şi la pct.8 alin.(3) din Regulament.

La pct.8 alin.(1) şi (2) din Regulament, „În scopul realizării misiunii sale, Agenţia
exercită următoarele funcţii de bază: 1) implementarea actelor normative în domeniul
achiziţiilor publice; 2) contribuirea la crearea cadrului normativ şi instituţional necesar
pentru asigurarea transparenţei şi eficienţei achiziţiilor publice;”

Analizînd primele două funcţii ale Agenţiei, deducem că funcţia privind contribuţia Agenţiei la
crearea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru asigurarea transparenţei şi eficienţei
achiziţiilor publice limitează gama de reglementare din domeniul achiziţiilor publice. Sunt
evidenţiate doar două principii de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice din
unsprezece stabilite la art.6 din Legea nr.131/03.07.2015, fapt ce denotă că nu toate
principiile/aspectele vor cădea sub incidenţa acestei funcţii.
Recomandăm autorului să reformuleze norma astfel încît sintagma „pentru asigurarea
transparenţei şi eficienţei achiziţiilor publice” să fie substituită cu sintagma „domeniului
achiziţiilor publice”.
Mai mult, propunem să fie reformulat conţinutul alin.(1) şi (2) într-o singură normă, luînd în
considerare prevederile art.9 lit.a) din Legea nr.131/03.07.2015, - "implementează actele
normative din domeniul achiziţiilor publice şi elaborează propuneri de modificare şi
completare a legislaţiei privind achiziţiile publice;".

Recomandarea: Propunem să fie reformulate normele cu cele menţionate. 

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.3 şi 9 din Regulament, „Agenţia este autoritate centrală de achiziţie pentru
organizarea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţie publică în scopul
satisfacerii unor necesităţi de aceleaşi bunuri, lucrări sau servicii ale mai multor
autorităţi contractante.”
La pct.9 alin.(9) din Regulament, „Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin,
Agenţia exercită următoarele atribuţii:
9) iniţiază şi desfăşoară proceduri centralizate de achiziţii publice pentru necesităţile
autorităţilor contractante.”

Agenţiei Achiziţii Publice i se atribuie funcţia de iniţiere şi desfăşurare a procedurilor
centralizate de achiziţii publice pentru necesităţile autorităţilor contractante. În acest context,
menţionăm că potrivit documentelor aferente ale proiectului, autorul promovează prevederile
citate în temeiul art.12 alin.(6) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice în
care se stabileşte modul de organizare şi desfăşurare centralizată a achiziţiei în acest sens,
urmează să fie aprobat de Guvern. La fel, autorul argumentează necesitatea acestei atribuţii
în baza Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi a
Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, aprobată prin Hotărîrea Guvernului
nr.1332 din 14.12.2016.
Semnalăm că potrivit art.5 alin.(1) lit.a) şi b) al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
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„Actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislaţiei, scop în care proiectul
său trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel şi
proiectul de act normativ întocmit pe baza unui act de nivel superior nu poate depăşi limitele
competenţei instituite prin acel act şi nici nu poate să contravină scopului, principiilor şi
dispoziţiilor acestuia”. Aşadar, examinînd art.8 şi 9 din Legea nr.131/03.07.2015 – act
superior din domeniul achiziţiilor publice, stabilim că în atribuţiile de bază ale Agenţiei nu este
reglementată atribuţia promovată în proiect, fapt ce denotă că actul normativ depăşeşte
limitele stabilite de lege.

Recomandarea: Propunem să fie revizuite prevederile pct.3 şi pct.9 alin.(9) ale
proiectului, astfel încît să fie corelat cu Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile
publice şi să nu depăşească limitele competenţei instituite prin acest act şi nici să nu
contravină scopului şi dispoziţiilor acestuia.

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

La pct.13 alin.(7) din Regulament, „aprobă Metodologia de efectuare a controlului ex-
post, inclusiv Metodologia de selecţie a procedurilor de achiziţie ce sunt incluse în
eşantionul supus controlului ex-post;”

Normele citate fac referire la acte normative ce urmează să fie aprobate de directorul
Agenţiei. Din analiza proiectului, nu stabilim norme care ar relatata şi garanta elaborarea şi
aprobarea Metodologiilor, întru asigurarea unei bune realizări a proiectului, inclusiv a noilor
atribuţii stabilite Agenţiei.
În acest sens, evidenţiem că neaprobarea în termeni rezonabili a actelor prenotate, proiectul
în cauză nu va produce efectele juridice scontate.

Recomandarea: Se propune autorului să completeze pct.4 al proiectului de hotărîre
sau în capitolul V „Dispoziţii finale” cu norme care să stabilească următoarele:
„Se va elabora şi aproba Metodologiile necesare pentru aplicarea prezentului proiect,
în termen de 1 lună (sau 3 luni) de la publicarea prezentului proiect."

La pct.18 din Regulament, „Semnătura pe actele Agenţiei este în formă olografă sau
electronică, conform legislaţiei…”

În normele prenotate se utilizează sintagmele „conform legislaţiei”, fapt ce indică incertitudine
care determină interpretări diverse şi trimiteri defectuoase.

Recomandarea: Propunem să fie indicat concret actul legislativ care reglementează
forma semnăturilor.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.4 din Regulament, „4. Agenţia are statut de persoană juridică de drept public,
dispune de conturi trezoreriale, de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba
de stat, precum şi de alte atribute necesare şi se finanţează de la bugetul de stat,
inclusiv din venituri colectate.”

Utilizarea sintagmei „precum şi de alte atribute necesare” relevă incertitudine şi aplicare
discreţionară a normei. Astfel, se acordă posibilitatea persoanelor responsabile din cadrul
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autorităţii să aplice sintagma în versiunea convenabilă pentru a promova anumite interese
nelegitime.

Recomandarea: Propunem autorului să excludă sintagma „precum şi de alte atribute
necesare”.

La pct.9 alin.(7) din Regulament, „examinează dările de seamă privind procedurile de
achiziţii publice;”

Potrivit proiectului, Agenţia are atribuţia de a examina dările de seamă privind procedurile de
achiziţii publice. În conformitate cu art.73 al Legii nr.131 din 03.07.2015, darea de seamă
privind procedura de achiziţie publică, precum şi darea de seamă privind anularea procedurii
de achiziţie publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă şi sînt prezentate Agenţiei
Achiziţii Publice în termen de pînă la 5 zile de la data încheierii contractului sau de la data
emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.
Prin urmare, se creează neclaritate în ceea ce priveşte menţinerea acestei funcţii Agenţiei,
luînd în considerare excluderea atribuţiilor de examinare şi înregistrare, în termen de 10 zile,
a contractelor de achiziţii publice încheiate în urma procedurilor de achiziţie, care erau
prezentate concomitent cu darea de seamă. Astfel, atribuirea acestei funcţii necesită
indicarea unui termen rezonabil de examinare de către Agenţie a dărilor de seamă, în caz
contrar, prevederile lacunare şi insuficiente vor genera aplicare discreţionară a normei de
către Agenţie.

Recomandarea: Propunem să fie indicat în legislaţie termenul de examinare a dărilor
de seamă de către Agenţie.

La pct.13 alin.(9) din Regulament, „include în structura aprobată, în limitele fondului de
retribuire a muncii şi ale schemei de încadrare, schimbările impuse de necesitatea
implementării unor noi forme organizatorice, metode şi tehnici moderne de conducere,
conform legislaţiei în vigoare;” 

Norma oferă Directorului, în vederea exercitării atribuţiilor manageriale, posibilităţi
discreţionare şi incerte în ceea ce priveşte includerea în structura aprobată a schimbărilor
impuse de necesitatea implementării unor noi forme organizatorice, metode şi tehnici
moderne de conducere, conform legislaţiei în vigoare. Incertitudinea normei constă în faptul
că nu sunt clar stabilite “noile forme organizatorice, metode şi tehnici moderne de conducere”
care pot fi interpretate diferit şi discreţionar. La fel, autorul face trimitere de o manieră
imprecisă la legislaţia în vigoare fără a fi specificate actele normative concrete, existînd riscul
ca norma respectivă să fie aplicată discreţionar şi abuziv de către persoana responsabilă.

Recomandarea: Propunem autorului să identifice şi să stabilească expres actele
normative care reglementează noile forme organizatorice, metode şi tehnici moderne
de conducere întru evitarea interpretărilor diferite care pot fi aplicate discreţionar şi
abuziv. 

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
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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.

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

30 Decembrie 2016

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