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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 unui mecanism
eficient de iniţiere şi derulare a procedurilor de achiziţie publică de lucrări în vederea
executării prevederilor Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

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, 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

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

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

Prevederile proiectului promovează interesele subiecţilor implicaţi în achiziţia publică de
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lucrări prin enumerarea şi descrierea etapelor derulării procedurilor de achiziţii publice,
precum iniţierea, desfăşurarea şi atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări.
Totodată, sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile subiecţilor. 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.13 din Regulament, „Autoritatea contractantă, prin intermediul grupului de lucru
pentru achiziţii, are obligaţia de a asigura elaborarea documentaţiei de atribuire”

Luînd în considerare legislaţia primară şi secundară din domeniul achiziţiilor publice, cît şi
normele din proiect, stabilim că grupul de lucru are obligaţia directă de a elabora
documentaţia de atribuire, iar prin utilizarea sintagmei „de a asigura elaborarea” nu denotă
acest fapt. Astfel, norma generează incertitudine privitor la obligaţia grupului de lucru de a
elabora documentaţia de atribuire, care este una dintre cele mai importante, deoarece
depinde foarte mult decurgerea unei proceduri de achiziţie de calitatea condiţiilor şi cerinţelor
incluse în documentaţia de atribuire şi de integritatea membrilor de lucru implicaţi. 

Recomandarea: Recomandăm autorului să reformuleze norma, astfel: „Autoritatea
contractantă, prin intermediul grupului de lucru pentru achiziţii, are obligaţia de a
elabora documentaţia de atribuire”
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La pct.32 din Regulament, „Caietul de sarcini este parte integrantă din proiectul tehnic
de execuţie verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale”

Considerăm oportun de a specifica detaliat atît „paşii” procedurali, organele competente de
verificare, avizare şi aprobare a caietului de sarcini, cît şi cadrul normativ din domeniul
construcţiilor. Luînd în considerare că membrii grupului de lucru sunt persoane care
activează în diferite domenii, iar descrierea procedurală ar facilita iniţierea unei proceduri de
achiziţii de lucrări.

Recomandarea: Recomandăm să fie indicaţi „paşii procedurali”, organele competente
de verificare, avizare şi aprobare a caietului de sarcini şi cadrul normativ din domeniul
construcţiilor care are tangenţă cu achiziţiile publice de lucrări. 

La pct.140 din Regulament, sintagma „documente de licitaţie”

Utilizarea sintagmei „documentele de licitaţie” nu este consacrată în legislaţia domeniului
achiziţiilor publice. De asemenea, în proiect se folosesc termeni diferiţi pentru unul şi acelaşi
fenomen.

Recomandarea: Se propune să fie substituită sintagma „documente de licitaţie” cu
„documentaţia de atribuire”

La pct.152 şi 153 din Regulament, cuvîntul „Agenţie”

Legislaţia în domeniul achiziţiilor prevede două instituţii care au atribuţii în acest domeniu,
Agenţia Achiziţii Publice şi Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor. În acest context,
propunem să fie indicat expres denumirea deplină a instituţiei în cadrul normelor întru
evitarea neclarităţilor.

Recomandarea: Propunem să fie indicat expres denumirea deplină a instituţiei abilitate
întru evitarea neclarităţilor.

La pct.84 din Regulament, „cuantumul garanţiei de asigurare a executării contractului,
care nu va depăşi 15 la sută din preţul contractului”

Semnalăm că există discrepanţe între norma proiectului şi Legea nr.131 din 03.07.2015
privind achiziţiile publice referitor la garanţia executării contractului. Astfel, în proiect este
indicat că „nu va depăşi 15 la sută din preţul contractului”, iar în Lege „nu trebuie să
depăşească 15% din valoare de deviz a contractului de achiziţie publică”. Considerăm
relevant pentru uniformizarea cadrului normativ în domeniul achiziţiilor publice să fie utilizaţi
aceiaşi termeni care să nu confere posibilităţi de interpretări diferite.

Recomandarea: Propunem să fie revizuită norma prin prisma celor relatate mai sus.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.84 din Regulament, „În funcţie de specificul contractului de achiziţie, autoritatea
contractantă poate atrage în cadrul grupului de lucru, fără drept de vot, consultanţi şi
experţi cu experienţă în domeniul achiziţiilor publice”
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Analizînd legislaţia în domeniul achiziţiilor publice şi proiectele aferente care se promovează,
constatăm o incertitudine şi contradicţie în ceea ce priveşte dreptul de vot acordat
consultanţilor şi experţilor cu experienţă în domeniul achiziţiei. Aşadar proiectul prenotat
stipulează expres că consultanţii şi experţii nu au drept de vot, iar Legea nr.131 din
03.07.2015 privind achiziţiile publice prevede la art.13 alin.(7) că în cazuri expres prevăzute
de legislaţie, aceştia sunt atraşi în grupul de lucru cu drept de vot. Astfel, acest aspect
urmează să fie revizuit pentru a evita neclarităţile care pot duce la luarea deciziilor abuzive
contrar legislaţiei din domeniu.

Recomandarea: Propunem să fie revizuită norma prin prisma legislaţiei în vigoare şi
analizei menţionate.

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.1 din Regulament, „procedură de achiziţie repetată – procedură repetată de
atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări, în cazul în care condiţiile iniţiale
ale contractului nu sunt modificate în mod substanţial;”

Norma prenotată denotă ambiguitate prin utilizarea sintagmei „în mod substanţial”, fiindcă în
legislaţia din domeniul achiziţiilor publice nu este redat sensul sintagmei. Totodată, utilizarea
acesteia în proiect oferă autorităţii contractante posibilitatea să interpreteze norma diferit şi
să o aplice discreţionar la iniţierea procedurii repetate de atribuire a contractului de achiziţie
publică de lucrări.

Recomandarea: Propunem să fie specificat termenul de „modificare în mod
substanţial”

La pct.45 subpct.1) din Regulament, sintagma „a unor situaţii care impun acoperirea
urgentă a unor necesităţi neprevăzute”

Semnalăm că autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări numai dacă sunt respectate anumite
condiţii, una din ele fiind, dacă contractul este inclus în planul de achiziţie. Norma însă
prevede şi excepţia în cazul în care obiectul contractului este determinat de apariţia unei
situaţii de forţă majoră sau a unor situaţii care impun acoperirea urgentă a unor necesităţi
neprevăzute. În acest sens, specificăm că odată ce nu sunt prevăzute situaţiile care impun
acoperirea urgentă a unor necesităţi neprevăzute, autoritatea contractantă are posibilitatea
să motiveze şi să le justifice, fără a fi îngrădită de anumite limite legale. Această posibilitate
legală oferă autorităţii contractante să argumenteze, la propria discreţie, iniţierea unei
proceduri de achiziţii, care poate să genereze incorectitudine şi interese de fraudare a
achiziţiei, care poate să afecteze gestionarea eficientă a banilor publici.

Recomandarea: Propunem autorului să stabilească situaţiile care pot apărea la
iniţierea unei proceduri de achiziţie, care impun acoperirea urgentă a unor necesităţi
neprevăzute.
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La pct.143 din Regulament, „În cazul în care preţurile ofertate sunt egale şi în acelaşi
timp cele mai mici, autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziţie publică de
lucrări celui mai calificat ofertant.”

Considerăm că norma oferă competenţe grupului de lucru de a lua decizii fără criterii clare în
ceea ce priveşte determinarea ofertantului „mai calificat” dintre „cei calificaţi”. Astfel, normă
oferă posibilitatea de a fi interpretată diferit şi de a lua decizii pentru a promova anumite
interese în favoarea anumitor operatori economici.

Recomandarea: Propunem definirea termenului de „ofertant mai calificat” pentru a fi
evitate interpretările abuzive ale normei.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.25 din Regulament, „În sensul pct.19 subpct.4, autoritatea contractantă va
solicita pentru confirmarea respectării cerinţei privind experienţa similară aferentă
obiectului procedurii, prezentarea contractelor de achiziţii de lucrări similare”

Norma prenotată este incertă prin acordarea posibilităţii autorităţii contractante de a solicita
operatorului economic prezentarea contractelor de achiziţii de lucrări similare pentru
confirmarea respectării cerinţei privind experienţa similară aferentă obiectului procedurii,
nefiind specificat momentul prezentării. Prin urmare, norma relevă ambiguitate în ceea ce
priveşte momentul prezentării informaţiilor solicitate, deoarece autoritatea contractantă
trebuie să stabilească condiţii, cerinţe şi criterii doar în documentaţia de atribuire a unei
proceduri de achiziţie respectînd principiile transparenţei şi tratamentul egal, imparţial,
nediscriminare în privinţa tuturor operatorilor economici. Astfel, norma poate să ofere
grupului de lucru condiţii/temeiuri legale de a respinge candidatura operatorului economic,
pînă la depunerea ofertei, fapt inadmisibil şi neîntemeiat potrivit legislaţiei în vigoare.

Recomandarea: Propunem autorului să completeze norma după sintagma „va solicita”
cu sintagma „în documentaţia de atribuire”

La pct.85 subpct.2) din Regulament, „nu au dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor
persoane neimplicate oficial în procedura de achiziţie publică de lucrări informaţii
suplimentare legate de activitatea de examinare, evaluare şi comparare a ofertelor.”

Sintagma „persoane neimplicate oficial în procedura de achiziţie publică” lasă loc de
interpretări, şi, totodată, acordă posibilităţi autorităţii contractante de a nu dezvălui informaţii
ce ţin de examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor. Luînd în considerare că autoritatea
contractantă gestionează banii publici pentru a satisface necesităţile sale, trebuie să fie
indicată categoria „persoanelor neimplicate oficial în procedura de achiziţie publică” pentru a
nu limita accesul persoanelor, organelor cu drept de control la informaţia care contribuie la
contracararea fraudelor şi corupţiei în cadrul procedurii de achiziţie publică.

Recomandarea: Propunem să fie stabilit clar cercul persoanelor neimplicate oficial în
procedura de achiziţie publică, reieşind din faptul că orice cetăţean este în drept să
cunoască despre gestionarea banilor publici.

La pct.99 din Regulament, „Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea
documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi
ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa
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în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze
concurenţa”

Semnalăm că norma acordă dreptul persoanelor care au participat la întocmirea
documentaţiei de atribuire, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat
sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de
atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. În acest sens, stabilim că noma
favorizează şi legalizează promovarea de interese de către persoanele care au participat la
întocmirea documentaţiei de atribuire, iar stabilirea faptului că dacă implicarea sa în
elaborarea este de natură să distorsioneze concurenţa, nu este clară de către cine este
stabilită şi momentul acesteia, deoarece grupul de lucru, în cazul dat, nu va fi imparţial.
Totodată, norma citată creează posibilitatea implicării directe la stabilirea condiţiilor/cerinţelor
şi criteriilor în documentaţia de atribuire a operatorilor economici, care să promoveze interese
proprii.

Recomandarea: Propunem autorului să revizuiască norma citată prin prisma celor
expuse.

La pct.163 din Regulament, „În caz de se stopează temporar sau se conservează
construcţia obiectivului, autoritatea contractantă restituie garanţia de asigurare a
executării contractului”

Norma prenotată stabileşte condiţii pentru a restitui garanţia de asigurare a executării în
cazul în care se stopează temporar sau se conservează construcţia obiectivului. Semnalăm
că garanţia executării contractului este asigurarea executării obligaţiilor stipulate în contractul
de achiziţii publice încheiat între autoritate sau autorităţile contractante şi ofertantul căruia i-a
fost atribuit contractul. Astfel, grupul de lucru poate în mod intenţionat să emite decizii de
stopare temporară a lucrărilor pentru a restitui garanţia bancară operatorilor economici
favorizaţi, iar acest fapt poate să pericliteze executarea calitativă a obligaţiilor contractuale. 

Recomandarea: Propunem autorului să excludă sintagma „se stopează temporar”
pentru a nu acorda competenţe grupului de lucru de a restitui garanţia de executare a
contractului pînă la data încheierii procesului–verbal de recepţie finală.

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.

9. Alte obiecţii
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La pct.48 din Regulament, „Procedurile de bază de atribuire a contractului de achiziţii
publice de lucrări sunt licitaţia şi licitaţia restrînsă”

Norma face referire la procedurile de bază de atribuire a contractului de achiziţii publice de
lucrări - licitaţia şi licitaţia restrînsă. Luînd în considerarea procedurile de achiziţie cel mai des
utilizate sunt licitaţia de deschisă şi procedura cererii ofertelor de preţuri, considerăm oportun
de a specifica şi procedura cererii ofertelor de preţuri.

Recomandarea: Propunem să fie reformulată sintagma „licitaţia şi licitaţia restrînsă”
cu sintagma „licitaţia, licitaţia restrînsă şi procedura cererii ofertelor de preţuri”

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

17 Mai 2016

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