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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

caietului de sarcini cu privire la modul de desfăşurare a
concursului de idei şi proiecte pentru utilizarea proprietăţii
rămase după închiderea Expoziţiei Mondiale "Milano-2015"

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ (departamental) este Ministerul Economiei.

b. Categoria actului normativ (departamental) propus este altul decît cel indicat expres în
lege, ceea ce corespunde art. 10 şi 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi
ale autorităţilor publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul are drept scop aprobarea caietului de sarcini
cu privire la modul de desfăşurare a concursului de idei şi proiecte pentru utilizarea
proprietăţii rămase după închiderea Expoziţiei Mondiale „Milano-2015”.
Ca urmare a finalizării expoziţiei la data de 31 octombrie 2015, Pavilionul Republicii Moldova
va fi demolat. Respectiv, prin Hotărîrea Guvernului nr.865 din 18.12.2015 a fost creată
Comisia pentru gestionarea patrimoniului public rămas.
În baza caietului de sarcini, Comisia urmează să iniţieze un concurs de idei şi proiecte pentru
utilizarea proprietăţii rămase.

d. Suficienţa argumentării. Autorul nu a respectat cerinţele cu privire la elaborarea
proiectelor de acte normative şi nu a prezentat nota informativă aşa cum prevede art.37 al
Legii nr.317-XV/2003.
Avînd în vedere că prin proiect se propune un plan de gestionare a unor bunuri publice, nota
informativă constituie un element primordial în vederea identificării finalităţii scontate de
autor. Lipsa argumentelor în acest sens poate avea efect implementarea eronată a
proiectului, aplicarea în mod discreţionar a caietului de către factorii de decizie şi prin urmare
prejudicierea bugetului de stat.
În vederea respectării prevederilor art.37 al Legii nr.317-XV/2003, recomandăm autorului
elaborarea unei note informative care va fi prezentată împreună cu proiectul spre aprobare.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Bunurile publice rămase prezintă o valoare, însă autorul nu a prezentat date în acest sens.
Evidenţiem o neclaritate cu privire la valoarea bunurilor, care sunt aşteptările cu privire la
beneficiile pentru bugetul de stat ca urmare a realizării proiectului şi dacă sunt necesare
alocări financiare suplimentare.

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

Caietului de sarcini va prezenta un ghid pentru buna desfăşurare a concursului de idei şi
proiecte pentru utilizarea proprietăţii rămase după închiderea Expoziţiei Mondiale
„Milano-2015”. Astfel, considerăm că proiectul nu prejudiciază interesul public general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Economiei la momentul examinării, proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

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

Capitolul VI Criteriile de selectare.

Potrivit pct.32 proiectele de procurare a bunurilor vor fi evaluate în baza criteriului „oferta cea
mai avantajoasă economic”. În acelaşi timp se propun un set de criterii care cumulativ
stabilesc un scor maxim. În acest sens, evidenţiem că la pct.35 autorul acordă dreptul
Comisiei de a decide criteriul aplicat (punctajul cel mai mare sau oferta cea mai avantajoasă
economic). Respectiv, nu este clară modalitatea de selectare a cîştigătorului. Norma va
permite adaptarea criteriilor la o anumită ofertă pentru a avantaja anumite persoane.
La acest aspect menţionăm că proiectul va fi mai eficace dacă Comisia de concurs va avea
obligaţia de a examina şi de a verifica fiecare ofertă atît din punct de vedere al elementelor
tehnice propuse, cît şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
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Recomandarea: Recomandăm autorului instituirea unor criterii care vor permite
evaluarea ofertelor atît din punct de vedere tehnic, dar şi financiar.

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

Pct.8 lit.a) – comisia de concurs are dreptul: să prelungească termenul de organizare a
concursului.

Norma menţionată nu stabileşte expres cu cît poate fi prelungit termenul de organizare a
concursului. Astfel, Comisia de concurs va fi în drept să prelungească termenul de
nenumărate ori în vederea tergiversării concursului şi favorizării unor persoane anume.

Recomandarea: Propunem autorului să indice expres cu cît poate fi prelungit termenul
şi de cîte ori (ex. „să prelungească termenul de organizare a concursului o singură
dată cu cel mult 30 de zile”, sau alţi termeni pe care autorul îi consideră oportuni).

Pct.13 lit.a) La concurs sunt admişi candidaţii care: au depus, în termenul prevăzut,
cererea de participare la concurs conform anexei nr.1 la prezentul Caiet de
sarcini/oferta de procurare a bunurilor şi au prezentat documentele de participare la
concurs.

În urma efectuării analizei, constatăm că proiectul nu conţine un termen în care participanţii
pot aplica ofertele.
Lipsa termenului poate genera discreţii din partea comisiei în vederea stabilirii unor termene
exagerat de lungi sau scurte.

Recomandarea: Proiectul necesită a fi completat cu o normă care să stabilească un
termen în care participanţii pot depune ofertele. Termenul urmează să curgă din data
publicării anunţului şi caietului de sarcini.

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

La pct.4 Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile
Caietului de sarcini. Caietul de sarcini întocmit va fi făcut public pe site-ul ………………
Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de concurs va contacta
Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova, în scris,
la adresa specificată în anunţul publicat pe site-ul ……. Organizaţia de Atragere a
Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova va răspunde în scris la orice cerere
de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea propunerilor.
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Norma propusă nu menţionează expres sursa de informare în care urmează a fi făcut public
caietul de sarcini. Există riscul ca datele din caietul de sarcini să fie plasate pe o pagină web
cu accesibilitate redusă pentru a nu permite unui număr mare de doritori de a participa la
concurs şi pentru a permite doar unor grupuri de persoane informate în prealabil de a
cunoaşte datele caietului.

Recomandarea: Recomandăm autorului să indice expres faptul că anunţul la concurs
şi materialele aferente caietului de sarcini urmează să fie plasate în cel puţin trei surse
de informare, inclusiv paginile web ale Ministerului Economiei, Agenţiei Proprietăţii
Publice şi a Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din
Moldova.

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

Proiectul nu conţine norme cu privire la publicarea ofertei cîştigătoare. Pentru a asigura
transparenţa procesului de realizare a ofertei cîştigătoare este esenţială publicarea datelor
acesteia. Concomitent, prin instituirea unor asemenea măsuri nu vor fi admise discreţii din
partea Comisiei de concurs, dar şi din partea persoanei cîştigătoare.

Recomandarea: Proiectul urmează a fi completat cu o normă cu privire la publicarea
ofertei cîştigătoare (termenul de publicare, sursele de informare etc.).

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

Ţepordei Călin
inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

15 Aprilie 2016

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