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preţuri
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. Proiectul este elaborat întru executarea prevederilor
art.55 alin.(7) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. Scopul proiectului este
stabilirea temeiurilor legale de organizare şi desfăşurare a procedurii de achiziţie prin cererea
ofertelor de preţuri şi asigurarea utilizării eficiente a banilor publici.

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
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justificări a interesului public

Prevederile proiectului promovează interesele participanţilor la procedurile de achiziţie
publică prin stabilirea condiţiilor de aplicare, iniţiere, derularea şi încheiere a contractelor de
achiziţii publice de bunuri şi servicii a căror valoare estimată, fără taxa pe valoare adăugată,
nu depăşeşte pragul de 400000 lei. 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.1 din Regulament, „anunţ de participare – informare ce se publică în Buletinul
achiziţiilor publice şi conţine informaţia prevăzută în Anexa nr.3 din Legea privind
achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015”

Noţiunea citată face trimitere la informaţia prevăzută în Anexa nr.3 din Legea privind
achiziţiile publice nr.131 din 063.07.2015, însă nu concretizează faptul că Regulamentul
respectiv prevede modelul anunţului de participare în anexa nr.2.

Recomandarea: Propunem să fie completată norma citată, după sintagma „Buletinul
achiziţiilor publice” cu sintagma „conform modelului prezentat în anexa nr.2 din
prezentul Regulament”
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La pct.3 din Regulament, „Contractul de achiziţie se încheie în conformitate cu
planurile anuale de achiziţie, întocmite şi aprobate în modul stabilit.”

Norma prenotată denotă incertitudine în ceea ce priveşte încheierea contractelor de achiziţie
în conformitate cu planurile anuale de achiziţie prin utilizarea sintagmei „întocmite şi aprobate
în modul stabilit”. Considerăm că norma trebuie să indice expres reglementările care
stabilesc condiţiile de întocmire şi aprobare a planurilor de achiziţie întru direcţionarea
corectă a subiecţilor care aplică această normă şi pentru a evita interpretările ambigui.

Recomandarea: Se propune să fie indicate expres prevederile care reglementează
planurile anuale de achiziţie, deoarece acestea au un rol important la planificarea şi
iniţierea corectă a procedurilor de achiziţie publică.

La pct.12 din Regulament, „Invitaţia de participare se transmite, în mod gratuit,
concomitent tuturor operatorilor economici”

Propunem să fie completată norma cu sintagma „inclusiv operatorilor economici incluşi în
Lista operatorilor economici calificaţi” pentru a evidenţia transparenţa, necesitatea,
importanţa şi aplicabilitatea includerii operatorilor economici calificaţi în această Listă.

Recomandarea: Propunem să fie completată norma la final cu sintagma „inclusiv
operatorilor economici incluşi în Lista operatorilor economici calificaţi”.

La pct.33 din Regulament, „dacă, drept rezultat al invitaţiei de participare, nu a fost
acumulat numărul necesar de oferte, prevăzut la pct.32, rezultatele concursului se
anulează şi concursul se organizează în mod repetat cu publicarea prealabilă a unui
anunţ de participare în Buletinul achiziţiilor publice”

Utilizarea cuvîntului „concurs” în contextul pct.33 şi anexa nr.1 din Regulament denotă
neclaritate, deoarece acesta nu este consacrat legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice în
vigoare. 

Recomandarea: Propunem să fie substituit cuvîntul „concurs” prin sintagma
„procedura de achiziţie”.

La pct.37 din Regulament, „Cîştigătoare este oferta care satisface toate cerinţele
stabilite conform criteriului de evaluare prevăzut în invitaţie/anunţul de participare.”

Semnalăm că norma nu prevede expres toate cerinţele care trebuie să le întrunească oferta
cîştigătoare. Totodată, se operează în proiect cu termeni diferiţi pentru unul şi acelaşi
fenomen, precum „criteriul de evaluare” în loc de „criteriul de atribuire” cum este prevăzut în
Legea privind achiziţiile publice. Întru evitarea interpretărilor diferite şi stabilirea clară a ofertei
cîştigătoare propunem să fie reformulată norma respectivă.

Recomandarea: Propunem următoarea redacţie a normei: „Cîştigătoare este oferta
care satisface toate cerinţele stabilite conform documentelor/cerinţelor de calificare şi
criteriului de atribuire prevăzut în invitaţia de participare”
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2. Conflicte ale normelor de drept

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

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.31 din Regulament, „Autoritatea contractantă examinează şi evaluează ofertele
doar conform criteriului prevăzut în invitaţia de participare” 

Considerăm că norma nu este completă, deoarece la examinarea şi evaluarea ofertelor se
verifică, în primul rînd, calificarea operatorului economic, ulterior, se aplică criteriul de
atribuire pentru a evalua ofertele operatorilor economici calificaţi potrivit documentelor
solicitate. În acest sens, norma citată poate fi interpretată eronat, iar autoritatea contractantă
poate să examineze şi să evalueze ofertele doar conform criteriului prevăzut în invitaţia de
participare, fără a lua în considerare cerinţele de calificare. Astfel, norma respectivă poate
conferi grupului de lucru competenţe de a lua decizii abuzive pentru a promova anumite
interese.

Recomandarea: Propunem ca norma să fie reformulată astfel: „Autoritatea
contractantă examinează şi evaluează ofertele conform documentelor/cerinţelor de
calificare şi criteriului de atribuire prevăzute în invitaţia de participare.”

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.14 din Regulament, „Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita
operatorului economic să prezinte informaţii, după caz, documente ce confirmă şi/sau
demonstrează aptitudinea sa de realizare a ofertei propuse.”

Norma prenotată este incertă prin acordarea dreptului autorităţii contractante de a solicita
operatorului economic să prezinte informaţii, după caz, documente ce confirmă şi/sau
demonstrează aptitudinea sa de realizare a ofertei propuse. Luînd în considerare că această
normă este stipulată la capitolul III „Întocmirea şi transmiterea invitaţiei/anunţului de
participare”, respectiv se referă la etapa de iniţiere a unei proceduri de achiziţie, utilizarea
sintagmelor „are dreptul de a solicita” - nefiind specificat momentul solicitării, şi „după caz” –
nefiind specificate cazurile, denotă incertitudine şi lasă loc de interpretări şi temeiuri
nejustificate prin prisma Legii nr.131 privind achiziţiile publice. În acest context, menţionăm
că autoritatea contractantă include toate documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii
economici în invitaţia/anunţul de participare, iar dreptul de a solicita anumite informaţii privind
aptitudinea sa de realizare a ofertei propuse pînă la termenul limită de depunere a ofertei -
nu este prevăzut.
Totodată, autoritatea contractantă trebuie să aibă un tratament egal, imparţial,
nediscriminatoriu în privinţa tuturor potenţialilor ofertanţi şi operatori economici care doresc
să participe în cadrul procedurii de achiziţie şi a asigura o concurenţă loială.

Recomandarea: Propunem autorului să excludă norma citată, pentru a nu acorda
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dreptul autorităţii contractante de a nu accepta oferta pînă la termenul-limită de
depunere a ofertelor pentru că operatorul economic nu a prezentat informaţii,
documente ce confirmă şi/sau demonstrează aptitudinea sa de realizare a ofertei
propuse.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

La pct.7 din Regulament, „La achiziţia bunurilor şi/sau serviciilor a căror valoare
estimată nu depăşeşte, fără taxa pe valoare adăugată, 150000 lei, autoritatea
contractantă transmite o invitaţie de participare, inclusiv utilizînd Lista operatorilor
economici calificaţi, urmînd ca pînă la expirarea termenului limită de depunere să fie
înregistrate cel puţin trei oferte.

Considerăm că este binevenită prevederea referitoare la utilizarea Listei operatorilor
economici calificaţi la achiziţia de bunuri şi servicii prin cererea ofertelor de preţuri fără
publicare. În acest context, menţionăm că nu este reglementată modalitatea şi obligativitatea
utilizării acesteia de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie, fapt ce
lasă la discreţia grupului de lucru să o aplice şi să favorizeze anumiţi operatori economici
pentru atingerea numărului necesar de oferte pentru validarea procedurii de achiziţie. Astfel,
norma respectivă va produce efecte doar declarative.

Recomandarea: Recomandăm să fie prevăzută obligativitatea transmiterii invitaţiei de
participare operatorilor economici incluşi în Lista operatorilor economici calificaţi.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Obiecţie generală la proiect, 

Proiectul nu prevede responsabilităţi clare pentru participanţii în cadrul procedurilor de
achiziţie publică la procedura cererii ofertelor de preţuri, fapt ce lasă la discreţia persoanelor
competente să aplice sau nu prevederile din acest domeniu. Totodată, aceasta generează şi
lipsa de răspundere juridică a tuturor subiecţilor implicaţi în procesul de achiziţie publică.

Recomandarea: Propunem autorului să stabilească tipurile de răspundere juridică,
responsabilităţile subiecţilor implicaţi în procesul de achiziţie publică şi enumerarea
organelor de control care verifică legalitatea şi corectitudinea procedurilor de achiziţie
publică.

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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