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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 Sănătăţii.

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. Potrivit autorului, scopul proiectului este crearea unui
sistem informațional automatizat, integrat și cost-eficient privind circulația medicamentelor la
nivel național, conectat la sistemele funcționale existente, ce ar face posibilă monitorizarea
circulației medicamentelor la orice etapă și asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor
cetățenilor la medicamente esențiale.
Însă, examinând prevederile proiectului, considerăm că scopul real este contrar scopului și
obiectivelor enunțate în textul notei informative și a proiectului supus expertizei anticorupție.
Ca urmare, deși în preambulul proiectului hotărârii se abrogă Hotărârea Guvernului cu privire
la implementarea Sistemului Informațional Automatizat „Nomenclatorul de stat al
medicamentului” nr.85 din 25.01.2006, în nota informativă autorul nu prezintă argumente
plauzibile privind oportunitatea abrogării, bazându-se doar pe un Raport al Curții de Conuri,
care de fapt, indică la dezvoltarea sistemului existent și nu la crearea unui nou sistem, ceea
ce denotă intenția autorului de a utiliza neconform fondurile publice.
Din preambulul proiectului hotărârii de Guvern rezultă că, acesta este elaborat întru
executarea Hotărârii Parlamentului nr.1352-XV din 03.10.2002 cu privire la aprobarea Politicii
de stat în domeniul medicamentului, Hotărâre de Parlament în vigoare la momentul aprobării
Hotărârii Guvernului nr.85 din 25.01.2006.
În concluzie, menționăm că autorul a ezitat să indice în nota informativă că există un Sistem
informațional automatizat „Evidența circulației medicamentelor” și pentru implementarea
căruia statul a alocat mijloace financiare din bugetul de stat.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă cuprinde date incomplete, ceea ce denotă
faptul că autorul urmărește un scop ascuns. Respectiv, în nota informativă se face trimitere la
un Plan de acțiuni pe anul 2016 pentru soluționarea unor probleme identificate în domeniul
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medicamentului și activității farmaceutice, aprobat prin dispoziția nr.29-d din 10 martie, însă
nu este indicat anul și autoritatea care a emis dispoziția respectivă. De asemenea, autorul
indică la lipsa unui sistem informațional automatizat, integrat și cost-eficient privind circulația
medicamentelor la nivel național, conectat la sistemele funcționale existente, ceea ce nu
corespunde realității, deși în prezent este în vigoare Hotărârea Guvernului cu privire la
implementarea Sistemului informațional automatizat „Nomenclatorul de stat al
medicamentelor” nr.85 din 25.01.2006, care, reieșind din textul preambulului, a fost aprobat
în scopul asigurării unei bune calități a medicamentelor lansate pe piața farmaceutică și al
protecției consumatorului de medicamente. În sensul dat, scopul proiectului este unul identic
cu cel al Hotărârii de Guvern în vigoare.
De asemenea, autorul nu justifică suficient necesitatea adoptării unei noi Hotărâri de Guvern
cu privire la implementarea Sistemului informațional automatizat „Evidența circulației
medicamentelor”. Argumentele invocate de autor în nota informativă sunt declarative, nefiind
expuse neajunsurile ce fac imposibil atingerea scopului de evidență cantitativ-calitativ-
valorică a circulației medicamentelor pe piață Republicii Moldova și care ar impune
implementarea unui nou sistem informațional automatizat de evidență a circulației
medicamentelor. Menționăm și faptul că potrivit pct.3.4.2 din Raportul auditului executării
fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2008, aprobat prin Hotărârea
Curții de Conturi nr.24 din 15.06.2009, la care face referire și autorul în nota informativă, se
citează că „Auditul a constatat că nu este executată pe deplin Hotărârea Guvernului nr.85 din
25.01.2006, SIA "ECMA" nefiind până în prezent finalizat și transmis în exploatare. Astfel,
SIA "ECMA" nu asigură un nivel complex de funcționalitate și, deci, nu și-a îndeplinit scopul,
unele dintre motive fiind următoarele: din 12 subsisteme, este aplicat integral un subsistem –
"Controlul autenticității medicamentelor", celelalte sunt aplicate parțial; modulul de
interacțiune între farmacia IMSP – secție – pacient nu a fost prevăzut și, ca urmare, nu se
poate efectua controlul utilizării medicamentelor în secțiile IMSP și o analiză a stocurilor de
medicamente în farmaciile spitalicești; nu sunt stabilite formele rapoartelor care trebuie să fie
întocmite și nu există nici un raport pe țară; nu este asigurată suficient consolidarea evidenței
calitativ-cantitativ-valorice la entitățile de producere, import și realizare a medicamentelor;
122 de farmacii sătești nu sunt integrate în SIA "ECMA"; Agenției Medicamentului îi aparține
numai dreptul de utilizator al SIA "ECMA"; Ministerul Sănătății a aprobat Clasificatorul
medicamentelor după aprobarea graficului de implementare a SIA "ECMA"; până în prezent,
evidența medicamentelor neautorizate și reautorizate nu este automatizată; informația de la
Serviciul Vamal despre importul de medicamente se prelucrează anevoios, din motiv că unul
și același număr al declarației vamale se poate repeta; pentru a gestiona SIA "ECMA",
Agenția Medicamentului are nevoie de capacități tehnice mai vaste, ținându-se cont de
cerințele curente. Concluzie: SIA "ECMA" nu este pe deplin funcțional și necesită a fi
dezvoltat și finalizat astfel încât să asigure la nivel național o evidență și un control strict în
domeniile respective. Recomandări Agenției Medicamentului: Să asigure, în comun cu
Ministerul Sănătății, funcționalitatea sistemului respectiv.” În concluzie, Curtea de Conturi a
indicat la dezvoltarea și finalizarea sistemului, nu crearea unui nou sistem.
Mai mult, autorul nu prezintă în nota informativă argumente cu referire la incapacitatea Soft-
ului existent și necesitatea achiziționării unui nou Soft.
În concluzie, textul notei informative nu corespunde exigențelor legale cuprinse la art.37 al
Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități
ale administrației publice centrale și locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Prevederile proiectului presupun cheltuieli financiare pentru achiziționarea Soft-ului și
contractarea agenților economici în domeniul tehnologiilor informaționale în scopul instalării
și/sau sistării sistemului. În sensul dat, deși din prevederile proiectului rezultă suportarea
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cheltuielilor, contrar exigențelor legale ale art.37 lit.e) al Legii nr.317-XV din 18.07.2003,
conform căruia concomitent cu elaborarea proiectului actul normativ trebuie să fie însoțit de o
notă de argumentare care include fundamentarea economico-financiară în cazul în care
realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare și de altă natură, autorul în nota
informativă nu prezintă careva argumente în acest sens.

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

Prevederile proiectului promovează interesele Agenției în detrimentul interesului public, ceea
ce va duce la utilizarea neconformă a finanțelor publice.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Transparența și responsabilitatea în gestiunea finanțelor publice, constituie standarde
anticorupție obligatorii pentru un stat de drept prevăzute de cadrul normativ internațional și
transpuse de prevederile naționale. Astfel, autoritățile naționale elaborează și aplică, conform
principiilor fundamentale, politici de prevenire a corupției eficiente care favorizează
participarea societății și care reflectă principiile de stat de drept, de integritate, transparență
și responsabilitate, promovând practici eficiente pentru prevenirea corupției.
Articolul 9 al Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției, ratificată de către
Republica Moldova prin Legea nr.158-XVI din 06 iulie, indică: - „9. Fiecare stat parte ia,
conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, măsurile corespunzătoare pentru
a promova transparența și responsabilitatea în gestiunea finanțelor...”, iar potrivit Rezoluției
(97) 24 a Comitetului de Miniștri privind cele 20 de principii directoare pentru lupta împotriva
corupției (Adoptată de către Comitetul de Miniștri, la 6 noiembrie 1997, la Sesiunea 101 a
Comitetului de Miniștri) „statele vor asigura ca organizarea, funcționarea și procesul de luare
a deciziilor în administrația publică să țină cont de necesitatea stringentă a combaterii
corupției, în special prin stabilirea unei cât mai mari transparențe consistente cu nevoia de a
asigura mai multă eficiență instituțională”.
În concluzie, date fiind obiecțiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupție, considerăm proiectul incompatibil cu standardele anticorupție
internaționale și naționale.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul efectuării expertizei
anticorupție, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului, cu respectarea parțială a
cerințelor impuse de normele art.9-12 ale Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind
transparența în procesul decizional, și anume nu a fost regăsit pe pagina web anunțul privind
inițierea elaborării proiectului, precum și nu a fost respectată forma de conținut a anunțului
privind organizarea consultărilor publice, nefiind indicat în acesta argumentarea necesității de
a adopta o nouă hotărâre de Guvern și termenul-limită de prezentare a recomandărilor.
Suplimentar, evidențiem și nerespectarea cerințelor impuse de art. art.11 alin.(2/2) al Legii
nr.239-XVI din 13.11.2008, conform căruia anunțul privind organizarea consultărilor publice și
materialele aferente sunt făcute publice cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea
proiectului de decizie. Astfel, anunțul a fost plasat pe pagina web la data de 12.09.2016, iar
proiectul a fost remis pentru efectuarea expertizei anticorupție la 23.09.2016, în termen de 10
zile lucrătoare.
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II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.6 din proiect: „Evidență – înregistrarea și evidența centralizată a medicamentelor
și de înscriere a acestora în Evidența circulației medicamentelor”.

Pct.6 definește noțiunea de „evidență”, utilizând termenul de „evidența circulației
medicamentelor”, termen care nu are o definiție în proiect și legislație, ceea ce va crea
premise pentru subiecții responsabili de a interpreta diferit sensul acestora.

Recomandarea: Definirea în proiect a termenului „evidența circulației
medicamentelor”.  

Pct.6 din proiect: „Înregistrarea medicamentului - proces de elaborare și emitere a
ordinului Ministerului Sănătății, de întocmire și eliberare a APP, în urma cărui fapt se
permite punerea pe piață a medicamentului și folosirea acestuia în practica medicală.”.

Pct.6 utilizează abrevierea „APP”, acordând, astfel, posibilitatea de aplicare a normei în
interpretarea preferată, în dependență de interesul responsabililor de implementare.
În sensul dat, norma legală cuprinsă la art.46 alin.(8) al Legii nr.317-XV din 18.07.2003
privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale
și locale, statuează expres că exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate
face numai după explicarea lor în text, la prima folosire.

Recomandarea: Explicarea abrevierii utilizate în pct.6 „APP”. 

Pct.6 din proiect: „Participant la sistem – organisme de stat, întreprinderi farmaceutice
ce participă la elaborarea, întreținerea, deservirea și exploatarea SIA „ECM.”.

Pct.6 utilizează expresia „organisme de stat” care, la aplicare, va provoca practici vicioase de
interpretare a sensului normei, deoarece aceasta este în contradicție cu cadrul normativ în
vigoare, care operează cu termeni de genul „organe de stat”, „autorități publice”, „structuri de
stat”, „întreprinderi de stat”.  

Recomandarea: Substituirea sintagmei ”organisme de stat” cu termen utilizat
corespunzător înțelesului definirii noțiunii de „participant la sistem”. 

Pct.10 din proiect: „SIA „ECM” funcționează în scopul: - asigurării organelor de
conducere ale țării cu informații veridice și operative despre circulația medicamentelor
în țară.”.

Expresia utilizată în pct.10 de genul „organelor de conducere ale țării” are un sens neclar și
echivoc, care va admite interpretări abuzive la implementare, și anume tratarea în mod diferit
a termenului de organe de conducere ale țării, a tipului de organ (executiv, legislativ sau
executiv).
În sensul dat, evidențiem că Legea Supremă a Statului – Constituția Republicii Moldova,
indică în titlul III la autorități publice – Parlamentul, Președintele Republicii Moldova,
Guvernul, administrația publică, autoritatea judecătorească.

4



Recomandarea: Substituirea sintagmei „organelor de conducere ale țării” prin
indicarea expresă fie a autorității publice, fie indicarea directă a funcției, titularul
căruia face parte din autoritatea publică.

Pct.13 lit.A din proiect: „Formarea băncii de date a SIA „ECM” care se realizează prin
organizarea, punerea inițială la evidență, actualizării datelor și scoaterii de la evidențe
a medicamentelor, colectării datelor pe parcursul realizării medicamentelor, schimbul
informațional cu ministerele, alte autorități administrative centrale și autoritățile
administrației publice locale etc.”

Pct.13 lit.A utilizează abrevierea „etc.”, acordând, astfel, posibilitatea de aplicare a normei în
interpretarea preferată, în dependență de interesul responsabililor de implementare.
În sensul dat, norma legală cuprinsă la art.46 alin.(8) al Legii nr.317-XV din 18.07.2003
privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale
și locale, statuează expres că exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate
face numai după explicarea lor în text, la prima folosire.

Recomandarea: Explicarea abrevierii utilizate în pct.13 lit.A „etc.” prin indicarea
expresă a tipului de organizație/instituției care va fi considerat subiect al schimbului
de informații.  

Pct.19 lit.g) din proiect: „Participanții la sistem sunt acele instituții ale administrației
publice, care exercită funcții de ocrotire a normelor de drept și sunt posesori ai
informațiilor din domeniul farmaceutic.”.

Expresia utilizată la pct.19 lit.g) „instituții ale administrației publice, care exercită funcții de
ocrotire a normelor de drept și sunt posesori ai informațiilor din domeniul farmaceutic” are un
sens neclar și echivoc, care va admite interpretare abuzivă la implementare. Or, examinând
cadrul normativ în vigoare, evidențiem că acesta nu delimitează instituțiile ale administrației
publice în dependență de funcțiile de ocrotire a normelor de drept.
Conform art.46 alin.(2) al Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale
Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, conținutul
proiectului se expune în limbă simplă, clară și concisă, pentru a se exclude orice echivoc, cu
respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie.

Recomandarea: Indicarea expresă a instituțiilor administrației publice, care exercită
funcții de ocrotire a normelor de drept și sunt posesori ai informațiilor din domeniul
farmaceutic.

Pct.24 lit.a) şi pct.32 lit.b) din proiect:
„24. În domeniul asigurării cu informații operative și statistice a administrației publice,
Administratorul central are următoarele atribuții: A) la interpelarea solicitantului, în
ordinea stabilită, organizează și asigură eliberarea informației cu caracter statistic,
care se conține în bazele de date.
32. În domeniul asigurării cu informații statistice a conducerii întreprinderii
farmaceutice, Administratorul local: b) la interpelarea solicitantului, în ordinea
stabilită, organizează și asigură eliberarea informației cu caracter statistic, care se
conține în bazele de date.”

5



Pct.24 lit.a) şi pct.32 lit.b) utilizează formulări ambigui de genul „în ordinea stabilită” care
admit interpretări abuzive.
Astfel, din normele prenotate nu este clar care este ordinea „stabilită” și unde este aceasta
prevăzută.

Recomandarea: Indicarea expresă a ordinii ce urmează a fi efectuată, fie referirea
directă la actul sau normele care reglementează această ordine „stabilită”.

Anexa 3 la proiectul regulamentului: „Lista serviciilor acordate contra plată de către
Administratorul Sistemului Informațional Automatizat „Evidența circulației
medicamentelor.”.

În nota la anexa 3 la proiectul regulamentului autorul utilizează formularea „UC-unitate
convențională care se egalează cu o leafă minimală” ce va admite interpretări abuzive la
implementare.
Astfel, autorul echivalează o unitate convențională cu o leafă minimală, fără a face trimitere
la un act concret care indică cu ce este egală o unitate.

Recomandarea: Excluderea sintagmei „**UC-unitate convențională care se egalează cu
o leafă minimală”.

2. Conflicte ale normelor de drept

Capitolul IV din proiectul concepției: „CNA – asigură controlul activității corecte pe
piața farmaceutică a agenților economici ce importă/produc/realizează medicamente.”.

Prin norma respectivă autorul instituie competențe improprii pentru Centrul Național
Anticorupție.
În conformitate cu art.4 alin.(1) al Legii nr.1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul
Național Anticorupție, în atribuțiile Centrului intră prevenirea, depistarea, cercetarea și
curmarea contravențiilor și infracțiunilor de corupție și a celor conexe corupției, precum și a
faptelor de comportament corupţional; prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului, în condițiile Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, etc., iar potrivit alin.(2) din norma
prenotată, atribuțiile Centrului sunt exhaustive și nu pot fi modificate sau completate decât
prin lege.
Totodată, Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de
întreprinzător prevede exhaustiv lista organelor abilitate cu dreptul de a iniția controale și de
a acorda mandate de control în domeniile aferente și printre care Centrul nu se regăsește,
ceea ce denotă faptul că Centrul nu are competențe de a efectua controlul activității corecte
pe piața farmaceutică a agenților economici ce importă/produc/realizează medicamente.

Recomandarea: Excluderea din capitolul IV din proiectul concepției a sintagmei „CNA
– asigură controlul activității corecte pe piața farmaceutică a agenților economici ce
importă/produc/realizează medicamente.”.

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

Pct.6 din proiect: „Integrarea sistemelor informaționale în domeniul farmaceutic
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-unificarea sistemelor informaționale automatizate ale întreprinderilor farmaceutice
într-un sistem unic, administrarea fiecărui sistem fiind efectuată individual de către
fiecare întreprindere farmaceutică, iar dirijarea metodică a acestora va fi efectuată
coordonat, în modul stabilit.”.

Pct.6 utilizează expresia de genul „în modul stabilit”, fără trimitere la un act concret, fapt ce
va permite interpretarea abuzivă de către întreprinderile farmaceutice în ce privește modul de
dirijare metodică a fiecărui sistem.

Recomandarea: Excluderea expresiei „în modul stabilit” prin indicarea expresă fie a
procedurii ce urmează a fi efectuată pentru dirijarea metodică a sistemului în mod
coordonat, fie referire directă la actul sau normele care reglementează această
procedură.  

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.10 din proiect: „SIA „ECM” funcționează în scopul: - asigurării organelor de
conducere ale țării cu informații veridice și operative despre circulația medicamentelor
în țară.”.

Expresia utilizată în pct.10 de genul „organelor de conducere ale țării” are un sens neclar și
echivoc, care va admite interpretări abuzive la implementare, instituind atribuții discreționare
pentru responsabili de a alege organul de conducere al țării care va fi asigurat cu informația
necesară și care nu, cât și conținutul informațiilor.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „organelor de conducere ale țării” prin
indicarea expresă fie a autorității publice, fie indicarea directă a funcției, titularul
căruia face parte din autoritatea publică.

Pct.21 din proiect: „Alte autorități publice, care nu sunt participante la Sistem, sunt
obligate să prezinte băncii centrale de date informația referitoare la circulația
medicamentului în volumul și în termenele stabilite de către Administratorul SIA
„ECM”.

Pct.21 utilizează expresii de genul „alte autorități publice”, „în volumul” și „în termenele
stabilite” care vor admite interpretări abuzive la implementare.
Astfel, trebuie de menționat că în textul proiectului nu este definit care sunt alte autorități
publice care nu sunt participante la sistem și cărora le revine obligația să prezinte băncii
centrale de date informația referitoare la circulația medicamentului, precum și nu sunt
enumerate criteriile conform cărora Administratorul SIA „ECM” stabilește conținutul și
cantitatea informației ce trebuie să o prezinte alte autorități și, implicit, nu este concretizat
termenul de prezentare.
În sensul dat, riscul coruptibil rezidă în faptul că Administratorul SIA „ECM” va obliga alte
autorități să prezinte informații referitoare la circulația medicamentului în mod discreționar și
reieșind din interesele urmărite.

Recomandarea: Concretizarea care alte autorități publice nu sunt participante la
sistem, cum poate fi identificat volumul informației care se prezintă Administratorului
SIA „ECM” și în ce termen.

Pct.24 lit.a) din proiect: „În domeniul asigurării cu informații operative și statistice a
administrației publice, Administratorul central elaborează, în comun cu alte servicii
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cointeresate, formularele statistice și asigură prezentarea lor solicitantului în
termenele stabilite.”.

Expresiile utilizate la pct.24 lit.a) de genul „alte servicii cointeresate” și „în termenele stabilite”
sunt formulate de o manieră ambiguă, determinând de a interpreta în versiunea preferată.
Astfel, prin norma respectivă autorul instituie pentru Administrator atribuția de a alege la
latitudinea sa și discreționar serviciul care va participa la elaborarea formularelor statistice,
precum și perioada în care formularele respective vor fi prezentate solicitantului.

Recomandarea: Concretizarea care alte servicii cointeresate care vor participa în
comun cu Administratorul la elaborarea formulelor statistice și termenul în care
acestea trebuie să fie prezentate solicitantului.
Aceeași propunere se recomandă și pentru pct.32 lit.a) din proiect.

Pct.24 lit.a) şi pct.32 lit.b) din proiect:
„24. În domeniul asigurării cu informații operative și statistice a administrației publice,
Administratorul central are următoarele atribuții: A) la interpelarea solicitantului, în
ordinea stabilită, organizează și asigură eliberarea informației cu caracter statistic,
care se conține în bazele de date.
32. În domeniul asigurării cu informații statistice a conducerii întreprinderii
farmaceutice, Administratorul local: b) la interpelarea solicitantului, în ordinea
stabilită, organizează și asigură eliberarea informației cu caracter statistic, care se
conține în bazele de date.”

Pct.24 lit.a) instituie pentru Administratorul central, iar pct.32 lit.b) pentru Administratorul local
atribuții identice.
Astfel, instituirea atribuțiilor paralele în ce privește organizarea și asigurarea eliberării
informației cu caracter statistic, care se conține în bazele de date, la interpelarea
solicitantului, va genera conflict de competență între Administratorul central și Administratorul
local privind examinarea interpelării solicitantului.

Recomandarea: Stabilirea clară și fără echivoc a competenței de a examina
interpelările solicitantului. În cazul în care se pretinde a fi instituite atribuțiile
respective și pentru Administratorul central și pentru Administratorul local, de
delimitat competențele.  

Anexa 3 la proiectul regulamentului: „Lista serviciilor acordate contra plată de către
Administratorul Sistemului Informațional Automatizat „Evidența circulației
medicamentelor.”.

Conform textului anexei 3 la proiectul regulamentului, Administratorul va presta servicii
informaționale, iar taxa pentru astfel de servicii se va percepe în unități convenționale, care
conform notei se echivalează cu o leafă minimală.
Conform pct.9 subpct.11) al Regulamentului privind organizarea și funcționarea
Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.71
din 23.01.2013, Agenția dispune de dreptul să perceapă taxe conform tarifelor pentru
serviciile prestate, iar potrivit pct.21 din regulamentul prenotat, nomenclatorul și tarifele la
serviciile cu plată prestate de Agenție se aprobă de Guvern.
Astfel, potrivit Nomenclatorului și tarifelor serviciilor prestate de către Agenția Medicamentului
și Dispozitivelor Medicale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.348 din 26.05.2014, taxa
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pentru serviciile prestate se percepe în lei, și nu în unități convenționale, iar conform
nomenclatorului prestarea serviciilor informaționale nu se regăsesc în lista prezentată, ceea
ce va determina apariția riscului de corupție ca participanții la sistem să corupă
Administratorul de a fixa taxe „convenabile”.
De asemenea, lipsa unor criterii clare de fixare a prețului atribuie Administratorul de a fixa
prețul pentru serviciile prestate la latitudinea sa, generând, astfel, apariția conflictului de
interese ce poate apărea între Administrator și participant la sistem.

Recomandarea: Reglementarea modului de determinare a costului unui serviciu
informațional prestat de Administrator și, implicit, fixarea tarifelor în valută națională
(lei moldovenești) și excluderea sintagmei „**UC-unitate convențională care se
egalează cu o leafă minimală”.

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

Pct.10 din proiect: „SIA „ECM” funcționează în scopul: - evidenței medicamentelor
autorizate în RM; - evidenței produselor parafarmaceutice; - evidența circulației
medicamentelor în depozite, farmacii, instituții medicale, producători de medicamente;
- evidenței și controlului agenților economici ce efectuează importul, exportul,
producerea sau realizarea medicamentelor autorizate în RM; - evidenței importului
medicamentelor autorizate; - controlului producerii medicamentelor autorizate; -
evidenței exportului medicamentelor autorizate; - evidenței realizării cu amănuntul a
medicamentelor autorizate; - evidenței specialiștilor ce activează în sistemul
farmaceutic din RM; - asigurării organelor de conducere ale țării cu informații veridice
și operative despre circulația medicamentelor în țară; - creării condițiilor pentru
funcționarea optimă a sistemului de evidență și control a medicamentelor autorizate,
utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare și umane; - asigurării formării și
completării resurselor informaționale de stat privind medicamentele autorizate.”.

Pct. 10 nu indică la evidența livrărilor angro a medicamentelor autorizate.
Transparența procesului de circulație a medicamentelor constituie un element indispensabil
care impune reglementarea cu precizie a tuturor contururilor aferente acestuia, inclusiv și a
celor de evidență a realizării angro, nu doar cu amănuntul a medicamentelor autorizate. Or,
în lipsa unor astfel de prevederi autorul exclude din aria de ipoteze accesul organelor de
control la medicamentele realizate angro către farmaciile instituțiilor medico-sanitare publice.

Recomandarea: Completarea pct.10 cu sintagma „evidența realizării angro a
medicamentelor autorizate”. 

Pct.45 din proiect: “Accesul la SIA „ECM” se efectuează cu ajutorul Portalului
informațional de stat, în limitele competenței, prin rețeaua de telecomunicații a
autorităților administrației publice, în baza acordului încheiat între Administrator și
Participantul la sistem (anexa 1).”

Transparența circulației medicamentului constituie un element indispensabil care impune
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reglementarea cu precizie a sursei de informare, dar nu cu operarea termenilor precum
”Portalul informațional de stat”. Or, în lipsa unor astfel de prevederi autorul oferă posibilitatea
responsabilului de implementare să stabilească sursa de informare, reieșind din preferințele
sale și în dependență de beneficiar.
În sensul dat, prin portal informațional de stat, reieșind din prevederile art.3 al Legii nr.71 din
22.03.2007 cu privire la registre, se înțelege punctul unic de acces la resursele
informaționale de stat și la serviciile în rețeaua Internet.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „Portalului informațional de stat” cu sintagma
„portalului web: X”.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

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

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Pct.29 lit.d) din proiect: „Pentru îndeplinirea funcțiilor ce-i revin, Administratorul are
dreptul: să înainteze propuneri privind sancționarea Participanților la sistem care
încalcă regulile de exploatare a complexului program-tehnic și regulile de acces la
informația a SIA „ECM”.

Prin pct.29 lit.b) autorul instituie atribuția pentru Administratorul central de a înainta propuneri
privind sancționarea participanților la sistem care încalcă regulile de exploatare, însă nu
indica autoritatea care examinează aceste propuneri, modul şi termenul de aplicare a
sancțiunii, cât și tipul de sancțiune (disciplinară, civilă, penală, și contravențională).
Astfel, examinând în ansamblu prevederile proiectului, evidențiem că acesta nu instituie
norme cu referire la procedura de examinare a cazurilor de încălcare a prevederilor
regulamentului din domeniul de către participanții la sistem, fapt ce generează riscul de
corupție, care constă în incertitudinea pe care o creează cu referire la verificarea
legalității/ilegalității acțiunilor participanților la sistem.

Recomandarea: Stabilirea clară și fără echivoc a procedurii de examinare a încălcărilor
admise de către participanții la sistem la exploatarea complexului program-tehnic și la
asigurarea accesului la informația SIA „ECM”, termenului, organului competent să
examineze propunerile Administratorului central și tipul sancțiunii.

Pct.75 din proiect: „Participanții la sistem, precum și solicitanții informațiilor ce conțin
secret comercial, poartă răspundere, conform legislației în vigoare, atât pentru
divulgarea și transmiterea acesteia persoanelor terțe, cât și pentru utilizarea ei în
scopuri personale.”.

Pct.75 instituie temeiuri ale răspunderii pentru participanții la sistem și solicitanții informațiilor
ce conțin secret comercial în cazul transmiterii acestor informații terțelor persoane sau
utilizarea ei în scopuri personale.
Conform art.14 al Legii nr.171-XIII din 06.07.1994 cu privire la secretul comercial,
transmiterea informațiilor ce constituie secret comercial unor terțe persoane atrage după sine
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răspundere disciplinară, materială, administrativă și penală, prevăzută de legislație, cu
condiția că informațiile erau ținute de către agentul economic în secret, că ele au fost
încredințate în modul stabilit persoanei ce le-a divulgat fără consimțământ de a le divulga și
că prin divulgare s-a adus un prejudiciu.
Astfel, pct.75 instituie temei de atragere la răspundere a persoanelor responsabile, însă nu
este clar care act legislativ/normativ „în vigoare” care indică la forma de răspundere pentru
divulgarea și transmiterea informației ce constituie secret comercial.
Pericolul coruptibil constă în discreția prea largă a persoanei responsabile care urmează să
stabilească forma de răspundere.

Recomandarea: Stabilirea clară a formei de răspundere.  

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

Oxana Vameş
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie
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