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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 Economiei.

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. Reieşind din cele expuse de autor în nota informativă,
rezultă că scopul proiectul constă în implementarea Acordului de finanţare dintre Republica
Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie
termică ( SACET).
Totodată, urmare a studierii proiectului şi a materialelor aferente, constatăm că proiectul
constituie o măsură de obligare impusă unor instituţii publice, contrar dreptului acestora la
autonomie decizională de a se conecta/reconecta la sistemul de alimentare centralizată cu
energie termică. De menţionat că toate mijloacele financiare obţinute din distribuirea energiei
termice către instituţiile respective vor fi acumulate de către SA „Termoelectrica”.
Reieşind din cele expuse, considerăm că scopul real al celor propuse nu coincide în
totalmente cu cel enunţat de autor.

d. Suficienţa argumentării. Reieşind din faptul că proiectul vizează efectuarea unor lucrări
costisitoare de conectare la SACET a instituţiilor publice (majoritatea cărora s-au deconectat
din cauza unei rentabilităţi scăzute în raport cu sistemul autonom de încălzire) contrar voinţei
unora dintre acestea, evidenţiem unele aspecte care nu au fost redate în nota informativă şi
fără de care promovarea proiectului se consideră a fi insuficient argumentată:
1. lipsa analizei economico-financiare – autorul nu a menţionat dacă a fost făcută o evaluare
a mijloacelor financiare necesare pentru implementarea proiectului şi dacă acestea sunt
disponibile la moment;
2. lipsa acordului tuturor autorităţilor – unele autorităţi au refuzat conectarea la SACET pe
motiv că sistemele autonome utilizate sunt mai econome şi mai eficiente. Respectiv, nu este
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logică conectarea la SACET a acestor instituţii. Or, proiectul nu reprezintă nimic altceva decît
impunerea unei soluţii contrar dreptului la autonomia decizională şi financiară a acestor
instituţii;
3. un număr mare de instituţii au fost conectate anterior la sisteme de alimentare cu energie
termică autonome fiind utilizate mijloacele financiare din contul acestora, cît şi din bugetul de
stat. Respectiv, nu este clar cum vor fi utilizate în continuare sistemele autonome şi care va fi
rolul lor. În cazul în care autorul impune ca sistemul centralizat să fie de bază, iar sistemul
autonom de rezervă, atunci, se reduce la zero eficienţa investiţiilor efectuate anterior în
sistemele autonome;
4. lipsa analizei care să demonstreze că SACET este mai eficient decît sistemul autonom.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Nota informativă nu conţine analiza economico-financiară. Astfel, nu este specificat care este
suma mijloacelor financiare alocată pentru implementarea Pachetului 8451-C1.3
„Reconectarea instituţiilor/obiectelor publice la SACET, inclusiv instalarea punctelor termice
individuale (PTI) şi a reţelelor termice aferente noi”. Deşi autorul menţionează că toate
costurile pentru instalarea/reconstrucţia reţelelor termice şi instalarea punctelor termice
individuale moderne sunt acoperite complet de proiect, fără careva cheltuieli din partea
instituţiilor conectate/reconectate, în conţinutul proiectului acest aspect nu este stabilit.
Respectiv, în lipsa unor evaluări cu privire la volumul necesar de resurse financiare există
riscul ca proiectul să nu dispună de acoperire financiară suficientă pentru a fi implementat şi,
într-un final, să fie pus în sarcina autorităţilor publice de a fi realizat din mijloace proprii.
În final, menţionăm că un proiect să fie viabil, analiza costurilor de implementare este o
condiţie indispensabilă în acest sens.

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

Avînd în vedere lipsa unei analize cu privire la costurile de implementarea a proiectului,
eficienţa SACET în raport cu sistemele autonome şi modul de recuperare a investiţiilor
efectuate anterior în sistemele autonome, există riscul majorării cheltuielilor bugetare
nejustificat, şi respectiv, prejudicierea interesului 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.
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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

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

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

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

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Ca obiecţie generală asupra proiectului

Deşi autorul în nota informativă menţionează că toate costurile pentru
instalarea/reconstrucţia reţelelor termice şi instalarea punctelor termice individuale moderne
sunt acoperite complet de mijloacele financiare obţinute prin Acord, fără careva cheltuieli din
partea instituţiilor conectate/reconectate, în conţinutul proiectului acest aspect nu este stabilit.
În contextul în care autorul nu a prezentat analiza economico-financiară, există riscul ca
proiectul să nu dispună de acoperire financiară suficientă, iar implementarea acetuia să fie
realizată într-un final din contul instituţiilor menţionate în anexa la proiect sau a bugetului de
stat.

Recomandarea: În vederea valorificării mijloacelor financiare obţinute prin intermediul
Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru
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Reconstrucţie şi Dezvoltare, recomandăm completarea proiectului cu norme care să
asigure implementarea acestuia din contul mijloacelor financiare obţinute prin
intermediul Acordului fără a implica din punct de vedere financiar instituţiile vizate în
anexă. Pe lîngă acestea, urmează a fi stabilite oportunitatea instituţiilor conectate deja
cu sisteme autonome de a decide metoda de încălzire, în cazul în care se va
demonstra eficienţa acestei metode.

Ca obiecţie generală asupra proiectului

Evidenţiem că un număr mare de autorităţi au refuzat conectarea/reconectarea la sistemul de
alimentare centralizată cu energie termică pe motiv că dispun de sisteme autonome.
Menţionăm că instalarea acestor sisteme au fost efectuate din contul Bugetului de stat.
Respectiv, eficienţa şi raţionamentul alocărilor bugetare efectuate anterior se va reduce
considerabil.
Pe lîngă acestea, nu este clar cum vor fi utilizate ulterior sistemele autonome şi dacă se va
permite utilizarea acestora în continuare în cazul în care se va demonstra că sunt mai
eficiente decît alimentarea centralizată cu energie termică.

Recomandarea: În vederea valorificării mijloacelor financiare obţinute prin intermediul
Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, recomandăm completarea proiectului cu norme care să
asigure implementarea acestuia din contul mijloacelor financiare obţinute prin
intermediul Acordului fără a implica din punct de vedere financiar instituţiile vizate în
anexă. Pe lîngă acestea, urmează a fi stabilite oportunitatea instituţiilor conectate deja
cu sisteme autonome de a decide metoda de încălzire, în cazul în care se va
demonstra eficienţa acestei metode.

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 al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

30 Septembrie 2016

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4

http://www.tcpdf.org

