
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre a Guvernului cu privire la modul de repartizare a
mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli

pentru anul 2016
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

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 de act normativ constă în
reglementarea modului de repartizare a mijloacelor Fondului de subvenţionare a
producătorilor agricoli din bugetul de stat. Prin proiect se stabilesc măsurile de sprijin din
mijloacele Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, precum şi modul de
administrare a fondului în vederea asigurării şi garantării corectitudinii de alocare a
mijloacelor financiare. În prezent, datoriile faţă de producătorii agricoli constituie 263,2 mil. lei
(1480 beneficiari), inclusiv 44 mil. lei (111 beneficiari) din contul datoriilor acumulate în anul
2014.
Implementarea proiectului va contribui la creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii,
precum şi la sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei.

d. Suficienţa argumentării. Aprobarea şi implementarea proiectului este necesară din
considerentul asigurării corectitudinii şi transparenţei utilizării mijloacelor financiare din
Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli. Prevederile înaintate se răsfrâng asupra
mijloacelor fondului respectiv, alocate din bugetul de stat pentru anul 2016. Impactul
economico-social al proiectului constă în asigurarea creşterii durabile a sectorului
agroindustrial, precum şi sporirea competitivităţii şi productivităţii sectorului în cauză.
În procesul de evaluare a proiectului au fost identificate norme care creează un câmp
corupţional lăsând la discreţia autorităţii interpretarea normelor de drept, în dependenţă de
careva interese subiective (avantaje materiale, beneficii) în detrimentul beneficiarului, însă
aspectele respective vor fi elucidate în compartimentele ale raportului, precum şi vor fi
formulate recomandările necesare pentru diminuarea efectului negativ al acestora.
În final, menţionăm că proiectul este unul necesar şi justificat, însă acesta trebuie analizat
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suplimentar, pentru a asigura eficienţa actului de reglementare.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare. Astfel, din bugetul de stat vor fi
alocate 900 mil. lei şi 387,6 mil. lei din contul Programului ENPARD Moldova – Suport pentru
Agricultură şi Dezvoltarea Rurală. Administrarea mijloacelor financiare ale Fondului de
subvenţionare a producătorilor agricoli se efectuează de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi
pentru Agricultură de pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul de act normativ nu a fost supus analizei impactului de reglementare, cerinţă
obligatorie stabilită de prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a
activităţii de întreprinzător nr.235 din 20.07.2006.
În acest sens, propunem de efectuat evaluarea impactului de reglementare în baza condiţiilor
prevăzute în Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a
impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare nr.1230 din
24.12.2006.

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

Prevederile proiectului promovează interesele producătorilor agricoli. Însă, reieşind din faptul
că în proiect au fost identificate norme coruptibile care, la aplicare, vor genera pericolul
comiterii unor manifestări coruptibile, în special privind atribuţiile instituţiilor responsabile de
implementarea prevederilor şi mecanismele de control, precum şi vor afecta exercitarea
obiectivă şi calitativă a atribuţiilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a Agenţiei
de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, există riscul prejudicierii intereselor producătorilor
agricoli.
Proiectul prenotat este unul de interes sporit faţă de subiecţii vizaţi, prin urmare,
reglementarea acestui domeniu nu trebuie să promoveze sau să prejudicieze careva interese
de grup sau individuale în detrimentul interesului public.
Pentru a nu admite promovarea unor interese individuale sau de grup în lipsa unei justificări
a interesului public, propunem de examinat eficienţa actului de reglementare prin prisma
obiecţiilor invocate ca compartimentul II al raportului de expertiză anticorupţie. 

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. La momentul efectuării expertizei
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anticorupţie, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului conform prevederilor 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

Ca obiecţie de ordin general reţinem, la Capitolul IV Secţiunea a 3-a „Procedura de
inspecţie şi control pe teren” din proiect. 

Deşi anual în condiţiile Regulamentului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor
fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli se aplică procedura de inspecţie şi control
pe teren pentru producătorii agricoli de subvenţii prin: verificarea documentară, inspecţia
suplimentară, control post achitare, această procedură este parţial conformă cu cadrul juridic
- instituţional în domeniul efectuării controlului de stat.
Astfel, potrivit art.2 al Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nr.131
din 08.06.2012 se aplică noţiunea de „control” care include totalitatea acţiunilor de „verificare”
a respectării de către persoanele supuse controlului a prevderilor legislaţiei, realizate de un
organ abilitat cu funcţii de control. În proiect se prevede procedura de verificare documentară
ca fiind o procedură de control preliminară a documentelor prezentate pentru subvenţionare.
Prin urmare, noţiunile propuse prin proiect nu sunt ajustate la cadrul legal în domeniul
efectuării controlului de stat.
Aceeaşi confuzie şi contradicţie cu cadrul legal o atestăm şi la „procedura de inspecţie
suplimentară” care reprezintă procedura de verificare suplimentară a documentelor
prezentate de către producătorii agricoli pentru subvenţie. Pe lângă faptul că nu corespund
noţiunilor, care definesc procedura de control, autorul instituie o nouă noţiune care nu este
reglementată de legea enunţată mai sus, şi anume „inspecţie suplimentară”. Deşi această
acţiune reprezintă acelaşi control, nu necesită a fi destinsă după terminologie. Mai mult decât
atât, legea expusă supra reglementează noţiunea de control repetat – prin care se apreciază
calitatea şi se determină corectitudinea controalelor efectuate anterior.
Confuzii din punct de vedere procedural apar vis-a-vis de „controalele post achitare” care,
potrivit proiectului, reprezintă procedura de verificare pentru o perioadă pe până la 5 ani a
respectării angajametelor contractuale. Pe lîngă faptul că procedura dată nu este
reglementată de actele legislative în domeniu, deşi sunt norme primare, aceasta nu prevede
reglementări privind procedura de desfăşurare a inspecţiei date. Ne referim aici la acţiunile
întreprinse de către persoanele responsabile în procesul inspectării, întrucât potrivit noţiunii
date, acesta este de fapt un control, ceea ce presupune că responsabilii sunt în drept să
efectueze controale la propria discreţie, fără a stabili limite în acest sens. În opinia noastră,
inspecţia post-achitare nu este un control în sine, ci un proces de monitorizare/supraveghere
a respectării angajamentelor contractuale asumate de către beneficiari.
În concluzie, reliefăm că mecanismul de control propus prin proiect nu corespunde cadrului
legal şi instituţional în domeniul efectuării controlului de stat, ceea ce va duce la conflicte de
norme de drept şi la prejudicerea intereselor subiecţilor raporturilor date. 
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Recomandarea: În contextul analizei expuse supra, propunem de analizat suplimentar
secţiunea privind procedura de control a subvenţiilor. Totodată, recomandăm de a
include Agenţia în Lista organelor abilitate cu dreptul de a iniţia controale şi de a
acorda mandate de control în domeniile aferente anexă la Legea nr.131 din 08.06.2012,
precum şi instituirea Registrului de stat al controalelor.

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.15 din Anexa nr.1 din proiect „Producătorii agricoli care, în perioada 2013-2016,
au prezentat date neveridice în vederea obţinerii subvenţiei sau au admis înstrăinarea
investiţiei darea în folosinţă… sunt obligaţi să restituie imediat suma subvenţiei cu
includerea acestora în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli”.

Norma dată nu prevede procedura de „restituire imediată” a subvenţiei de către producătorii
agricoli care, în perioada 2013-2016, au prezentat date neveridice în vederea obţinerii
subvenţiei sau au admis înstrăinarea investiţiei, darea în folosinţă etc. Lipsa acestor
prevederi va lăsa la discreţia responsabililor instituirea unor reguli sau proceduri aleatorii, în
dependenţă de interes sau scop, pe cînd acestea sunt norme speciale care trebuie
reglementate prin act normativ superior. 

Recomandarea: Pentru a nu admite discreţii din partea responsabililor, propunem de
prevăzut termenul şi procedura de restituire a subvenţiilor, în cazul admiterii
încălcărilor din partea producătorilor agricoli.

La pct.193 al Anexei nr.1 din proiect „În termen de 15 zile lucrătoare de la momentul
recepţionării şi înregistrării, dosarele de subvenţionare se transmit… în vederea
monitorizării gradului de respectare a proceselor de lucru de către Secţiile/serviciile
teritoriale…”.

Cu referire la monitorizarea gradului de respectare a proceselor de lucru a Secţiilor/serviciilor
teritoriale de către Direcţia administrare şi control a Agenţie sunt necesare careva
concretizări din punct de vedere procedural. În primul rînd, nu este prevăzut mecanismul de
monitorizare a dosarelor de subvenţionare, ne referim aici la procesele de control intern din
partea Agenţiei, iar în al doilea rînd, considerăm că termenul de „monitorizare” nu este unul
adecvat conţinutului acestuia.
În cazul dat, trebuie să se aplice procedura de verificare suplimentară, conform „principiului
celor 4 ochi”, astfel încît dosarul pentru subvenţionare să corespundă pe deplin criteriilor de
eligibilitate. În opinia noastră, etapa dată este una importantă din punct de vedere al
constatării respectării condiţiilor de eligibilitate a subvenţiei.
Un alt aspect important la această etapă constă în faptul că proiectul nu prevede
reglementări privind responsabilităţi şi sancţiuni clare pentru persoanele responsabile de
verificarea (potrivit proiectului „monitorizarea”) dosarelor pentru subvenţionare care au admis
încălcări/iregularităţi în administrarea dosarului. Considerăm că aceste prevederi sunt
necesare, întrcît vor ridica nivelul de responsabilitate şi integritate a persoanelor responsabile
de verificarea dosarelor de subvenţionare.
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Recomandarea: În scopul sporirii aplicabilităţii normelor analizate, recomandăm
autorului de a completa proiectul cu reglementări privind măsurile întreprinse de
Agenţie în procesul de verificare suplimentară a dosarelor de subvenţionare. De
asemenea, propunem de prevăzut reglementări privind măsurile care vor fi întreprinse
faţă de persoanele care au admis abateri sau iregularităţi în administrarea dosarului.

La pct.225 subct.2) din proiect „inspecţiile suplimentare care reprezintă procedura de
verificare suplimentară a documentelor prezentate de către solicitanţii…, cu
informarea preventivă a solicitantului de subvenţii despre iniţierea controlului pe
teren, tematica inspecţiei, documentele confirmative necesare de a fi prezentate
grupului de inspecţii, data controlului”.

Sintagma „cu informarea preventivă” este discreţionară, întrucît nu prevede termenul de
informare a solicitantului de subvenţii despre iniţierea controlului. Lipsa acestui termen va
lăsa la discreţia responsabililor stabilirea acestuia, ceea ce ar prejudicia interesele
producătorilor în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin.

Recomandarea: Propunem de prevăzut termenul de informare a solicitantului despre
iniţierea controlului pe teren.

La pct.230 al Anexei nr.1 din proiect „Solicitanţii/beneficiarii de subvenţii sunt obligaţi
să prezinte în termen informaţia şi documentele solicitate în cadrul verificărilor…cu
informarea de rigoare a producătorului agricol”.

Norma nu prevede termenul de înştiinţare a solicitantului despre respingerea cererii de
solicitare a sprijinului financiar de către Agenţie. Din lipsa unei astfel de concretizări, se
generează riscul ca beneficiarilor să le fie impus un termen în care să nu reuşească să
pregătească informaţia şi documentele solicitate. În asemenea condiţii, este evident că se va
stabili un termen neţinându-se cont de complexitatea informaţiei, ceea ce va duce la
prezentarea necorespunzătoare a informaţiei/documentelor solicitate, precum şi la
prezentarea tardivă a acestora. În consecinţă, reprezentanţii pot interpreta situaţia respectivă
ca refuz din partea beneficiarului şi îşi valorifică dreptul de a respinge cererea de acordare,
drept prevăzut de autor în aceeaşi normă, ceea ce va prejudicia interesul producătorului
agricol.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a completa proiectul cu reglementări ce
vizează stabilirea termenului în care beneficiarul de subvenţie trebuie să prezinte
informaţia şi documentele în cadrul verificărilor obiectului investiţiei.

La pct.4 subct.(1) din proiect „dosarele de subvenţionare depuse pînă la 31 octombrie
2014, neautorizate. Achitarea acestora se va efectua în conformitate cu prevederile
Regulamentului de subvenţionare pentru anul 2014”.

Achitarea mijloacelor financiare a dosarelor de subvenţionare depuse pînă la 31 octombrie
2014 din contul mijloacelor financiare a fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli
pentru anul 2016 nu este justificată din punct de vedere procedural.
Potrivit avizului Ministerului Finanţelor, dosarele de subvenţionare pentru anul 2014 au fost
achitate integral din limita fondului de subvenţionare pe anul 2015. Prin urmare, sunt
necesare concretizări suplimentare referitor la achitarea datoriilor dosarelor de subvenţionare
(potrivit notei informative 111 beneficiari) depuse pînă la 31 octombrie 2014 din contul
mijloacelor financiare a fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016.
În caz contrar, există riscul admiterii unor inechităţi financiare faţă de producătorii agricoli a
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căror dosare de subvenţionare au fost depuse pînă la 31 octombrie 2015 autorizate şi
neachitate, precum şi acelor neautorizate ca urmare a epuizării mijloacelor Fondului de
subvenţionare.  

Recomandarea: Pentru a nu admite careva inechităţi financiare faţă de beneficiarii de
subvenţie pentru perioada 2015, propunem de justificat în nota informativă aspectul
dat.

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

La pct.222 subct.3) din proiect „Supravegherea respectării de către producătorii
agricoli a cerinţelor specificate în prezentul Regulament se asigură de către Direcţia
inspecţie şi control pe teren, prin…controlul respectării angajamentelor contractuale
între beneficiarii de subvenţie şi Agenţie”.

Supravegherea respectării de către producătorii agricoli a cerinţelor şi criteriilor de
eligibilitate, precum şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale este necesară şi obligatorie, însă
proiectul nu conţine reglementări privind procedura sau mecanismul de efectuare a
controlului post- achitare a subvenţiilor. Ne referim aici, în mod special, la acţiunile care vor fi
întreprinse de către Agenţie în procesul de efectuare a controlului respectării angajametelor,
precum şi finalităţile acestui proces. De asemenea, la acţiunile întreprinse de către instituţie
în urma depistării încălcărilor condiţiilor contractuale. Lipsa acestor norme ar putea duce la
selectarea discreţionară/preferenţială a beneficiarilor, fără careva criterii prestabilite din
partea responsabililor. 

Recomandarea: În vederea respectării principiului obiectivităţii şi imparţialităţii,
propunem de completat proiectul cu norme care să prevadă procedura de control post-
achitare a respectării angajamentelor contractule.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La pct.188 subct.2) al Anexei nr.1 din proiect „verificarea investiţiei realizate pentru
care se solicită subvenţie, identificarea şi verificarea vizuală a acesteia (cu excepţia
măsurilor de sprijin 1.3. şi 2.4., verificarea cărora va fi efectuată în Registrul Tehnicii
Agricole) şi corespunderea acesteia documentelor prezentate şi completarea fişei de
verificare a investiţiei, întocmită pentru fiecare dosar separat”.

Ca obiecţie de ordin general la competenţa Agenţiei în verificarea investiţiei pentru care se
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solicită subvenţia atenţionăm asupra unor iregularităţi/riscuri care ar putea apărea la
verificarea vizuală a investiţiei.
În unele cazuri, verificarea dată este una formală (constatare din datele operative de
investigaţii), întrucît la faţa locului se efectuează doar unele fotografii care se anexează la
fişa de verificare a investiţiei. Pe cînd, verificarea dată trebuie să fie una complexă şi cu
implicarea specialiştilor în domeniu care să ateste eligibilitatea bunului supus investiţiei. La
etapa dată, există riscul ca persoanele responsabile de verificarea investiţiei, avînd careva
înţelegeri aranjate cu solicitantul a cărui investiţie este supusă verificării, să dispună
verificarea în favoarea subiectului vizat, contra unor favoruri sau beneficii.
Pentru a asigura principiul de bază în procedura de inspecţie şi control pe teren, şi anume
obiectivitatea şi imparţialitatea în efectuarea investiţiilor este necesar de intensificat
mecanismele de control pe teren, prin aplicarea unor măsuri complexe din partea Agenţiei.

Recomandarea: Propunem de completat proiectul cu prevederi ce ar asigura
mecanismul de control la faţa locului, prin determinarea expresă a măsurilor care vor
fi întreprinse de către responsabilii Agenţiei.

Ca obiecţie de ordin general reţinem că,

deşi proiectul conţine prevederi referitoare la drepturile reprezentanţilor secţiilor/serviciilor
teritoriale ale Agenţiei, potrivit pct.191 din proiect, acesta este lipsit de norme cu privire la
obligaţiile persoanelor responsabile de verificarea condiţiilor de eligibilitate şi stabilirii
autenticităţii documentelor pentru subvenţionare. Lipsa acestor norme va prejudicia
interesele producătorilor agricoli în procesul recepţionării şi examinării dosarului pentru
subvenţionare.
Mai mult decât atât, din punct de vedere al reglementării raporturilor juridice, dintr-un drept
trebuie să reiasă o obligaţie.

Recomandarea: Pentru a nu admite abuzuri de procedură, propunem de completat
proiectul cu un nou punct care să prevadă obligaţiile reprezentanţilor
secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei.

La Capitolul IV Secţiunea a 2-a „Autorizarea spre plată a cererilor de sprijin” din
proiect.

Ca obiecţie de ordin general reţinem că secţiunea dată nu conţine reglementări privind
autorizarea relaţiilor contractule a sprijinului financiar dintre Agenţie şi beneficiar şi clauzele
care trebuie să fie incluse în contract. Considerăm că aceste prevederi sunt necesare din
punct de vedere procedural, şi anume legalizarea spre plată a mijloacelor financiare din
fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli. 

Recomandarea: Propunem de completat proiectul cu prevederi privind autorizarea
relaţiilor contractule a sprijinului financiar dintre Agenţie şi beneficiar şi clauzele care
trebuie să fie incluse în contract, de exemplu: „Contractul de acordare a sprijinului
financiar se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare şi va
conţine, în mod obligatoriu, clauze referitoare la:
1) obiectul şi valoarea totală a investiţiei;
2) suma subvenţiei acordate;
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3) termenul de realizare a proiectului investiţional;
4) obligaţia beneficiarului de a nu înstrăina obiectul investiţiei, conform termenelor
specificate în prezentul Regulament;
5) dreptul Agenţiei de a efectua controlul asupra respectării clauzelor contractuale din
partea beneficiarului;
6) responsabilitatea pentru încălcarea condiţiilor contractuale, inclusiv cazurile de
absolvire de răspundere (cazurile de forţă majoră);
7) alte clauze care nu contravin legii.
Nerespectarea condiţiilor contractuale din partea beneficiarului atrage după sine
responsabilitatea acestuia de rambursare integrală a sumei subvenţiei, inclusiv a
penalităţilor şi dobînzilor de întîrziere, includerea în Lista de interdicţie a
producătorilor agricoli, cu excepţia cazurilor de neexecutare a prevederilor
contractului pe motivul intervenţiei unei forţe majore”.

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

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

14 Iunie 2016

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