RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE
Nr. EHG17/4577 din 27.11.2017

la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea
Regulamentului privind achiziționarea și distribuirea gratuită a merelor în
instituțiile de învățământ primar și secundar ciclul I - gimnaziu
Prezentul raport de expertiză anticorupţie a fost întocmit de Centrul Național Anticorupție al
Republicii Moldova în baza Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale
altor autorități ale administrației publice centrale și locale, a Legii nr.1104/2002 cu privire la Centrul
Național Anticorupție, a Legii integrității nr.82/2017 și a Metodologiei de efectuare a expertizei
anticorupţie a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată prin Hotărârea Colegiului
Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017.

I. Analiza riscurilor de corupere a procesului de promovare a proiectului
I.1. Pertinența autorului, categoriei propuse a actului
și a procedurii de promovare a proiectului
Autor al proiectului de act normativ este Guvernul, iar autor nemijlocit este Ministerul Economiei și
Infrastructurii, ceea ce corespunde art.102 din Constituție, art.10 din Legea privind actele normative
ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr.317-XV din
18.07.2003.
Categoria actului normativ propus este Hotărâre a Guvernului, ceea ce corespunde art.102 din
Constituție, art.10 din Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale
administrației publice centrale și locale nr.317-XV din 18.07.2003.

I.2. Respectarea rigorilor de transparenţă în procesul
decizional la promovarea proiectului
Potrivit art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional „etapele asigurării
transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sunt:
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a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;
b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia;
c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate;
d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi
interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;
e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate.".
Totodată, art.10 din Legea nr.239/2008 stabileşte expres că
„(1) Autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora prin
publicarea obligatorie a lor pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin asigurarea accesului la
sediul autorităţii, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea
persoanei interesate.
(2) Proiectul de decizie şi materialele aferente acestuia se plasează pe pagina web oficială a autorităţii
publice responsabile cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării recomandărilor.".
Proiectul supus expertizei anticorupţie şi nota informativă au fost plasate pentru consultare publică
pe portalul guvernamental www.particip.gov.md la data de 19.10.17, fiind respectat termenul de 10
zile lucrătoare pentru prezentarea recomandărilor pe marginea proiectului, de către părţile
interesate.
Astfel, având în vedere că proiectul a fost plasat pe pagina oficială web indicate supra, precum şi
apreciind termenele pentru consultări publice, transparenţa în procesul decizional a fost, în mare
parte, asigurată.

I.3. Scopul anunţat și scopul real
al proiectului
În nota informativă autorul susţine că proiectul are ca scop: „lansarea unui program, cu acoperire pe
întreg teritoriul republicii, ce ar asigura elevii instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general cu
câte un fruct proaspăt (măr) în fiecare zi. Prin urmare, Regulamentul propus prevede modul de
achiziţionare şi distribuire a merelor destinate tuturor elevilor din clasele I-IX care frecventează
învăţământul de stat şi privat acreditat, pentru o perioadă de maximum 100 zile de şcolarizare.".
Analizând normele elaborate s-a constatat că prin proiect se propune stabilirea modului de
achiziţionare şi distribuire gratuită a merelor în instituţiile de învăţământ, precum şi de organizare a
măsurilor educative în cadrul acestora în vederea formării şi fixării obiceiurilor alimentare sănătoase
în rândul elevilor.
În urma examinării prevederilor proiectului, se stabileşte că scopul real coincide cu scopul anunţat de
autor.

I.4. Interesul public şi interesele private
promovate prin proiect
Prevederile proiectului promovează interesele elevilor claselor I-IX de a beneficia gratuit, cu câte un
măr pe zi.
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Concomitent, se promovează şi interesele operatorilor economici (producătorilor agricoli), potenţiali
ofertanţi în cadrul procedurilor de achiziţie a merelor, iniţiate şi desfăşurate în condiţiile Legii nr.131
din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, pentru a asigura publicitatea, transparenţa, concurenţa şi
eficienţa atribuirii contractelor de achiziţie.
Totodată, proiectul promovează interesele Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură, Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Misterului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, precum şi al
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale de a beneficia de un cadru normativ coerent privind
acţiunile care urmează să le întreprindă la asigurarea instituţiilor de învăţământ cu mere.
Prin urmare, interesele promovate în proiect referitor la promovarea unei alimentaţii sănătoase în
rândul elevilor şi prin încurajarea acestora de a consuma fructe proaspete sunt conforme interesului
public. Însă, unele prevederi ale Regulamentului ce reglementează achiziţionarea şi distribuirea
merelor în instituţiile de învăţământ, stabilesc anumite cerinţe excesive care discriminează şi
limitează participarea tuturor operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, fapt ce poate prejudicia interesului general al societăţii prin utilizarea ineficientă a
banilor publici, achiziţionarea produselor necalitative, precum şi în termeni nejustificaţi.

I.5. Justificarea soluțiilor proiectului
I.5.1. Suficienţa argumentării din nota informativă.
În conformitate cu art.37 din Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale „ grupul de lucru întocmeşte o notă de
argumentare (informativă), semnată de persoana responsabilă, care include:
a) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, argumentele necesare, prognozele social-economice şi
consecinţele realizării lor;
b) principalele prevederi, locul actului în sistemul de acte normative, evidenţierea elementelor noi;
c) argumentarea şi gradul compatibilităţii proiectului de act normativ cu reglementările legislaţiei
comunitare; [...]
f) materiale informative şi analitice [...]".
În nota informativă autorul relevă condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, evidenţiază
elementele noi ale proiectului şi prezintă argumentele corespunzătoare, în conformitate cu lit.a)-f)
ale art.37 din Legea nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale.
I.5.2. Argumentarea economică-financiară.
Conform art.37 lit.e) al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi
ale administraţiei publice centrale şi locale, nota informativă trebuie să conţină „e) fundamentarea
economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de
altă natură".
Potrivit notei informative, autorul susţinecă: „Conform informaţiei furnizate de către Ministerul
Educaţiei, Culturii şi Cercetării privind numărul total al elevilor din instituţiile de învăţământ, în profil
teritorial, s-a estimat necesarul cantitativ şi valoric al merelor (costul achiziţiei) reieşind din raportul:
un măr pe zi la copil şi în dependenţă de numărul zilelor de studii (maximum 100 zile). Preţul orientativ
al unui măr - 0,80 bani cu greutatea de 100 grame.

3

Rezultatele calculelor în cauză sunt redate în anexă.
Calculele respective includ doar costul achiziţiei merelor, iar pentru costurile aferente serviciilor de
distribuţie, precum şi pentru măsurile educative complementare, urmează a fi estimate costuri
adiţionale. Proiectul PNUD Moldova, în cadrul discuţiilor purtate la elaborarea proiectului de program
şi-a exprimat disponibilitatea de a oferi suport la realizarea măsurilor educative complementare
implementării programului. De notat, că proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea Legii
nr. 279/2016 cu privire la bugetul de stat pentru anul 2017 (rectificare a bugetului pentru anul 2017),
a fost prevăzută majorarea programului 5105 „Subvenţionarea producătorilor agricoli cu 15 milioane
lei". Suma respectiva este destinată asigurării elevilor din şcoli cu mere proaspete în primul semestru
de studii al anului 2017-2018. Banii urmează a fi alocaţi Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale
şi Mediului, or, astfel după cum a fost menţionat achiziţia merelor şi serviciile de logistică, conform
proiectului programului, se vor realiza de AIPA."
Totodată, pct.3 din proiectul Regulamentului privind achiziţionarea şi distribuirea gratuită a merelor
în instituţiile de învăţământ primar şi secundar ciclul I - gimnaziu din proiectul hotărârii Guvernului,
menţionează că: „Cheltuielile pentru achiziţionarea şi distribuirea merelor, precum şi desfăşurarea
activităţilor educative pentru promovarea consumului de fructe se acoperă din mijloacele financiare
ale bugetului de stat şi, după caz, din fonduri externe nerambursabile prin intermediul Agenţiei de
Intervenţii şi Plăţi în Agricultură (în continuare - AIPA)."
I.5.3. Efectuarea analizei impactului de reglementare.
Potrivit art.37 lit.f¹) al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi
ale administraţiei publice centrale şi locale, nota informativă trebuie să conţină „lit.f¹) actul de analiză
a impactului de reglementare, în cazul în care proiectelor de acte normative reglementează activitatea
de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării
costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra
activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi
ale statului."
Conform art.13 al Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de
întreprinzător, „(1) Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării
costurilor şi beneficiilor, necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra
activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi
ale statului, precum şi corespunderea actului scopurilor politicii de reglementare şi principiilor
prezentei legi. (2) Actul de analiză a impactului de reglementare este parte integrantă a notei
informative a proiectului de act normativ." Metodologia de analiză a impactului de reglementare şi de
monitorizare a eficienţei actului de reglementare, potrivit art.21 alin.(2) al aceleaşi legi, a fost
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1230/2006.
Proiectul nu a fost supus analizei impactului de reglementare, în conformitate cu prevederile Legii cu
privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235/2006 şi a Hotărârii
Guvernului nr.1230/2006 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de
reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare.
Se remarcă necesitatea efectuării analizei impactului de reglementare asupra proiectului hotărârii de
Guvern supus expertizei anticorupţie, a necesităţii intervenţiei autorului proiectului prin
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reglementare şi, prin urmare, a aprobării actului normativ, precum şi evaluarea impactului acestuia
asupra activităţii de întreprinzător, analiza modului de asigurare a respectării drepturilor şi intereselor
întreprinzătorilor şi ale statului, corespunderea actului cu scopurile politicii de reglementare şi
principiile de reglementare a activităţii de întreprinzător.
Nota informativă urmează a fi completată cu actul de analiză a impactului de reglementare cu avizul
Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

II. Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului
II.1. Limbajul proiectului
Potrivit art.46 al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale „textul proiectului de act normativ se elaborează [...] cu
respectarea următoarelor reguli: [...]
(2) Se expune în limbă simplă, clară şi concisă; [...]
(3) Se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire; [...]
(4) Se utilizează, pe cât este posibil, noţiuni monosemantice, [...]
(5) Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sunt consacraţi în domeniul de activitate la care
se referă reglementarea; [...]
(6) În limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni."
(7) Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri diferite, semnificaţia
acestuia în context se stabileşte prin actul normativ ce le instituie; [...]".
Proiectul este expus în limbă simplă, însă unele prevederi sunt confuze şi ambigui necesitând a fi
reformulate pentru a preveni factorii şi riscurile de corupţie. În acest sens, enumerăm normele care
stabilesc cerinţele excesive pentru calificarea producătorilor agricoli şi prevederile ce vizează
activitatea directorilor instituţiilor de învăţământ. Pentru detalii a se vedea compartimentul III al
raportului de expertiză anticorupţie.

II.2. Coerența legislativă a proiectului
În textul proiectului au fost identificate norme contradictorii dintre prevederile acestuia cu
reglementările acte legislative din domeniul achiziţiilor publice. Pentru detalii a se vedea
compartimentul III al raportului de expertiză anticorupţie.

II.3. Activitatea agenţilor publici şi a entităților
publice reglementată în proiect
Proiectul reglementează activitatea:
- Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură - de a organiza şi desfăşura centralizat procedurile de
achiziţie publică a merelor pentru instituţiile de învăţământ. În acest context, proiectul evidenţiază
următoarele competenţe ale AIPA: de a elabora documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie;
de a aproba graficul livrărilor pentru distribuirea merelor către instituţiile de învăţământ; de a achita
preţul produselor livrate, în termen de 10 zile din momentul recepţionării documentelor
confirmative;
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- Directorilor instituţiilor de învăţământ - de a asigura condiţiile de primire, recepţionare a produselor
livrate conform cerinţelor contractuale; de a distribui merele elevilor prezenţi la lecţii; de a informa
AIPA despre executarea şi neexecutarea conformă a contractelor de achiziţie, de a răspunde pentru
nerespectarea condiţiilor de igienă şi depozitarea merelor ş.a.;
- Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului , Misterului Educaţiei, Culturii şi Cercetări şi
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi consiliilor raionale - de a monitoriza şi
supraveghea achiziţionarea şi distribuţia merelor în instituţiile de învăţământ primar şi secundar ciclul
I - gimnaziu, precum şi de a asigura realizarea măsurilor educative în instituţiile de învăţământ şcolare
în vederea formării şi reţinerii obiceiurilor alimentare sănătoase în rândul elevilor;- Ministerului
Finanţelor - de a prevedea alocarea mijloacelor financiare pentru implementarea prevederilor
proiectului;
- Ministerului Economiei şi Infrastructurii - de a efectua controlul realizării Hotărârii Guvernului cu
privire la aprobarea Regulamentului de achiziţionare şi distribuire gratuită a merelor în şcoli.
Remarcăm o neclaritate în ceea ce priveşte iniţierea, promovarea prezentului proiect şi efectuarea
controlului privind realizarea prezentei hotărâri de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii.
Potrivit art.29 alin.(2) al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, ministerele au dreptul să iniţieze elaborarea
proiectelor de acte normative, în conformitate cu atribuţiile şi cu domeniul lor de activitate. Prin
urmare, analizând domeniile de activitate ale ministerului, se constată că domeniile agricultură,
siguranţa alimentelor, achiziţii publice şi educaţie care sunt vizate în proiect nu ţine de activitatea
acestui Minister.
De asemenea, din prevederile referitor la misiunea şi atribuţiile Instituţiei Publice „Agenţia de
Intervenţie şi Plăţi în Agricultură", stipulate în Hotărârea Guvernului nr.521/2017 şi din nota
informativă a proiectului nu sunt prezentate argumente care să justifice desemnarea acestei Agenţii autoritatea centrală de achiziţie. Potrivit art.12 alin.(4) al Legii 131/2015 privind achiziţiile publice
„prinhotărâre de Guvern, drept autorităţi contractante pot fi calificate şi alte persoane juridice care au
obligaţia de a efectua achiziţii publice, conform prezentei legi, în cazul în care activitatea acestora se
desfăşoară pe pieţe în care concurenţa este exclusă prin act normativ sau administrativ ori în virtutea
existenţei unei poziţii dominante pe piaţă."
Prin urmare, propunem autorului să prezinte argumente în nota informativă în vederea justificării
celor menţionate supra.

II.4. Atingeri ale drepturilor omului care pot fi
cauzate la aplicarea proiectului
Prin stabilirea unor reglementări care limitează participarea tuturor operatorilor economici
(producător agricoli) la procedurile de achiziţie publică şi transparentizarea funcţionării entităţilor
publice la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică a merelor, precum şi
distribuirea acestora în instituţiile de învăţământ, se creează suspiciuni că proiectul poate să aducă
atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate de Constituţia Republicii Moldova (dreptul
la informaţie - art.34; dreptul la ocrotirea sănătăţii - art.36 şi dreptul persoanei vătămate de o
autoritatea publică - art.53 din Constituţie).
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III. Analiza detaliată a factorilor de risc și a riscurilor de corupție
ale proiectului
-1-

Pct. 4 al Regulamentului din anexa proiectului hotărârii Guvernului
4. Achiziţionarea merelor se efectuează pentru întreg anul de studii de către AIPA, în conformitate
cu procedurile de achiziţie prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice, în
loturi omogene, câte 100 tone de mere. Pentru anii de studii următori, achiziţionarea merelor se
efectuează până la data de 30 septembrie al fiecărui an în gestiune, urmând procedura prevăzută
de prezentul punct.
Obiecții:
Analizând prevederile pct.4, se constată că prin utilizarea sintagmei „în loturi omogene, câte 100 tone de
mere" se stabilesc cerinţe excesive faţă de potenţialii operatori economici. Rigorile impuse în cadrul unei
proceduri de achiziţie trebuie să fie determinate luând în considerare obiectul contractului, precum şi
capacităţile pieţei care sunt disponibile pe teritoriul ţării/pe raion, în paralel cu necesitatea de a asigura
condiţiile de concurenţă reală tuturor operatorilor economici din domeniu.
Luând în considerare prevederile proiectului şi documentele aferente acestuia, inclusiv anexa privind costul
achiziţiei de mere, se stabileşte că evaluarea/calcularea necesităţii de mere în instituţiile de învăţământ se
estimează din numărul de elevi care frecventează învăţământul de stat şi privat acreditat din clasele a I-IX-a
în fiecare raion/municipiu.
Prin urmare, este relevant ca „loturile" să nu fie omogene şi câte 100 tone de mere, dar să fie repartizate pe
anumite zone sau raioane, pentru a asigura un tratament egal, imparţial şi nediscriminatoriu tuturor
ofertanţilor şi operatorilor economici. Totodată, apare neclaritate în ceea ce priveşte mecanismul şi
modalitatea de distribuire, ulterioară, a cantităţilor de mere necesare în fiecare instituţie, la executarea
contractelor de către operatorii desemnaţi câştigători, precum şi răspunderea acestora pentru neexecutarea
conformă a contractelor de achiziţie.
Astfel, prin stabilirea anumitor cerinţe excesive se discriminează şi se limitează participarea operatorilor
economici, fapt ce poate prejudicia interesului general al societăţii prin utilizarea ineficientă a banilor publici.
Există riscul ca entităţile publice responsabile de aplicarea prevederilor proiectului, să favorizeze anumiţi
subiecţi prin săvârşirea actelor de corupţie şi mecanismul de achiziţionare şi distribuire a merelor să fie
ineficient. Prin urmare, va fi imposibil atragerea la răspundere a persoanei responsabile pentru depăşirea
atribuţiilor de serviciu/abuzurilor de serviciu, deoarece formularea normei permite discreţii de interpretare
ce depăşesc cadrul legal.

Recomandări:
Excluderea sintagmei „în loturi omogene, câte 100 tone de mere".

Factori de risc:

Riscuri de corupţie:

● Prejudicierea intereselor contrar interesului public
● Cerințe excesive pentru exercitarea
drepturilor/Obligații excesive
● Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului
● Prevederi discriminatorii

● Generale
● Încurajarea sau facilitarea actelor de:
- corupere activă
- dare de mită
- corupere pasivă
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● Stimularea concurenței neloiale
● Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

- luare de mită
● Legalizarea actelor de:
- abuz de serviciu
- depășire a atribuțiilor de serviciu
- conflict de interese și/sau favoritism
- utilizare neconformă a fondurilor și/sau a
patrimoniului
-2-

Pct. 5 al Regulamentului din anexa proiectului hotărârii Guvernului
Pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, AIPA elaborează caietul de sarcini cu
stabilirea condiţiilor specifice de participare la achiziţiile publice, reieşind din numărul de elevi
care frecventează învăţământul de stat şi privat acreditat din clasele a I-IX -a, conform datelor
prezentate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
Obiecții:
Remarcăm că autorul utilizează puţin diferit termenul de „caiet de sarcini" cu referinţă la acelaşi fenomen
potrivit legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice. Art.1 din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice,
stipulează că „documentaţia de atribuire este documentaţia care cuprinde toate informaţiile legate de
obiectul contractului de achiziţii publice şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau,
după caz, documentaţia descriptivă."
Totodată, potrivit art.14 lit.c) din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi pct.20 alin.(5) din
Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.667/2016 , grupul de lucru din cadrul autorităţii contractante are atribuţia de a elabora documentaţia de
atribuire şi alte documente aplicabile la procedurile de achiziţie publică.
Astfel, potrivit actelor legislative termenul de „caiet de sarcini" este o parte componentă a documentaţiei de
atribuire.
Pericolul acestui factor de risc constă, în faptul că, la aplicare, terminologia utilizată neuniform poate
provoca practici vicioase de interpretare a sensului normei din proiect prin prisma actelor legislative primare
în moduri distincte. În rezultat, pot apărea abuzuri din partea exponenţilor atât din sectorul public, cât şi a
celui privat.

Recomandări:
Substituirea sintagmei „elaborează caietul de sarcini cu stabilirea condiţiilor specifice de participare la
achiziţiile publice" cu sintagma „elaborează documentaţia de atribuire în cadrul procedurilor de achiziţie
publică".

Factori de risc:

Riscuri de corupţie:

● Utilizarea neuniformă a termenilor
● Concurenţa normelor de drept

● Generale
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Pct.5, pct.11 şi pct.12 ale Regulamentului din anexa proiectului hotărârii Guvernului
5. Pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, AIPA elaborează caietul de sarcini cu
stabilirea condiţiilor specifice de participare la achiziţiile publice, reieşind din numărul de elevi
care frecventează învăţământul de stat şi privat acreditat din clasele a I-IX -a, conform datelor
prezentate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
11. Clauzele contractelor de achiziţii vor prevedea graficul livrărilor în dependenţă de amplasarea
şcolilor şi numărul de elevi în teritoriu conform datelor prezentate de Ministerul Educaţiei, Culturii
şi Cercetării.
12. Distribuţia merelor către instituţiile de învăţământ se realizează săptămânal, conform
graficului livrărilor aprobat de AIPA.
Obiecții:
Examinând practica anterioară de distribuire a merelor în şcoli şi Hotărârea Curţii de Conturi nr.37 din
01.10.2015 cu privire la Raportul auditului performanţei sistemului de achiziţii publice în ceea ce priveşte
achiziţia centralizată de mere, se semnalează mai multe nereguli, dintre care întocmirea eronată de către
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a listelor instituţiilor beneficiare, fiind indicat/preluat incorect
numărul de persoane şi, respectiv, fiind eronată şi cantitatea de mere stabilită.
În acest context, examinând proiectul şi normele prenotate, se menţionează că informaţiile referitoare la
numărul copiilor care frecventează învăţământul de stat şi privat acreditat din clasele a I-IX -a, amplasarea
şcolilor şi numărul de elevi în teritoriu sunt prezentate de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, iar
distribuirea merelor se va face conform graficului aprobat de către AIPA.
Cu toate acestea, se stabileşte că prin proiect se reglementează superficial mecanismul de supraveghere şi
control al activităţii entităţilor implicate la proceduri de achiziţie şi distribuire a merelor, totodată, nu sunt
stabilite clar norme în ceea ce priveşte responsabilitatea pentru încălcarea prevederilor proiectului şi nici
sancţionarea pentru executarea neconformă şi neexecutarea atribuţiilor ce le revin.
Aceste carenţe fac ca normele referitoare la supraveghere şi control să aibă un caracter declarativ, ducând la
imposibilitatea aplicării practice a acestor prevederi. La fel, în lipsa unor sancţiuni clare pentru încălcarea
prevederilor proiectului, apare riscul că aceştia vor conştientiza impunitatea lor pentru abuzurile săvârşite în
procesul de aplicare a legii, precum şi nesancţionarea celor care au mai fost implicaţi la achiziţionarea
merelor, ceea ce va perpetua săvârşirea abuzurilor în cauză, depăşirea atribuţiilor, trafic de influenţă,
dare/luare de mită, precum şi favorizarea anumitor agenţi economici. Astfel, aceste carenţe vor genera
imposibilitatea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate pentru săvârşirea actelor de corupţie.

Recomandări:
Stabilirea clară a responsabilităţilor şi sancţiunilor pentru încălcarea prevederilor proiectului.

Factori de risc:

Riscuri de corupţie:

● Lacună de drept
● Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere
și control (ierarhic, intern, public)
● Lipsa responsabilității clare pentru încălcări
● Lipsa sancțiunilor clare

● Generale
● Legalizarea actelor de:
- corupere activă
- dare de mită
- corupere pasivă
- luare de mită
- trafic de influență
- abuz de serviciu
- depășire a atribuțiilor de serviciu
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- conflict de interese și/sau favoritism
- utilizare neconformă a fondurilor și/sau a
patrimoniului
-4-

Pct. 6 şi 7 ale Regulamentului din anexa proiectului hotărârii Guvernului
6. Procurarea merelor se efectuează direct de la producătorii agricoli - orice persoană sau grup de
persoane care practică activitate de întreprinzător, indiferent de forma organizatorico-juridică,
care deţin în proprietate sau în folosinţă plantaţii de mere de rod, cu o suprafaţă care să ofere o
roadă de cel puţin 100 tone de mere.
7. Prioritate în procedura de atribuire a contractelor de livrare a merelor se va acorda
producătorilor agricoli care:
a) deţin în proprietate sau folosinţă depozit frigorific de păstrare cu o capacitate nu mai mică
decât cantitatea de mere propusă în ofertă;
b) deţin în proprietate sau folosinţă mijloace de transport marfă.
Obiecții:
Prin prisma legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice (art.16 Legii nr.131/2017), autoritatea contractantă
are obligaţia de a stabili criteriile de calificare, necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.
Acestea criterii trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul contractului, să fie proporţionale - să existe un
echilibru între cerinţele stabilite pentru calificare, criteriul de atribuire a contractelor de achiziţie publice,
natura şi gradul de complexitate a obiectului contractului.
În acest sens, autorul la pct.6 din Regulament, stabileşte cerinţe care limitează nejustificat şi contradictoriu
accesul participanţilor la procedurile de achiziţie a merelor. Acestea se referă, la achiziţionarea merelor
direct de la producătorii agricolii care deţin în proprietate sau în folosinţă plantaţii de mere de rod, cu o
suprafaţă care să ofere o roadă de cel puţin 100 tone de mere. Evidenţiem că sintagma „o suprafaţă care să
ofere o roadă de cel puţin 100 tone de mere" este incertă, deoarece cantitatea de mere recoltată pe o
anumită suprafaţă poate fi diferită în dependenţă de diferiţi factori (climaterici, de irigare, stropire, vârsta
livezilor ş.a.), fapt ce denotă că suprafaţă exactă care să ofere o roadă de cel puţin 100 tone de mere este
interpretabilă, iar agenţii publici responsabili de evaluarea calificării ofertanţilor pot să favorizeze anumiţi
subiecţi prin prezentarea diferitor „acte confirmative" care să justifice atribuirea contractelor de achiziţie.
De asemenea, condiţiile impuse la pct.7, la fel, impun cerinţe preferenţiale la calificarea şi selectarea
ofertantului. În acest context, menţionăm că procurarea merelor în mod prioritar de la producătorii agricoli
care deţin în proprietate sau folosinţă depozit frigorific de păstrare cu o capacitate nu mai mică decât
cantitatea de mere propusă în ofertă şi care deţin în proprietate sau folosinţă mijloace de transport marfă,
sunt excesive şi limitează participarea operatorilor economici, inclusiv a producătorii agricoli.
Potrivit legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice, operatorii economici se pot asocia în scopul prezentării
ofertelor pentru a se conforma cerinţelor solicitate. În acest context, prevederea ce ţine de acordarea
anumitor „priorităţi", din start, vor favoriza operatorii intermediarii care deţin în folosinţă atât terenuri
agricole, cât şi depozite frigorifice, şi vor „monopoliza" achiziţionarea merelor în instituţiile de învăţământ.
În altă ordine de idei, art.69 al Legii nr.131/2015, prevede condiţii speciale de executare a contractului de
achiziţie publice. Se menţionează că aceste condiţii trebuie să fie prevăzute în anunţul/invitaţia de
participare sau în caietul de sarcini. Ele pot avea ca obiectiv, în special, [...] şi protejarea şi susţinerea
întreprinderilor mici şi mijlocii. La fel, art.12 din Legea 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii,
prevede că „ (2) Întreprinderile mici şi mijlocii vor beneficia de o cotă minimă din contractele de achiziţii
publice după cum va fi stabilit de legislaţia privind achiziţiile publice." Prin urmare, în cazul în care se
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stabilesc condiţii speciale la achiziţionarea merelor pentru instituţiile de învăţământ, acestea urmează să fie
stabilite doar să protejeze întreprinderile mici şi mijlocii şi nu să-le limiteze activitatea.
Astfel, este necesar să fie stabilite cerinţe clare, coerente şi obiective, care să nu aducă atingere principiilor
tratament egal, imparţialitate, nediscriminare, precum şi asigurarea unei concurenţei neloiale în domeniul
achiziţiilor publice.
Normele acordă posibilitatea autorităţilor responsabile, să aplice prevederile selectiv şi abuziv, generând o
interpretare discreţionară care poate permite favorizarea unor subiecţi în situaţii „convenabile".
În final, cerinţele excesive ale proiectului pot favoriza săvârşirea actelor de corupţie, făcând imposibilă
atragerea la răspundere pentru actele de corupţie, deoarece formularea normei permite discreţii de
interpretare ce depăşesc cadrul legal.

Recomandări:
Excluderea pct.6 şi pct.7 din proiect.
Ceea ce ţine de criteriile de calificare a ofertanţilor (situaţia personală, capacitate profesională, standarde de
asigurare a calităţii, urmează să fie menţionate în documentaţia de atribuire a procedurilor de achiziţie
publică privind achiziţionarea merelor în instituţiile de învăţământ).

Factori de risc:

Riscuri de corupţie:

● Formulare ambiguă care admite interpretări
abuzive
● Cerințe excesive pentru exercitarea
drepturilor/Obligații excesive
● Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului
● Prevederi discriminatorii
● Stimularea concurenței neloiale
● Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

● Generale
● Încurajarea sau facilitarea actelor de:
- corupere activă
- dare de mită
- corupere pasivă
- luare de mită
● Legalizarea actelor de:
- abuz de serviciu
- delapidarea fondurilor și/sau a patrimoniului
- depășire a atribuțiilor de serviciu
- conflict de interese și/sau favoritism
-5-

Pct.8 lit.a) al Regulamentului din anexa proiectului hotărârii Guvernului
8. Merele achiziţionate urmează să corespundă următoarelor cerinţe:
a) calibrul minimum 60 mm (diametru maxim al secţiunii ecuatoriale) sau minimum 90 grame în
greutate; soiuri de mere de toamna târzie omogene şi încadrate în categoria I sau II conform
reglementării tehnice corespunzătoare în vigoare;
Obiecții:
Norma descrie cerinţele produselor care urmează să fie achiziţionate pentru necesităţile instituţiilor de
învăţământ. Astfel, analizând cerinţele specificate, se constată că acestea fac referire de o manieră imprecisă
şi interpretabilă la reglementările tehnice corespunzătoare în vigoare, fără a face trimitere la vre-un act
concret.
Pericolul acestui factor de risc rezidă în faptul că, la evaluare, poate genera dificultăţi la stabilirea clară a
specificaţiilor tehnice a merelor şi poate genera aplicări diferite şi discreţionare. Totodată, lipsa unor
reglementări precise poate determina, invocarea unor condiţii suplimentare ce depăşesc cadrul legal, or din
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contra, pot fi favorizaţi unii ofertanţi, prin aplicarea normelor în mod preferenţial.
Astfel, trimiterea defectuoasă va genera imposibilitatea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate
pentru favorizarea anumitor ofertanţi în mod abuziv şi nejustificat.

Recomandări:
Stipularea clară a actului normativ în vigoare (numărul şi data aprobării) care enumeră expres reglementările
tehnice corespunzătoare.
rt marfă.

Factori de risc:

Riscuri de corupţie:

● Formulare ambiguă care admite interpretări
abuzive
● Norme de trimitere defectuoase

● Generale
● Legalizarea actelor de:
- abuz de serviciu
- depășire a atribuțiilor de serviciu
- conflict de interese și/sau favoritism
-6-

Pct.9 al Regulamentului din anexa proiectului hotărârii Guvernului
9. Merele se ambalează în lăzi de carton de capacitate de minimum 10 kg şi sunt însoţite de
documente, care atestă provenienţa şi indicii de calitate a acestora.
Obiecții:
Cu toate că la pct.9 al Regulamentului se face referinţă la necesitatea însoţirii merelor cu documente care
atestă provenienţa şi indicii de calitate ale acestora, nu sunt specificate actele/dovezile/informaţiile necesare
în acest sens, sau întrunirea condiţiilor care ar demonstra indicii de calitate. Astfel, considerăm că se omite
sau se diminuează necesitatea aplicării aspectului de testare a loturilor de mere care urmează a fi
achiziţionate, în vederea identificării nivelului de pesticide sau altor substanţe dăunătoare, în contextul
asigurării sănătăţii copiilor.
În aceiaşi ordine de idei, se menţionează că submăsura 2.5 a Regulamentului privind condiţiile, ordinea şi
procedura de acordare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.455 din 21 iunie 2017, încurajează susţinerea promovării şi dezvoltării
agriculturii ecologice, totodată, acordarea sprijinului financiar ca sumă fixă la unitate de suprafaţă (pentru
livezi), şi pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică (20% - pentru produsele certificate ecologic,
conform facturilor prezentate). Procedura obţinerii sprijinului financiar în acest sens, impune un şir de reguli,
printre acestea fiind: înregistrare în agricultura ecologică a producătorului; contractul încheiat între
producător şi un organism de inspecţie şi certificare (organism recunoscut de Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare); certificatul de conformitate/autorizaţia de confirmare a conversiei emis
producătorului de organismul de inspecţie şi certificare (în care să se menţioneze: cultura, suprafaţa şi anul
de conversie); notificarea emisă producătorului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste
că nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între producător şi
organismul de inspecţie şi certificare şi se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului
respectiv; angajamentul producătorului prin care acesta se obligă să se menţină în sistemul de agricultură
ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului.
Având în vedere obligativitatea conformării producătorului agricol pentru menţinerea în sistemul de
agricultură ecologică, reieşind din aspectele enumerate supra, se consideră oportună includerea calităţii
respective în lista priorităţilor procedurii de atribuire a contractelor de livrare a merelor.
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Recomandări:
Reformularea normei, astfel încât să promoveze şi să oblige autoritatea contractantă la elaborarea
documentaţiei de atribuire a procedurilor de achiziţie a merelor pentru elevi, să indice clar documentele ce
atestă calitatea, inofensivitatea şi igiena produselor necesare.

Factori de risc:

Riscuri de corupţie:

● Lacună de drept

● Generale
-7-

Pct.13 lit.c) al Regulamentului din anexa proiectului hotărârii Guvernului
13. Directorii de şcoli:
[...]
c) informează, în termen de 24 de ore AIPA despre neexecutarea conformă a contractelor, în
special, în cazul livrării produselor care nu corespund cerinţelor;
Obiecții:
Utilizarea sintagmei „în special, în cazul livrării produselor care nu corespund cerinţelor;" diminuează
necesitatea informării AIPA despre toate situaţiile care pot apărea în cazul neîndeplinirea sau îndeplinirii
necorespunzătoare de către operatorul economic a clauzelor contractuale. Astfel, pot să existe situaţii
multiple în care operatorul economic nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, livrează bunuri din proprie
iniţiativă, altele decât cele prevăzute în contract, ori calitatea bunurilor, este mai joasă decât cea stipulată în
contract şi în documentele privind desfăşurarea procedurii de achiziţie, nu sunt respectate termenele de
livrare. La fel, în procesul de livrare a merelor către beneficiari poate să apară situaţii în care să fie
prezentate certificate de conformitate, igienice şi sanitare false şi multe altele care să nu corespundă
legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice.
Prin urmare, în toate situaţiile când apar încălcări la neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de
către operatorul economic a clauzelor contractuale să fie informată AIPA, pentru a monitoriza acţiunile
fiecărui operator economic în vederea îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor contractuale. În caz contrar,
să fie iniţiată documentarea/probarea procedurii de sancţionare şi/sau de includere în Lista de interdicţie a
operatorilor economici.
Astfel, formularea ambiguă a normei poate favoriza săvârşirea actelor de corupţie, făcând imposibilă
atragerea la răspundere pentru abuz de serviciu, deoarece formularea normei permite discreţii de
interpretare ce depăşesc cadrul legal.

Recomandări:
Reformularea normei, astfel: „c) informează, în termen de 24 de ore AIPA despre neîndeplinirea sau
îndeplinirea necorespunzătoare de către operatorul economic a clauzelor contractuale;"

Factori de risc:

Riscuri de corupţie:

● Formulare ambiguă care admite interpretări
abuzive

● Generale
● Legalizarea actelor de:
- abuz de serviciu
- depășire a atribuțiilor de serviciu
- conflict de interese și/sau favoritism
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Pct.13 lit.d) al Regulamentului din anexa proiectului hotărârii Guvernului
13. Directorii de şcoli:
[...]
d) poartă răspundere pentru respectarea condiţiilor de igienă la recepţionarea şi depozitarea
merelor;
Obiecții:
Norma este incertă. Semnalăm că autorul impune ca directorii de şcoli să poartă răspundere pentru
respectarea condiţiilor de igienă la recepţionarea şi depozitarea merelor. Astfel, se atestă că formularea
normei este redată eronat şi insuficient. Directorii urmează să răspundă pentru „nerespectarea" condiţiilor
la recepţionare şi depozitare a merelor şi anume pentru condiţiile de igienă şi conformitate. Persoanele
responsabile de recepţionarea merelor, urmează minuţios să verifice atât marfa livrată, cât şi documentele
care le atestă conformitatea (privind ambalarea, calibrarea, aspectul exterior al merelor), inofensivitatea
(certificate de inofensivitate) şi igiena în condiţiile strict stipulate în documentaţia de atribuire şi, respectiv în
clauzele contractuale.
La fel, se determină lipsa clară a răspunderii pentru încălcarea prevederilor din proiect de către subiecţii de
drept, fapt ce determină apariţia riscului că aceştia vor conştientiza impunitatea lor pentru abuzurile
săvârşite în procesul de aplicare a actului normativ, ceea ce va perpetua săvârşirea abuzurilor în cauză.
Astfel, formularea echivocă şi insuficientă a normelor şi lipsa procedurilor de răspundere a persoanelor,
poate favoriza încurajarea sau facilitarea actelor actelor de corupţie, făcând imposibilă atragerea la
răspundere a persoanei responsabile pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu/abuzurilor de serviciu,
deoarece formularea normei permite discreţii de interpretare ce depăşesc cadrul legal.

Recomandări:
Substituirea normei pct.13 lit.d), cu textul: „poartă răspundere pentru nerespectarea condiţiilor de igienă,
conformitate şi inofensivitate a produselor la recepţionarea şi depozitarea merelor;"

Factori de risc:

Riscuri de corupţie:

● Formulare ambiguă care admite interpretări
abuzive
● Lipsa responsabilității clare pentru încălcări

● Generale
● Legalizarea actelor de:
- abuz de serviciu
- depășire a atribuțiilor de serviciu
- conflict de interese și/sau favoritism
-9-

Pct.13 lit.g) al Regulamentului din anexa proiectului hotărârii Guvernului
13. Directorii de şcoli:
[...]
g) informează periodic Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, precum şi AIPA despre
executarea contractelor.
Obiecții:
Se stabileşte că norma este formulată ambiguu. Nu sunt indicate clar perioadele de informare despre
executarea contractelor, fapt ce acordă persoanelor responsabile posibilitatea să îndeplinească atribuţiile
discreţionar şi abuziv.
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Astfel, lipsa termenului concret de prezentare a informaţiei privind executarea contractelor, va duce la
insuficienţa transparenţei funcţionării entităţii publice în faţa autorităţilor abilitate şi la obscurizarea
informaţiilor ce vizează executarea contractelor de achiziţie publică, făcând imposibilă atragerea la
răspundere a persoanei responsabile pentru neglijenţa în serviciu, deoarece formularea normei permite
discreţii de interpretare ce depăşesc cadrul legal.

Recomandări:
Redarea clară a termenului/perioadei de prezentare a informaţiei privind executarea contractelor.

Factori de risc:

Riscuri de corupţie:

● Formulare ambiguă care admite interpretări
abuzive
● Lacună de drept
● Lipsa/insuficiența transparenței funcționării
entităților publice
● Lipsa unor termene concrete/termene
nejustificate/prelungirea nejustificată a termenilor

● Generale
● Încurajarea sau facilitarea actelor de:
- conflict de interese și/sau favoritism

- 10 -

Pct.16 al Regulamentului din anexa proiectului hotărârii Guvernului
16. Acţiunile de comunicare se realizează de către conducerea fiecărei şcoli prin expunerea de
afişe realizate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Obiecții:
Se determină lipsa actului normativ care stabileşte acţiunile de comunicare ce urmează să fie realizate de
către conducerea fiecărei şcoli prin expunerea de afişe. Astfel, norma de trimitere este defectuoasă,
deoarece face referire de o manieră imprecisă şi neclară la prevederile legislaţiei în vigoare, ce nu pot fi
stabilite expres.
Pericolul acestui factor de risc rezidă în faptul că, la evaluare, poate genera dificultăţi la stabilirea clară şi
poate genera aplicări diferite şi discreţionare.
mentele ce atestă calitatea, inofensivitatea şi igiena produselor necesare.

Recomandări:
Stabilirea clară a actului normativ în vigoare.

Factori de risc:

Riscuri de corupţie:

● Formulare ambiguă care admite interpretări
abuzive
● Norme de trimitere defectuoase

● Generale
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Obiecţie asupra proiectului
Obiecții:
În proiect este omisă reglementarea de a obliga AIPA să asigure publicitatea şi transparenţa procedurii de
atribuire şi executare a contractelor de achiziţie a merelor pentru instituţiile de învăţământ.
Luând în considerare că obiectul de achiziţie este important şi sensibil, deoarece ţine de alimentaţia copiilor
în şcoli şi, totodată, proiectul are scopul de a promova alimentarea sănătoasă în rândul elevilor, este necesar
de a asigura transparenţa, publicitatea şi accesul la informaţie de interes public a persoanelor interesate de
achiziţionarea şi distribuirea merelor în instituţiile de învăţământ.
Prin transparenţa şi publicitatea corectă a informaţiei (pe pagini web ale instituţiei), s-ar asigura
obiectivitatea şi imparţialitatea persoanelor responsabile de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de
achiziţie; utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor de corupţie; o concurenţă loială între
operatori economici; protecţia mediului şi promovarea unei dezvoltări durabile, şi nu în ultimul rând, ar
garanta siguranţa publică, ocrotirea sănătăţii, protejarea vieţii oamenilor, florei şi faunei.
Astfel, prin stabilirea clară a obligaţiei de a publica şi transparentiza informaţia de interes public din cadrul
iniţierii, organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţie publică, precum şi a informaţie despre executarea
contractelor de achiziţie, ar garanta, într-un mod indirect, asumarea răspunderii persoanelor implicate în
cadrul procedurilor de achiziţie publică şi ar spori beneficiile interesului public general al societăţii.

Recomandări:
Stabilirea expresă a obligaţiei AIPA de a asigura publicitatea şi transparenţa procedurii de atribuire şi de
executare a contractelor de achiziţie a merelor pentru instituţiile de învăţământ.

Factori de risc:

Riscuri de corupţie:

● Lacună de drept
● Generale
● Lipsa/insuficiența transparenței funcționării
● Încurajarea sau facilitarea actelor de:
entităților publice
- corupere activă
● Lipsa/insuficiența accesului la informația de interes
- dare de mită
public
- corupere pasivă
● Promovarea intereselor contrar interesului public
- luare de mită
● Prejudicierea intereselor contrar interesului public
- îmbogăţire ilicită
● Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului
● Legalizarea actelor de:
● Stimularea concurenței neloiale
- abuz de serviciu
- delapidarea fondurilor și/sau a patrimoniului
- depășire a atribuțiilor de serviciu
- conflict de interese și/sau favoritism
- utilizare neconformă a fondurilor și/sau a
patrimoniului
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IV. Concluzia expertizei
Proiectul hotărârii Guvernului supus expertizei anticorupţie are drept scop stabilirea modului de
achiziţionare şi distribuire gratuită a merelor în instituţiile de învăţământ, precum şi de organizare a
măsurilor educative în cadrul acestora în vederea formării şi fixării obiceiurilor alimentare sănătoase
în rândul elevilor.
În cadrul procesului de elaborare au fost asigurate rigorile de transparenţă decizională. Nota
informativă stabileşte argumente în favoarea promovării acestuia, însă nu conţine analiza impactului
de reglementare.
În cadrul proiectului expertizat au fost identificaţi factori de risc, precum: utilizarea neuniformă a
termenilor din domeniul achiziţiilor publice; cerinţe excesive pentru producătorii agricoli care
discriminează, stimulează concurenţa neloială şi limitează participarea acestora la procedurile de
achiziţie publică, fapt ce poate prejudicia interesul general al societăţii prin utilizarea ineficientă a
banilor publici; lipsa/insuficienţa stabilirii sancţiunilor şi responsabilităţilor persoanelor implicate la
achiziţionarea şi distribuirea merelor, lipsa procedurilor administrative privind distribuirea merelor în
cazul achiziţionării merelor pe loturi omogene, a câte 100 tone şi lacune de drept privind
reglementarea clară în proiect a documentelor ce atestă calitatea, inofensivitatea şi igiena produselor
ş.a.
La aplicarea prevederilor coruptibile ale proiectului pot fi legalizate acte de abuz de serviciu, depăşiri
ale atribuţiilor de serviciu şi favoritismul. Prin urmare, unele norme ale proiectului necesită a fi
revizuite prin prisma recomandărilor înaintate, întru excluderea factorilor şi riscurilor de corupţie
identificaţi.
Totodată, propunem că normele proiectului să asigure participarea largă la procedurile de achiziţie a
tuturor producătorilor agricoli, să fie bine organizate şi desfăşurate procedurile de atribuirea a
contractelor de achiziţie a merelor în termene rezonabile; asigurarea cu mere a tuturor instituţiilor de
învăţământ; livrarea merelor calitative şi inofensive în termenele planificate şi asigurarea
transparenţei organizării procedurilor de achiziţie a merelor, precum şi a executării contractelor de
achiziţie a merelor.

27.11.2017

Expert al Direcției legislație și expertiză anticorupție:
Dorina GALAMAGA , Inspector superior
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