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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 Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor.

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 este implementarea Programului de
asistenţă tehnică şi financiară acordată în 2016 de Guvernul României pentru instituţiile
preşcolare din Republica Moldova, în valoare de 3 000 000 Euro.

d. Suficienţa argumentării. Proiectul este oportun spre promovare, argumentele invocate
de autor în nota informativă justifică elaborarea proiectului. Însă, prevederile pct.4 şi 5 sunt
echivoce ce conferă interpretare diferită, aplicare discreţionară care pot promova anumite
interese nelegitime. Mai detaliat ne vom expune în compartimentul „Evaluarea în fond” al
raportului de expertiză anticorupţie.
Din analiza documentelor aferente, considerăm relevant ca proiectul, inclusiv prevederile
pct.4 şi 5 să fie avizate în mod obligatoriu de instituţia implicată direct în implementarea
actelor normative din domeniul achiziţiilor publice (Agenţia Achiziţii Publice) pentru a verifica
dacă nu contravin prevederilor legislaţiei din domeniu.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei de argumentare, prin implementarea Programului de cooperare, la bugetul de
stat urmează a fi transferată suma de 3 000 000 Euro cu titlu de ajutor financiar
nerambursabil pentru finanţarea proiectelor de investiţii în infrastructura preşcolară. Guvernul
Republicii Moldova va asigura o contribuţie ce nu va depăşi 4% din suma alocată de
Guvernul României pentru costurile administrative de implementare a Programului. Această
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sumă va fi utilizată preponderent pentru acoperirea taxelor şi impozitelor sociale ce urmează
a fi virate în bugetul de stat. Totodată, proiectul hotărârii Guvernului include şi prevederi ce
ţin de acordarea resurselor financiare pentru proiectele care au fost iniţiate din contul
mijloacelor proprii sau a celor alocate din bugetul public naţional şi urmează a fi finalizate din
sursele alocate din grantul României.

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

Proiectul promovează interesele Ministerului Educaţiei prin aprobarea listei de proiecte
pentru instituţiile preşcolare (anexa nr.1 - 83 instituţii şi anexa nr.2 – 1 instituţie), propuse
spre finanţare în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată în 2016 de
Guvernul României. Totodată, promovează interesele Fondului de Investiţii Sociale din
Moldova prin desemnarea acestuia ca entitate responsabilă de pregătirea, implementarea şi
raportarea Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul României
pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova. În acest sens, evidenţiem că proiectul
stabileşte o suma neclară a contribuţiei alocate pentru costurile administrative de
implementare a Programului, fapt ce generează incertitudine.
Interesele promovate nu sunt în detrimentul interesului public, dar există riscul ca prevederile
pct.4 şi 5 să nu se încadreze în prevederile legislaţiei în vigoare.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Avînd în vedere că unele norme din proiect sunt cu potenţial sporit de coruptibilitate,
recomandăm autorului revizuirea proiectului prin prisma Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva
corupţiei adoptată la New York la 31 octombrie 2003 şi ratificată prin Legea nr.158-XVI din
06.07.2007. O atenţie deosebită urmează a fi acordată art.9 din Convenţie „Achiziţiile publice
şi gestiunea finanţelor publice” potrivit căruia fiecare stat parte ia, conform principiilor
fundamentale ale sistemului său juridic, măsurile necesare pentru a stabili un sistem
corespunzător de achiziţii publice care să se bazeze pe transparenţă, concurenţă şi criterii
obiective pentru luarea de decizii şi care, între altele, să fie eficiente pentru prevenirea
corupţiei.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul nu întruneşte cerinţele impuse
de prevederile art.8-11 ale Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008, potrivit cărora autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile
necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite
în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de
act normativ pe pagina web oficială a instituţiei.
La momentul examinării, proiectul şi nota informativă nu au fost regăsite pe pagina web
oficială a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor: www.mdrc.gov.md şi nici pe
portalul guvernamental: www.particip.gov.md. 

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI
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1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.4 din proiect, „4. Se consideră valide contractele încheiate pînă la momentul
publicării în Monitorul Oficial a Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova privind
implementarea Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul
României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova, dacă acestea au fost
încheiate în temeiul Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice şi deţin
confirmarea alocării surselor financiare din bugetul public naţional.”

Examinînd pct.4 al proiectului, deducem o formulare ambiguă care nu denotă concis şi clar
sensul normei. Autorul explică termenul de „contracte valide” în sensul prezentului proiect
„dacă acestea au fost încheiate în temeiul Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile
publice şi deţin confirmarea alocării surselor financiare din bugetul public naţional.”, fapt ce
vine în contradicţie cu prevederile art.70 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile
publice care prevede că „Contractul de achiziţii publice se încheie conform procedurilor de
achiziţie publică prevăzute de prezenta lege, pentru întreaga sumă atribuită unei achiziţii pe
an, în temeiul planului de achiziţie şi în limita alocaţiilor aprobate.”. Astfel, evidenţiem că
autoritatea contractantă nu are dreptul să mărească volumul bunurilor, lucrărilor şi serviciilor,
stabilit de contractele de achiziţii publice încheiate, pentru a evita efectuarea unor noi
achiziţii, cu excepţia cazurilor prevăzute de legea menţionată. Prin urmare, pericolul acestei
reglementări constă în apariţia practicilor diverse de interpretare a acestei norme în interesul
anumitor factori de decizii prin promovarea intereselor nelegitime care pot fi abuzive şi
neîntemeiate juridic prin prisma legislaţiei achiziţiilor publice.

Recomandarea: Propunem să fie exclus pct.4 din proiect.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.5 din proiect şi anexa nr.2 din proiect, „ 5. Pentru contractele valide, conform p.
4 al prezentului proiect, Fondul de Investiţii Sociale din Moldova va opera transferul în
tranşe către primării, a mijloacelor băneşti alocate în conformitate cu Anexa nr.2 la
prezenta hotărîre a Guvernului. Pentru aprobare spre plată, primăriile vor prezenta
Fondului de Investiţii Sociale din Moldova, documentele confirmative de îndeplinire a
lucrărilor, prevăzute de legislaţia în vigoare.”

Considerăm irelevant şi contradictoriu stipularea pct.5 şi anexei nr.2 în proiect, deoarece
contractul de antrepriză nr.43 din 18.11.2013 beneficiar: s.Bolţun, r-l Nisporeni încheiat cu
operatorul economic SC „MOLDSERCON” SRL, obiectul achiziţiei: „Reparaţia capitală a
clădirii grădiniţei de copii” înregistrat la Agenţia Achiziţii Publice cu nr. 1707/13-1 din
13.12.2013, avînd durata contractului de 36 luni este un contract expirat care nu poate fi
considerat valid şi nici nu poate să producă efecte juridice. În acest sens, evidenţiem că
implementarea proiectului respectiv urmează să fie efectuată pentru următorii ani
(2017-2018), iar acest contract nu poate fi considerat valid în contextul prezentului proiect şi
nici repus în legalitate în baza prevederilor pct.4 şi 5 din proiect, deoarece Legea achiziţiilor
publice la art.70 alin.(5) stabileşte că „Termenul de executare a contractului de achiziţii
publice se stabileşte în documentaţia de atribuire şi ulterior se transpune în contract, avînd în
vedere necesităţile rezonabile ale autorităţii contractante.”
La fel, pct.4 şi 5 din proiect se referă la „contractele valide” din anexa nr.2, dar această anexă
prevede doar un contract de antrepriză, iar alte contracte nu sunt prevăzute, de asemenea,
denotă neclaritate numărul contractelor valide care cad sub incidenţa acestor puncte.
Astfel, prin prisma celor expuse considerăm inoportun promovarea prevederilor pct.4, 5 şi a
anexei nr.2 din proiect.
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În altă ordine de idei, propunem, că în cazul în care nu au fost operate modificări de
prelungire a termenului contractului de antrepriză nr.43 din 18.11.2013 şi înregistrat la
Agenţia Achiziţia Publice, autoritatea contractantă urmează să iniţieze o altă procedură de
achiziţie.

Recomandarea: Propunem să fie excluse prevederile pct.4, 5 şi anexa nr.2 din proiect,
în cazul în care nu a fost prelungit termenul contractului sau să fie iniţiată o nouă
procedură de achiziţie cu respectarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice şi
anume: transparenţa, publicitatea achiziţiilor publice, utilizarea eficientă a banilor
publici şi asigurarea unei concurenţe loiale în domeniul achiziţiilor publice. 

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.3 din proiect, „3. Guvernul Republicii Moldova va asigura o contribuţie ce nu va
depăşi 4% din suma alocată de Guvernul României pentru costurile administrative de
implementare a Programului.”

Semnalăm că utilizarea sintagmei „ce nu va depăşi 4% din suma alocată…”, generează
incertitudine în ceea ce priveşte suma contribuţiei alocate pentru costurile administrative de
implementare a Programului de către Guvernul Republicii Moldova. În acest sens,
menţionăm că proiectul propune o normă ce poate fi aplicată discreţionar de către autoritatea
responsabilă în ceea ce priveşte asigurarea alocării acestei contribuţii.
Analizînd prevederile proiectului cu Hotărîrea Guvernului nr. 436 din 10.06.2014 privind
implementarea Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul
României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova stabilim că Hotărîrea
Guvernului nr.436 din 10.06.2014 nu stabileşte expres cuantumul sumelor alocate pentru
costurile administrative de implementare a Programului, fapt ce lasă loc de interpretări,
deoarece alocarea mijloacelor financiare privind realizarea Programului este necesară de a fi
asigurată prin legea bugetului de stat, conform regulilor stabilite pentru procesul de elaborare
a bugetului de stat pentru fiecare an. Considerăm că stabilirea unei mărimi neclare a sumei
contribuţiei pentru costurile administrative de implementare a Programului nu va produce
efectele scontate privind asigurarea de către Guvernul Republicii Moldova a alocării acestor
mijloace financiare din bugetul de stat, fiindcă repartizarea mijloacelor financiare urmează să
fie prevăzută printr-un act legislativ pentru o perioadă de un an bugetar, iar realizarea
prevederilor proiectului, potrivit documentelor aferente prezentate, urmează să fie
implementate în anii 2017-2018.

Recomandarea: Luînd în considerare cele relatate mai sus şi prevederile pct.2 din
Hotărîrea Guvernului nr.1296 din 21.12.1998 cu privire la Fondul de Investiţii Sociale
din Moldova „Finanţarea cheltuielilor legate de funcţionarea Fondului de Investiţii
Sociale din Moldova se va efectua din contul mijloacelor financiare oferite de
partenerii de dezvoltare, precum şi din alte surse legale.”, propunem să fie reformulat
pct.3 din proiect în următoarea redacţie „Costurile administrative de implementare a
programului se vor efectua din contul alocaţiilor prevăzute anual în acest scop în
legea bugetului de stat şi din alte surse ale Fondului de Investiţii Sociale.”  

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor
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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

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

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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

28 Decembrie 2016

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