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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 Finanţelor.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit notei informative, proiectul a fost elaborat pentru
aprobarea Manualului de operaţiuni (MO) privind implementarea creditului de asistenţă
acordat de Guvernul Republicii Polone, întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii
Moldova nr.841 din 07.07.2016 şi în scopul implementării eficiente a proiectului precum şi
diminuării riscurilor financiare.
Totodată, în formula propusă, proiectul nu va putea asigura realizarea obiectivelor enunţate
de autor şi, contrar scopului de a dezvolta şi moderniza sectorul agroidustrial al Republicii
Moldova, prin susţinerea financiară a agenţilor economici din domeniul agricol, acesta va
favoriza interesele întreprinzătorilor prosperi din ţară, a băncilor comerciale şi nu în ultimul
rînd, a Ministerului Finanţelor.

d. Suficienţa argumentării. Nota de argumentare a proiectului justifică necesitatea
promovării prevederilor acestuia, în contextul necesităţii reglementării măsurilor concrete
privind implementarea creditului de asistenţă oferit de Guvernul Republicii Polone (în
continuare – Credit de asistenţă).
Totuși, avînd în vedere prevederile art.3, pct.2 al Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Republicii Polone privind obținerea unui credit de asistență (în
continuare – Acord), (în vigoare din 01.08.2014), ratificat prin Legea nr.134 din 11.07.2014,
care stipulează că contractele pentru finanțarea cărora se va utiliza creditul, trebuie să fie
încheiate nu mai tîrziu de 2 ani de la intrarea în vigoare a Acordului, autorul nu precizează
acest moment, astfel, nefiind cert dacă aceste contracte vor mai putea fi încheiate și
acceptate de partea polonă.
În acest context, autorul nu specifică dacă Acordul a fost prelungit conform art.13 al
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Acordului care stipulează că modificările la acesta pot fi introduse numai în scris, devenind
parte integrantă la Acord.
Astfel, Acordul va fi valabil şi va putea fi implementat doar în funcție de posibilitatea reală de
a încheia contractele menționate, respectiv, în caz contrar, prevederile proiectului nu vor fi
aplicabile, iar acesta nu îşi va atinge scopul scontat. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul menționează în nota informativă că proiectul se va realiza fără a fi necesare
mijloace financiare suplimentare.
Reținem că, potrivit competențelor atribuite Ministerului Finanțelor în MO, realizarea în
ansamblu a noilor prevederi, inclusiv, prin asigurarea îndeplinirii tuturor atribuțiilor stipulate în
Acord și rambursarea fondurilor recreditate, implementarea proiectului prezumă cheltuieli
financiare neargumentate în notă.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Potrivit prevederilor art.4 al Legii nr.235 din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de
reglementare a activităţii de întreprinzător, analiza impactului de reglementare este unul din
principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. Articolul 13, alin.(2) din lege
stabileşte că actul de analiză a impactului de reglementare este parte integrantă a notei
informative a proiectului de act normativ.
Din considerentul că proiectul înaintat poate avea impact asupra activităţii de întreprinzător,
inclusiv poate aduce atingere drepturilor și intereselor întreprinzătorilor și ale statului în
gereral, acesta necesită a fi analizat din punct de vedere al impactului de reglementare.
Totuşi, se constată lipsa documentului de analiză a impactului de reglementare, ceea ce
constituie o încălcare a prevederilor Legii nr.235/2006.
În acest context, recomandăm autorului înaintarea proiectului hotărîrii de Guvern prenotat
spre studiere şi expunere de opinie în adresa Comisiei de stat pentru reglementarea
activităţii de întreprinzător. Examinarea va releva în ce măsură normele sunt conforme cu
principiile de desfăşurare a activităţii de întreprinzător, precum şi se va menţiona dacă
acestea nu pot fi calificate ca o restrîngere a activităţii economice în domeniile vizate în
proiect.

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

Avînd în vedere scopul proiectului supus expertizei, prevederile acestuia vor corespunde
interesului public general, printr-o implementare eficientă a Creditului de asistenţă şi
asigurarea finanţării proiectelor importatorilor din Republica Moldova în domeniul agriculturii,
procesarea produselor alimentare, inclusiv infrastructura aferentă acestora.
Totuşi, unele norme ale proiectului promovează interesele instituţiilor financiare participante
la proces, precum şi ale Ministerului Finanţelor, prin lipsa termenelor de luare a deciziilor de
către instituţiile implicate, stabilirea unor dobînzi exagerate şi a unor condiţii dificil de realizat
de către întreprinzătorii din Republica Moldova, care necesită finanţare.
În acest context, pentru atingerea scopului scontat şi respectarea interesului general de
dezvoltare a domeniilor vizate, proiectul urmează a fi revizuit conform recomandărilor
înaintate în prezentul raport.
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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 expertizării, proiectul și
materialele aferente au fost regăsite pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor, conform
cerinţelor privind asigurarea transparenţei în procesul decizional, în conformitate cu
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008,
potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate să întreprindă măsurile necesare pentru
asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere
cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin informarea publicului
referitor la iniţierea elaborării proiectului de act normativ, plasarea proiectului pe pagina web
oficială a instituţiei. Totodată, accentuăm că proiectul a fost plasat cu încălcarea termenului
de prezentare a recomandărilor, impus prin prevederile art.12, alin.(2) al Legii nr.239/2008.
Mai mult, atenționăm că proiectul a fost înaintat inițial pentru aprobare, în ședința Guvernului,
în lipsa expertizei anticorupție, contrar normelor Hotărîrii Guvernului nr.977 din 23.08.2006
privind expertiza anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative, fapt ce creează
suspiciuni privind intenția de urgentare a promovării acestuia.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La Capitolul I, potrivit proiectului, obiecție generală –

În Capitolul I al proiectului supus expertizei, autorul succede principalele noțiuni utilizate în
Manualul de Operațiuni, definindu-le în sensul cuvenit. Însă, din analiza proiectului se
identifică categoria de ”Instituție Financiară Participantă”, care nu este definită și calificată
corespunzător, fapt ce îi poate conferi un sens echivoc la interpretarea per ansamblu a
normelor proiectului. Totodată, se remarcă o utilizare neconformă a noțiunii în cauză, fiind
regăsită, la pct.2 al Capitolului I ca ”Instituția Financiară Participantă intermediară”, la pct.2.1.
al Capitolului II ca ”Instituție Financiară Participantă (IFP, bănci locale selectate)”, la pct.7.1,
Capitolul VII ca ”Instituții financiare (bănci comerciale)” și ulterior, ca ”IFP”.

Recomandarea: Recomandăm autorului definirea expresă a noțiunii de ”Instituție
Financiară Participantă” în cadrul Capitolului I, precum și utilizarea ulterioară uniformă
a acesteia.

La pct.2.5, Capitolul II, potrivit proiectului –
”Din fondurile Creditului de Asistență vor fi finanțate cheltuielile de procurare de către
agenții economici din Republica Moldova de bunuri și servicii vândute de antreprenorii
polonezi, care vor fi utilizate pentru dezvoltarea activităților în domeniul agriculturii,
procesarea produselor alimentare, industriei, inclusiv infrastructurii aferente și
activităților conexe acestora și alte activități contractate de părți.”
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La pct.2.6, Capitolul II, potrivit proiectului –
”... Creditul de Asistență va fi utilizat în proporție de 95% pentru finanțarea cheltuielilor
procurărilor în baza contractelor pentru livrările de bunuri și servicii (în continuare –
contracte de antrepriză). Contribuția proprie a beneficiarului, care va fi plătită
antreprenorului polonez în avans va constitui 5% din valoarea contractelor de
antrepriză.”

Din conținutul normelor specificate rezultă că toate cheltuielile agenților economici din
Republica Moldova pentru procurarea bunurilor și serviciilor de la antreprenorii polonezi vor fi
finanțate în proporție de 95% din contul Creditului de Asistență. Totuși, paralel cu plata în
avans a 5% din valoarea contractului, reglementările proiectului pun în sarcina beneficiarului
final cheltuielile oricăror taxe, comisioane bancare și alte cheltuieli care pot apărea în
legătură cu executarea contractelor.
Se constată astfel o formulare neclară privind cheltuielile suportate de agentul economic din
Republica Moldova în legătură cu încheierea și executarea contractelor cu antreprenorii
polonezi.

Recomandarea: Se recomandă subsituirea sintagmei ”cheltuieli de procurare” cu
sintagma ”valoarea contractului”, la forma gramaticală corespunzătoare.

La pct.4.2, Capitolul IV, potrivit proiectului –
”Beneficiarii eligibili pot fi persoane fizice și juridice care:
• este acceptat în calitate de sub-împrumutat de către o IFP intermediară eligibilă.”

Formularea normei precizate are sens neclar, care creează confuzie la interpretare. Criteriile
de eligibilitate se presupun a fi niște principii pe baza cărora se face o apreciere privind
corespunderea și întrunirea condițiilor pentru a fi ales într-un anumit domeniu. Astfel,
sintagma ”este acceptat în calitate de sub-împrumutat de către o IFP intermediară eligibilă”,
nu poate fi calificată ca fiind un criteriu de eligibilitate pentru beneficiari, în situația în care
beneficiarul deja întrunește cerințele și este acceptat.

Recomandarea: Se recomandă excluderea sintagmei ”este acceptat în calitate de sub-
împrumutat de către o IFP intermediară eligibilă” ca criteriu de eligibilitate pentru
beneficiari.

La pct.4.3, Capitolul IV, potrivit proiectului –
”Plățile către antreprenorii polonezi, care rezultă din contractele de antrepriză semnate
în cadrul Creditului de Asistență, trebuie să fie realizate după cum urmează:
• 5% din valoarea procurărilor în baza contractului pentru livrarea de bunuri și
serviciilor va fi achitat în Euro antreprenorilor polonezi de către beneficiari ca o plată
în avans, în conformitate cu prevederile contractului menționat;...”

În conținutul prevederii în cauză se constată o formulare lingvistică ambiguă prin utilizarea
termenilor diferiți pentru același fenomen. În acest context, sintagma ”5% din valoarea
procurărilor” din pct.4.3 este utilizată ca ”5% din valoarea contractelor” în pct.2.6 din Capitolul
II și în pct.8.1 din Capitolul VIII, ultima noțiune fiind utilizată de asemenea și în Acord.

Recomandarea: Pentru a nu admite o neclaritate în ceea ce privește cuantumul
procentual al avansului, recomandăm subtituirea sintagmei ”5% din valoarea
procurărilor” cu sintagma ”5% din valoarea contractelor” în tot conţinutul proiectului.
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2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.1, Capitolul I, potrivit proiectului –
„Credit de Asistenţă – suma creditului oferit de Guvernul Republicii Polone Guvernului
Republicii Moldova în baza Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Republicii Polone privind obţinerea unui credit de asistenţă din 14.05.2014 pentru
finanţarea proiectelor în domeniul agriculturii, procesarea produselor alimentare,
industriei, inclusiv infrastructurii aferente acestora şi altele contractate de părţi.”

La pct.2.5, Capitolul II, potrivit proiectului –
„”Din fondurile Creditului de Asistență vor fi finanțate cheltuielile de procurare de
către agenții economici din Republica Moldova de bunuri și servicii vândute de
antreprenorii polonezi, care vor fi utilizate pentru dezvoltarea activităților în domeniul
agriculturii, procesarea produselor alimentare, industriei, inclusiv infrastructurii
aferente și activităților conexe acestora și alte activități contractate de părți.”

La pct.3.1, lit.a) şi lit.c), Capitolul III, potrivit proiectului –
”Fondurile Creditului de Asistență pot fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor sub-
proiectelor eligibile pentru procurarea de bunuri și servicii în domeniile principale de
activitate:
a) înfiinţarea, modernizarea şi restructurarea întreprinderilor specializate în producţia
de produse agroalimentare de origine vegetală şi animalieră, producţie industrială prin
asigurarea unei infrastructuri moderne;
c) construcţia şi dotarea unităţilor de producţie industrială;…”

În conformitate cu prevederile art.1, alin.(1) din Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit de asistenţă, semnat la Varşovia la
15 mai 2014, sunt stipulate domeniile pentru care va avea loc finanţarea din contul creditului
menţionat, după cum urmează: în domeniul agriculturii, procesarea produselor alimentare,
inclusiv infrastructura aferentă acestora şi altele contractate de părţi.
În această ordine de idei, rezultă că domeniul de bază care va avea acoperire financiară este
agricultura, iar beneficiarii finali vor fi agenţii economici, a căror activitate va viza acest
domeniu, or, sintagma „şi altele contractate de părţi” se prezumă că se înglobează în
domeniul agriculturii, fiind un derivat al acestuia. Astfel, includerea industriei în calitate de
categorie beneficiară separată, contravine esenţei Acordului şi poate aduce atingere
drepturilor întreprinzătorilor din domeniul agriculturii.

Recomandarea: Recomandăm includerea unui domeniu restrîns de activitate al
industriei, care să corespundă naturii prevederilor Acordului, de exemplu
„agroindustriei”.

La pct.3.2, lit.b), Capitolul III, potrivit proiectului –
„Cheltuieli şi activităţi care nu pot fi finanţate:
b) achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru recomercializare;”

Sesizăm asupra incompatibilităţii normei menţionate cu prevederile art.4, alin.(3) al Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui
credit de asistenţă, ratificat prin Legea nr.134 din 11.07.2014, care statuează că „Toate
bunurile exportate din Republica Polonă în Republica Moldova în baza prezentului Acord nu
pot fi reexportate în alte ţări fără acordul scris din partea ministrului finanţelor al Republicii
Polone.”
Prin urmare, Acordul oferă probabilitatea condiţionată de a reexporta, respectiv de a
recomercializa bunurile achiziţionate de la antreprenorii polonezi, ulterior obţinerii acordului
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executivului polonez. Totodată, norma proiectului stabileşte restricţii la recomercializarea
bunurilor exportate, contrar prevederilor tratatului internaţional, astfel limitînd drepturile
importatorilor din Republica Moldova.

Recomandarea: Excluderea normei specificate din conţinutul proiectului.

La pct.8.4, 8.5, 8.6, Capitolul VIII, potrivit proiectului, obiecţie generală – 

Potrivit art.20 şi 21 din Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului
şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, actele normative adoptate de
Guvern sînt executorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi se aplică cetăţenilor şi
persoanelor juridice din Republica Moldova; cetăţenilor străini şi apatrizilor care se află în
teritoriul Republicii Moldova; persoanelor juridice străine cu sediu în Republica Moldova;
persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător.
Analizînd prevederile în cauză, precum şi reglementările Acordului, considerăm că actul
normativ care, efectiv, pune în aplicare un tratat internaţional nu poate depăşi cadrul
rezonabil al acestuia şi nu poate stabili atribuţii şi obligaţii unui cerc de persoane aflat sub
jurisdicţia altui stat, or, în acest context, nu va fi posibilă asigurarea implementării actului
normativ. Remarcăm că normele prenotate stabilesc sarcini Ministerului Finanţelor al
Republicii Polone, Băncii Gospodarstwa Krajowego din Republica Polonia, precum şi
antreprenorilor polonezi, care nu se regăsesc în totalitate în conţinutul Acordului. Avînd în
vedere cele menţionate, suntem rezervaţi în privinţa modalităţii de implementare a normelor
specificate, precum şi asigurării unui mecanism eficient de control asupra rezultatelor
acestora.

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea posibilităţii de a include normele
prenotate în conţinutul actului normativ înaintat spre expertizare.

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

La pct.4.1, Capitolul IV, potrivit proiectului –
„Condiţiile principale şi termenii de recreditare a surselor Creditului de Asistenţă sunt:
• …. alte condiţii de recreditare se stabilesc în Contractele de Recreditare şi alte
documente aferente semnate între MF şi IFP.”

Din conţinutul normei sus-citate se atestă o normă de blanchetă defectuoasă care posedă
potenţial coruptibil prin „înjumătăţirea” condiţiilor privind modalitatea de recreditare. Astfel,
avînd în vedere că prevederea normei menţionate reglementează condiţiile principale de
recreditare, iar actul normativ supus expertizei aprobă un document operaţional, prin care se
stabilesc competenţele factorilor implicaţi, se consideră rezonabil detalierea acestor aspecte,
întru evitarea împuternicirii de aprobare a unor reguli necorespunzătoare prin norme primare
complementare.

Recomandarea: Se propune substituirea normei în cauză cu următorul conţinut:
„Condiţiile operaţionale specifice recreditării sunt stabilite în contractele de
recreditare, în conformitate cu prevederile Capitolului V al Legii nr.419 din 22.12.2006
cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.”

La pct.8.3, Capitolul VIII, potrivit proiectului –
„… Ministerul Finanţelor poate delega exercitarea unora dintre funcţiile sale către DLC
în conformitate cu legislaţia în vigoare.”

Manualul operaţional supus expertizării, conform statutului juridic al acestuia, descrie
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principiile şi regulile de implementare a Acordului privind obţinerea Creditului de Asistenţă,
or, prin lipsa reglementării detaliate a atribuţiilor fiecărei părţi implicate şi oferirea
posibilităţilor de derogare de la acestea, cu trimiterea generalizată la legislaţia în vigoare, se
creează riscuri de corupţie la implementarea MO.

Recomandarea: Considerăm imperativ precizarea detaliată a atribuţiilor fiecărui factor
implicat la implementarea Acordului, fără rezerve, cu prioritate pentru Ministerul
Finanţelor al Republicii Moldova, ca autoritate publică centrală gestionară a Creditului
de Asistenţă, întru prevenirea stabilirii unor competenţe discreţionare, atribuţii
paralele între instituţii, generatoare de impedimente faţă de potenţialii beneficiari finali
la obţinerea recreditării.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.3.1, lit.e) și lit.g), Capitolul III, potrivit proiectului –
”Fondurile Creditului de Asistență pot fi utilizate pentru finanțarea cheltueililor sub-
proiectelor eligibile pentru procurarea de bunuri și servicii în domeniile principale de
activitate:
e) procurarea echipamentelor și utilajelor și altele;
g) alte activități conform contractelor părților.”  

Norma prenotată stabileşte o competenţă discreţionară Ministerului Finanţelor de a lărgi, la
propria decizie, domeniile de utilizare a fondurilor Creditului de Asistenţă. Astfel, la
reglementarea domeniilor pentru finanţare, se regăseşte sintagma „şi altele contractate de
părţi”, totuşi, considerăm necesar de a fixa în MO, în mod precis, categoria de domenii
cărora le este aplicabil fondul Creditului de Asistenţă.

Recomandarea: Recomandăm reglementarea expresă şi exhaustivă a domeniilor de
utilizare a fondurilor Creditului de Asistenţă.

La pct.4.1, Capitolul IV, potrivit proiectului –
„Condiţiile principale şi termenii de recreditare a surselor Creditului de Asistenţă sunt:
• … perioada de graţie de pînă la 5 ani;
• dobînda pentru Sub-împrumut – va reflecta riscurile de credit şi se va negocia de
comun acord între IFP şi beneficiari. Marja de risc maximă aplicată de IFP către
beneficiarul final la rata dobînzii aplicate de MF al RM către IFP se stabileşte în limita
de 3,5 p.p;…”

Se consideră discreţionară prevederea privind stabilirea perioadei de graţie de pînă la 5 ani,
aceasta fiind variabilă de la caz la caz, în funcţie de interese. În acest mod, nu este clar, în
baza căror criterii perioada de graţie va fi determinată mai mică, aplicarea prevederii în cauză
purtînd riscuri de corupere şi favoritism de către factorii de decizie asupra termenului
perioadei de graţie.
Totodată, se constată o competenţă discreţionară a MF al RM la stabilirea ratei dobînzii către
IFP, fapt, ce cu siguranţă va spori considerabil dobînda şi pentru beneficiarul final. În acest
context, dacă rata dobînzii acordată de Guvernul Poloniei este de 0,15% anual, atunci pentru
potenţialii beneficiari aceasta va constitui minimum 3,65% anual, ceea ce, depăşeşte pînă şi
dobînda rezultată anterior din Manualul de operaţiuni aprobat de Consiliul de supraveghere a
Unităţii de implementare de Creditului de Asistenţă, care constituia 2% anual.
De asemenea, MO nu asigură o concurență între Instituțiile Financiare Participante pentru
obținerea unei rate a dobînzii mai convenabile pentru beneficiarii finali, lăsînd la discreţia
băncilor stabilirea dobînzilor, situaţie care ar crea riscul de corupere a factorilor de decizie ale
băncilor comerciale, în vederea favorizării unui sau alt beneficiar.
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Recomandarea: Stabilirea unei perioade de graţie exacte şi uniforme, diminuarea ratei
dobînzii, precum şi stabilirea dobînzilor fixe, cu excluderea dobînzilor flotante, în aşa
fel, încît creditul să fie profitabil inclusiv şi pentru agricultori.

La pct.5.2, 5.3, 5.4, Capitolul V, potrivit proiectului, obiecţie generală –
La pct.6.4, 6.6, Capitolul VI, potrivit proiectului, obiecţie generală –
La pct.8.3, Capitolul VIII, potrivit proiectului, obiecţie generală – 

Prevederile menţionate, analizate în ansamblu, determină capacitate discreţionară a MF al
RM, precum şi a IFP la examinarea sub-proiectelor, prezentarea şi examinarea unor
documente, autorizarea plăţilor şi alte acţiuni necesare în procesul de aprobare a
contractelor, care poate cauza riscuri de corupţie la luarea deciziilor de către autorităţile
împuternicite. Mai mult, în lipsa stabilirii unor termene clare pentru luarea fiecărei decizii în
parte, procesul de implementare a Acordului ar putea fi tergiversat sau chiar stagnat, iar
acordarea mijloacelor financiare din fondul Creditului de Asistenţă către beneficiarii finali ar
risca să fie stopată. În acest caz este relevantă experienţa anterioară a Guvernului Republicii
Moldova privind implementarea Acordului, or, cele 2 contracte de antrepriză în sumă de 2,0
mln euro nu au avut finalitate, fiind blocată executarea contractelor şi debursarea surselor
pentru onorarea angajamentelor relevante acestora.

Recomandarea: Se consideră imperativă necesitatea de a stabili, pentru fiecare
acţiune, atît a IFP, cît şi a MF al RM, termene de luare a deciziei şi de întreprindere a
măsurilor necesare pentru finanţarea sub-proiectelor beneficiarilor finali.

La pct.5.2, Capitolul II, potrivit proiectului –
„… Sub-împrumuturile eligibile, aprobate de IFP pe riscul propriu, vor fi prezentate de
către IFP la MF/DLC pentru verificare însoţite de următoarele documente:…”

La pct.7.2, lit. k), Capitolul VII, potrivit proiectului –
„Criteriile de eligibilitate pentru băncile comerciale (inclusiv sucursalele/filialele
băncilor străine care operează în Republica Moldova) includ următoarele:
…k) la solicitare, va acorda MF/DLC toată informaţia şi documentele relevante cu
privire la finanţarea în cadrul Creditului de Asistenţă;…”

La pct.7.4, Capitolul VII, potrivit proiectului –
„În cazul unor neconformităţi temporare criteriilor de eligibilitate, instituţiei poate fi
acordată o anumită perioadă de timp pentru a lua măsuri de restructurare pentru a
putea fi selectată drept IFP. Pentru astfel de IFP MF/Consiliul DLC poate negocia şi
semna un Acord adiţional la Contractul de Recreditare, încheiat cu IFP, în care IFP va
accepta să implementeze un plan de dezvoltare instituţională cu ţinte explicite, repere
şi date de monitorizare a progresului în domeniile în care au fost identificate
neconformităţi sau puncte slabe…”

„… MF/Consiliul DLC poate recomanda accesul limitat la Creditul de Asistenţă al unei
IFP care are un Acord adiţional valabil, dacă consideră acest lucru necesar pentru
protejarea intereselor sale şi a resurselor Creditului de Asistenţă de riscuri excesive.”

În conţinutul normelor enumerate evidenţiem instituirea unor atribuţii paralele Ministerului
Finanţelor şi Consiliului DLC, generatoare de riscuri de corupţie. În această ordine de idei,
menţionăm că conform Regulamentului Directoratului Liniei de Credit, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.953 din 07.09.2001, Directoratul Liniei de Credit este o instituţie publică în care
Ministerul Finanţelor are calitatea de fondator şi are autonomie administrativă şi financiară,
conturi curente în monedă naţională şi valută străină în instituţiile bancare şi dispune de
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ştampilă şi formulare cu antetul său. Prin urmare, stabilirea unor atribuţii paralele atît MF, cît
şi Consiliului DLC, nu poate fi raţională şi necesită precizarea, în mod expres, a rolului şi o
delimitare a competenţelor fiecărei autorităţi în parte.

Recomandarea: Recomandăm autorului delimitarea competenţelor instituţionale între
MF şi Consiliul DLC, pentru a nu prejudicia interesele IFP şi a beneficiarilor finali.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.4.2, Capitolul IV, potrivit proiectului –
”Beneficiarii eligibili pot fi persoane fizice și juridice care:
• dispune de toate capacitățile și resursele financiare, tehnice și alte resurse necesare
pentru implementarea și desfășurarea Sub-proiectului;”

Potrivit esenței și obiectivului proiectului, acesta vine să dezvolte și să modernizeze domeniul
agriculturii, prin susținerea financiară a agenților economici din Republica Moldova,
prezumîndu-se o necesitate din partea acestora din urmă de a fi finanțați și de a primi un
suport financiar convenabil în acest sens. Totodată, din norma sus-citată derivă că de
recreditare pot beneficia doar persoanele fizice sau juridice care dispun deja de toate
capacitățile, inclusiv financiare, pentru a implementa proiectul propus și nu necesită
împrumut bănesc.
În acest mod, are loc o denaturare a temeiului de solicitare a creditului din condul Creditului
de Asistență, or, în caz contrar, de finanțare vor profita doar întreprinzătorii care dețin resurse
suficiente, fiind excluși agenții economici care, cu adevărat necesită susținere financiară
pentru a se dezvolta.

Recomandarea: Recomandăm excluderea cerinței menționate, pe care o considerăm
excesivă.

La pct.5.1, Capitolul V, potrivit proiectului –
„Pentru verificarea eligibilităţii, analiza riscurilor de credit şi aprobarea Sub-
împrumutului, beneficiarii potenţiali vor prezenta la IFP intermediare cu care Ministerul
Finanţelor al R.M. a semnat Contracte de Recreditare, documentele necesare conform
procedurilor bancare interne ale băncilor. Acestea pot cuprinde, dar nu se limitează la
documentele sub-proiectului:
• … alte documente şi informaţii rezonabil solicitate de IFP, sau Ministerul Finanţelor al
R.M.”

La examinarea corespunderii beneficiarilor finali de către IFP, în formula propusă norma
stabileşte cerinţe excesive pentru agenţii economici, de a-şi exercita dreptul la aprobarea sub-
împrumutului. IFP sau MF poate solicita la propria discreţie anumite materiale justificative,
favorizînd unii beneficiari în detrimentul altor întreprinzători şi astfel, generînd riscuri de
corupţie şi lezînd din capacitatea MF de a gestiona eficient fondul Creditului de Asistenţă.

Recomandarea: Stabilirea în MO a listei exhaustive a documentelor necesare de a fi
prezentate de către potenţialul beneficiar final pentru a participa la aprobarea sub-
împrumutului.

La pct.5.2, Capitolul II, potrivit proiectului –
„… Sub-împrumuturile eligibile, aprobate de IFP pe riscul propriu, vor fi prezentate de
către IFP la MF/DLC pentru verificare însoţite de următoarele documente:
- cererea de finanţare a sub-proiectului aprobat;
- decizia de aprobare a sub-proiectului, însoţită de raportul de evaluare a
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beneficiarului, condiţiile şi termenii de creditare;
- descrierea sub-proiectului propus pentru finanţare;
- contractul de livrare a bunurilor şi serviciilor semnat (contractul de antrepriză);
- alte documente care pot fi solicitate suplimentar.

Prevederea „alte documente care pot fi solicitate suplimentar” stabileşte cerinţe exagerate în
raport cu IFP cu referire la prezentarea documentelor către MF. Astfel, MF poate solicita, în
mod arbitrar, alte documente decît cele prevăzute de MO, favorizînd, în funcţie de interese o
instituţie financiară sau alta, ceea ce poate genera riscuri de corupţie.

Recomandarea: Stabilirea în MO a listei exhaustive a documentelor necesare de a fi
prezentate de către IFP către MF pentru examinarea asupra eligibilităţii acestora.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

La pct.7.4, Capitolul VII, potrivit proiectului –
„… Contracte de Recreditare şi Acordurile adiţionale pot fi modificate.”

Norma respectivă reglementează insuficient modalitatea în care pot fi modificate contractele
de recreditare, ceea ce îngrădeşte posibilitatea părţilor acestuia de a cunoaşte în ce mod
poate avea loc o astfel de modificare, fiind creat riscul de inechitate între IFP şi lipsă de
transparenţă a procedurilor.

Recomandarea: Se recomandă reglementarea expresă şi unificată pentru toate IFP
participante, a modalităţii de modificare a contractelor de recreditare.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

La pct.5.3, Capitolul V, potrivit proiectului –
„Ministerul Finanţelor al RM va verifica toate documentele privind sub-proiectele
prezentate de IFP pentru finanţare, inclusiv contractele de antrepriză. În rezultatul
verificării va aproba, după caz, contractele de antrepriză ale beneficiarilor şi le va
remite spre aprobare către Ministerul Finanţelor al Republicii Polone…”

Menţionăm că proiectul nu reglementează procedura judiciară de contestare de către
beneficiari a deciziei de refuz a MF în aprobarea contractelor de antrepriză, astfel, existînd
situaţia de lezare a drepturilor procesuale ale acestora. În acest mod, în cazul în care,
beneficiarul consideră că MF a acţionat în mod nejustificat, conform proiectului, acesta nu va
dispune de temei legal de a contesta decizia respectivă.

Recomandarea: Reglementarea expresă a posibilităţii şi modalităţii de contestare a
deciziilor Ministerului Finanţelor al RM.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Obiecţie generală asupra proiectului – 

Atenţionăm autorul că proiectul nu conţine responsabilităţi şi sancţiuni clare pentru instituţiile
implicate, precum şi pentru beneficiarii finali în caz de încălcare a prevederilor acestuia, ceea
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ce poate duce la nerealizarea scopului propus (de exemplu: la pct.5.1, prin atribuirea faţă de
beneficiari a angajamentului de a nu înstrăina bunurile pe/în care se face investiţia şi de a
asigura aceste bunuri; la pct.7.1, instituţiile financiare trebuie să se conformeze cu criteriile
de eligibilitate pe parcursul implementării Proiectului). Astfel, proiectul nu prevede sancţiuni
în cazul în care aceste exigenţe se încalcă.

Recomandarea: Se consideră indispensabil instituirea unui mecanism valabil de
stabilire a responsabilităţilor atît IFP, MF şi DLC, cît şi beneficiarilor finali, în privinţa
modalităţii de onorare a obligaţiilor atribuite în proiect, precum şi stabilirea unor
sancţiuni corespunzătoare pentru neîndeplinirea lor.

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 Budeci
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

20 Septembrie 2016

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