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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Economiei.

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

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul are drept scop actualizarea Regulamentului
pentru desfăşurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi
mijlocii” la noile tendinţe ale economiei naţionale. Respectiv, se impun nominalizări şi criterii
noi de selectare a cîştigătorului, care implică mai mulţi indicatori (aportul pentru societate,
factorul ecologic etc.).

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind reliefate argumente elocvente, care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării proiectului.
Totodată, opinăm asupra completării notei informative cu argumente suplimentare referitoare
la necesitatea excluderii unor nominalizări (Cel mai bun antreprenor în sfera construcţiilor,
Cel mai bun meşter popular, Pentru integrarea activă în societate) şi includerea altor noi
întrucît acestea vizează domenii diferite de activitate.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Reieşind din prevederile proiectului, finanţarea lucrărilor ce ţin de organizarea şi
desfăşurarea concursului, determinarea învingătorilor şi decernarea premiilor se efectuează
din contul mijloacelor Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii pe lângă Ministerul Economiei, bugetelor locale, precum şi din donaţii şi alte surse ce
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nu contravin legislaţiei în vigoare.

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

Proiectul va contribui la stimularea competitivităţii pe piaţa produselor şi serviciilor autohtone
şi în consecinţă va avea efecte asupra dezvoltării antreprenoriatului. Respectiv, proiectul nu
este în detrimentul interesului public general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Economiei la momentul examinării, proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.22 – învingătoare ale concursului sunt recunoscute întreprinderile care au obţinut
cele mai bune rezultate în activitatea lor pe parcursul anului desfăşurării concursului.

Potrivit argumentelor prezentate în nota informativă şi reieşind din prevederile anexelor la
proiect, rezultă că cei mai buni antreprenori urmează a fi desemnaţi în baza mai multor
indicatori, care se referă nu doar la mărimea volumului de vînzări sau a profitului obţinut dar
şi la alte aspecte (ecologice, sociale etc).
În acest sens, considerăm că prin sintagma „cele mai bune rezultate în activitatea lor pe
parcursul anului desfăşurării concursului” norma menţionată va fi în contradicţie cu scopul
urmărit prin elaborarea prezentului proiect.

Recomandarea: Recomandăm expunerea normei în următoarea redacţie: „învingătoare
ale concursului sunt recunoscute întreprinderile care au obţinut cel mai mare punctaj
conform indicatorilor din anexele la prezenta hotărîre”.
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Pct.30 – decernarea distincţiilor şi premiilor învingătorilor concursurilor locale are loc
nu mai tîrziu de 30 iunie.

Analizînd norma prin prisma atribuţiilor comisiilor de concurs locale (pct.7 din proiect),
evidenţiem lipsa competenţelor acestora cu privire la stabilirea bugetului, decernarea
premiilor şi promovarea cîştigătorilor locali la concursul republican.
Respectiv, la aplicare, actul riscă să fie aplicat în mod discreţionar în dependenţă de
interesele personale ale membrilor comisiilor sau ale participanţilor.

Recomandarea: Pct.7 urmează a fi completat în vederea indicării exprese a
competenţelor comisiilor locale de a stabili bugetul concursului la nivel local, inclusiv
mărimea premiilor; de a determina învingătorii la nivel local cu organizarea ceremoniei
de decernare a distincţiilor şi premiilor; de a înainta candidaturile învingătorilor locali
către comisia republicană, unde ulterior aceştia vor participa la concurs la nivel
republican.

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

Pct.7 lit.e) – prezintă propunerile de participare la concursul republican, însoţite de:

Menţionăm că autorul exclude criteriul aplicat actualmente pentru a înainta reprezentanţii
locali la concursul republican. Astfel, conform pct.19 din Hotărîrea Guvernului nr.250/2005
doar învingătorii concursurilor locale sunt promovaţi pentru participare la concursul
republican.
În redacţia actuală, se stabileşte discreţionar dreptul comisiilor locale de a înainta propuneri
de participare la concursul republican. Respectiv, evitînd să specifice că propunerile se vor
referi doar la cîştigătorii locali, autorul admite oportunitatea înaintării la concursul republican
a antreprenorilor indiferent de rezultatele locale.

Recomandarea: Recomandăm expunerea normei în următoarea redacţie : „prezintă
candidaturile cîştigătorilor locali în calitate de participanţi la concursul republican”,
candidatura va fi însoţită şi de informaţiile cu privire la rezultatele şi desfăşurarea
concursului la nivel local.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.12 – pot participa la concurs întreprinderile care: a) sunt înregistrate în Republica
Moldova şi-şi desfăşoară activitatea conform prevederilor legislaţiei în vigoare; b)
demonstrează o sporire stabilă a indicatorilor economici; c) creează noi locuri de
muncă; d) utilizează tehnologii avansate; e) produc mărfuri şi prestează servicii de
calitate înaltă; f) contribuie la reducerea poluării mediului, utilizării raţionale a
resurselor naturale (apă, materie primă) şi a energiei.

Criteriile prezentate de autor sunt formulate la general. Norma prenotată ar urma să prezinte
un „filtru” clar pentru delimitarea celor mai buni antreprenori de restul. În redacţia actuală, se
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lasă la discreţia comisiilor de concurs de a accepta cererile participanţilor în dependenţă de
propria viziune asupra stabilităţii indicatorilor economici, calităţii serviciilor, tehnologiilor
utilizate etc.
Respectiv, unii antreprenori ar putea fi favorizaţi, iar altora li se vor putea impune cerinţe
suplimentare arbitrare.

Recomandarea: Recomandăm reformularea normei în vederea excluderii
ambiguităţilor cu privire la criteriile de participare la concurs. O altă soluţie ar fi
excluderea criteriilor de la literele b)-f) şi acordarea dreptului tuturor antreprenorilor de
a participa la concurs, cu excepţia celor menţionaţi la pct.13).

Pct.18 – nu se acceptă înaintarea cererilor de participare concomitentă a agenţilor
economici la mai multe nominalizări ale concursului.

Considerăm limitativă norma propusă. Or, aceasta nu va reflecta situaţia reală cu privire la
performanţele agenţilor economici într-un anumit domeniu.
Un exemplu în acest sens ar putea fi oportunitatea unei persoane de a primi premiul pentru
cel mai bun antreprenor-femeie care în acelaşi timp, conform situaţiei reale de pe piaţă, este
şi cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural, şi este şi cel mai bun exportator. Însă din
cauza interdicţiei stabilite de autor, persoana poate participa şi cîştiga doar la o singură
nominalizare, iar la celelalte categorii ar putea cîştiga antreprenori cu performanţe mai slabe.

Recomandarea: Recomandăm excluderea normei.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Pct.28 – finanţarea lucrărilor ce ţin de organizarea şi desfăşurarea concursului,
determinarea învingătorilor şi decernarea premiilor se efectuează din contul
mijloacelor Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
pe lângă Ministerul Economiei (în continuare ODIMM), bugetelor locale, precum şi din
donaţii şi alte surse ce nu contravin legislaţiei în vigoare.

Evidenţiem o neclaritate cu privire la sursele de finanţare a concursului. Astfel, norma nu
specifică în ce cazuri vor fi acoperite cheltuielile din contul ODIMM şi în ce cazuri vor fi
suportate de către APL sau donatori.
Există riscul delapidării mijloacelor financiare în condiţiile în care nu sunt identificaţi
responsabilii de finanţarea concursului.

Recomandarea: Recomandăm revizuirea aspectelor financiare în vederea indicării
exprese a cheltuielilor ce urmează a fi suportate de fiecare autoritate în dependenţă de
caz.

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.
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Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Ţepordei Călin
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

11 August 2016

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