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hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la achiziţiile publice folosind procedura de negociere

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. Proiectul are drept scop asigurarea cadrului normativ
necesar pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică prin metoda de negociere.
Astfel, în proiect sunt prezentate etapele desfăşurării procedurii de negociere şi acţiunile ce
urmează a fi întreprinse de către grupul de lucru pentru achiziţii publice a autorităţii
contractante.

d. Suficienţa argumentării. Urmare a intrării în vigoare a Legii privind achiziţiile publice
nr.131 din 03.07.2015 a fost instituită o nouă metodă de efectuare a achiziţiilor publice prin
procedura de negociere. Conform art.53 şi art.54 al Legii prenotate, Guvernul are obligaţia de
a stabili Modul de realizare a achiziţiei publice prin negociere.
În sensul celor expuse, considerăm că argumentele invocate de autor în nota informativă
justifică necesitatea promovării proiectului, fiind reliefate argumente elocvente, care
evidenţiază temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Proiectul va stabili condiţii clare de desfăşurare a achiziţiilor publice prin procedura de
negociere, ceea ce nu contravine interesului public general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Avînd în vederea că unele norme din proiect sunt cu potenţial sporit de coruptibilitate,
recomandăm autorului revizuirea proiectului prin prisma Convenţia 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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Finanţelor 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

Pct.1 – la noţiunea specificaţii tehnice şi noţiunea specificaţie tehnică

Analizînd redacţia propusă prin prisma Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială
a persoanelor cu dizabilităţi, menţionăm, că autorul foloseşte un termen diferit pentru
definirea persoanelor cu anumite deficienţe – „handicap”, „dizabilităţi”. În acest sens, norma
poate fi interpretată în vederea evitării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Recomandarea: Considerăm necesar substituirea cuvîntului „handicap” cu cuvîntul
„dizabilităţi” în ambele cazuri, întru definirea corectă a termenului de specialitate la
care se face referinţă.

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.54 – în cazul în care, numărul candidaţilor preselectaţi conform prevederilor din
prezentul regulament este mai mic decât numărul minim prevăzut în anunţul de
participare, fie datorită faptului că nu au fost depuse suficiente candidaturi, fie datorită
faptului că o parte dintre candidaţi nu au îndeplinit cerinţele minime de calificare,
autoritatea contractantă are dreptul de a trece la derularea negocierii, în măsura în
care numărul de candidaţi selectaţi este de cel puţin 3.

Norma prenotată contravine prevederilor art.53 alin.(7) din Legea nr.131/2015 care prevede
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că în cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie este mai mic
decît numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are obligaţia
de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.
Respectiv, autorul admite încălcarea celor enunţate şi derularea negocierilor cu încălcarea
legislaţiei.

Recomandarea: Norma necesită a fi racordată la rigorile art.53 alin.(7) din Legea
nr.131/2015.

Pct.64 – autoritatea contractantă are obligaţia să transmită răspunsurile, însoţite de
întrebările aferente, către toţi operatorii economici cărora li s-a transmis invitaţia de
depunere a ofertei preliminare, luînd măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care
a solicitat clarificările respective.

Conform alin.(3) art.34 autoritatea contractantă de asemenea, are obligaţia de a publica
răspunsurile menţionate în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al
Achiziţiilor Publice”. În redacţia propusă, autorul a omis acest aspect. Respectiv, autoritatea
contractată poate neglija atribuţia respectivă.

Recomandarea: Norma urmează a fi completată la final cu sintagma „de asemenea va
publica aceste răspunsuri în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al
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

Pct.5 - Autoritatea contractantă are dreptul să aplice procedura de negociere, cu
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în următoarele cazuri: subpct.2) în
cazuri excepţionale, dacă este vorba de bunuri, de lucrări sau de servicii a căror
natură sau ale căror riscuri nu permit stabilirea prealabilă şi definitivă a preţurilor.

Evidenţiem că în temeiul art.53 alin.(1) lit.b al Legii nr.131/2015 procedura de negociere
poate fi aplicată în cazuri excepţionale, temeinic motivate.
Fiind omisă sintagma „temeinic motivată” norma poate fi interpretată în vederea aplicării
proceduriii în mod abuziv.

Recomandarea: Recomandăm completarea normei după sintagma „în cazuri
excepţionale” cu sintagma „temeinic motivate”.

Pct.11 – Factorii de evaluare a ofertei, prevăzuţi mai sus, mai pot fi.

Pct.10 al proiectului prevede expres factorii de evaluare şi ponderea fiecăruia în
determinarea ofertei celei mai avantajoase economic. Totodată, autorul admite şi alţi factori
care pot fi aplicaţi în dependenţă de contractul de achiziţii publice şi cărora conform pct.12 nu
li se vor stabili ponderi excesive. Respectiv, în dependenţă de factorul convenabil, poate fi
aplicată o pondere în mod discreţionar.

Recomandarea: Recomandăm următoarea redacţie a pct.11 „Pe lîngă factorii de
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evaluare a ofertei, prevăzuţi la pct.10, mai pot fi:”.

Pct.12 – Factorilor de evaluare prezentaţi mai sus nu li se vor stabili ponderi excesive.

Sintagma „ponderi excesive” este una generală şi nu stabileşte limite maxime a ponderii
factorilor de evaluare a ofertei. În acest sens, fiecărui factor i se poate atribui o pondere în
mod discreţionar pentru a favoriza una din oferte. Mai mult, prin sintagma „prezentaţi mai
sus” autorul creează confuzii, deoarece şi pct.10 şi pct.11 stabileşte factori de evaluare.

Recomandarea: Norma necesită a fi revăzută în vederea stabilirii ponderii maxime a
fiecărui factor de evaluare a ofertei, iar sintagma „prezentaţi mai sus” urmează a fi
substituită cu sintagma „la pct.11”.

Pct.50 – candidatura va fi respinsă în următoarele cazuri: subpct.5) nu îndeplineşte
cerinţele de departajare stabilite prin anunţul de participare, pentru preselecţia
numărului maxim de candidaţi.

Norma este ambiguă şi poate fi interpretată în vederea stabilirii unor cerinţe discreţionare
care pot fi calificate ca cerinţe de departajare.
În acelaşi timp, nu este clară legătura cauzală dintre cerinţele faţă de un candidat şi numărul
maxim de candidaţi şi care sunt cerinţele de departajare.

Recomandarea: Norma necesită a fi revăzută în vederea concretizării sau excluderii
acesteia.

Pct.56 – autoritatea contractantă are obligaţia să informeze toţi candidaţii în legătură
cu rezultatul procedurii de preselecţie (etapa I) imediat după finalizarea acesteia;
candidaţilor respinşi trebuie să li se comunice motivele concrete care au stat la baza
deciziei grupului de lucru.

Constatăm că autorul nu a stabilit un termen limită în care urmează a fi informaţi candidaţii
despre rezultatele procedurii de preselecţie. Or, cuvîntul „imediat” nu asigură informarea şi
comunicarea în timp util a motivelor concrete care au stat la baza deciziei grupului de lucru.
Obiecţie valabilă şi în cazul sintagmelor „număr suficient de zile” de la pct.60; „informarea în
timp util” de la pct.66 şi „un termen minim rezonabil” de la pct.124.

Recomandarea: Recomandăm instituirea unui termen limită de informare şi
transmitere a invitaţiilor candidaţilor în scopul evitării abuzurilor din partea grupului
de lucru.

Pct.104 – autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă, precum şi la solicitarea
Agenţiei, în urma controlului efectuat, anulează procedura de atribuire a contractului
de achiziţii publice, înainte de data încheierii contractului, în următoarele cazuri:
subpct.3) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de negociere
sau este imposibilă încheierea contractului.

Menţionăm că autorul prin sintagma „abateri grave” lasă la discreţia autorităţii contractante
sau a Agenţiei de a decide gravitatea încălcărilor şi ulterior anularea procedurii de atribuire.
Există riscul coruperii autorităţilor menţionate în vederea respingerii tuturor candidaţilor
pentru ca obiectul supus achiziţiei publice să fie atribuit unor persoane sau grupuri de
persoane.

Recomandarea: Autorul urmează să stabilească exhaustiv abaterile care pot servi
temei de anulare a procedurii de atribuire.
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Capitolul V secţiunea a 3-a Desemnarea cîştigătorului şi comunicarea rezultatului final.

În urma analizei efectuate constatăm că secţiunea a 3-a este expusă în mod lacunar şi nu
reglementează procesul de desemnare a cîştigătorului. Lipsa prevederilor în acest sens
poate genera un vid legislativ şi ulterior desemnarea cîştigătorului pe criterii aleatorii şi
inechitabile.

Recomandarea: Secţiunea a 3-a a capitolului V necesită a fi completată în vederea
reglementării procesului de desemnare a cîştigătorului şi comunicarea rezultatului
final.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.50 – Candidatura va fi respinsă în următoarele cazuri: subpct.2) nu a răspuns sau
nu a răspuns concludent la solicitările grupului de lucru.

Considerăm excesivă norma prin care poate fi respinsă candidatura în cazul în care
operatorul nu a oferit răspuns grupului de lucru. În conformitate cu prevederile Legii
nr.131/2015 explicaţiile pot fi solicitate pentru a facilita examinarea, evaluarea şi compararea
ofertelor. Respectiv, neoferirea unor răspunsuri ţine de dreptul fiecărui operator, acesta fiind
conştient de faptul că lipsa unor explicaţii, va pune în condiţii nefavorabile candidatura, dar
nicidecum neprezentarea acestora nu poate fi un temei de respingere a candidaturii.
Concomitent, datorită sintagmei „răspuns concludent” grupul de lucru poate respinge în mod
arbitrar orice candidatură din lipsa de explicaţii pe care le consideră la propria latitudine
neconcludente.

Recomandarea: Norma urmează a fi exclusă ca fiind abuzivă.

Pct.50 – candidatura va fi respinsă în următoarele cazuri: subpct.4) s-a constatat faptul
că datele de calificare prezentate sînt eronate sau într-o măsură considerabilă
incomplete.

Norma prevede o condiţie dificilă de realizat. Astfel chiar şi pentru erori neesenţiale, grupul
de lucru va avea temei de a respinge o candidatură.
Legea nr.131/2015 stabileşte oportunitatea considerării candidaturii ca fiind conforme dacă
aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentaţiei de atribuire, erori sau
omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei.

Recomandarea: Norma necesită a fi reformulată în vederea stabilirii că drept temei
pentru respingerea candidaturii poate servi doar erorile esenţiale ce pot afecta esenţa
acesteia.

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.
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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

Ţepordei Călin
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

17 Mai 2016

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