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Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2012  

cu privire la transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate 

în anii 2004-2009 pentru crearea stațiunilor tehnologice de mașini 

și a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice 

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 355/2012 cu privire la transmiterea în 

gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 pentru crearea 

stațiunilor tehnologice de mașini și a mijloacelor provenite din rambursarea 

creditelor tehnice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113-118, 

art. 396), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 6 alineatul doi din hotărâre, textul „în termen de” se substituie 

cu textul „prin prorogarea de două ori de”; 

2) în anexă: 

a) punctul 5 se completează cu literele b1) și b2) cu următorul cuprins: 

„b1) publică pe pagina web a Institutului și actualizează lunar suma 

mijloacelor financiare provenite din rambursarea creditelor disponibile pentru 

acordarea creditelor tehnice; 

b2) suspendă procesul de recepționare a cererilor privind intenția de 

procurare a tehnicii, dacă la data depunerii cererii mijloacele provenite din 

rambursarea creditelor nu sunt suficiente pentru achiziționarea tehnicii solicitate”; 

b) la punctul 141, după cuvântul „proroga” se introduce textul „de două ori 

de”; 

c) se completează cu punctul 143 cu următorul cuprins: 

„143. La stabilirea termenului de prorogare, Institutul ține cont de 

următoarele circumstanțe: 

a) datoriile debitoare și creditoare ale beneficiarului; 

b) mărimea prejudiciului suportat în urma calamităților naturale sau a 

îngrădirii accesului la terenurile agricole situate după traseul Rîbniţa–Tiraspol; 
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c) istoria de credit al beneficiarului; 

d) termenul solicitat de beneficiarul de credit tehnic.”. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







SINTEZA 

obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) 

pe marginea proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrea Guvernului nr. 355/2012 cu privire la transmiterea în gestionare a 

mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 pentru crearea staţiunilor tehnologice de maşini şi a mijloacelor provenite din 

rambursarea creditelor tehnice (număr unic 130/MADRM/2020) 

 

Autorul 

obiecţiilor 

şi propunerilor 

Obiecţii şi propuneri Rezultatul examinării 

Ministerul 

Finanțelor nr. 

11/3-09/421/222 

din 26.02.2020 

Ministerul Finanțelor, la Indicația Cancelariei de Stat nr. 18-23-1526 din 20 

februarie 2020, a examinat proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 

modificarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare 

provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 

2004-2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 355/2012 și, în limita 

competențelor funcționale, comunică lipsa de obiecții sau propuneri. 

Se acceptă 

Ministerul 

Finanțelor nr. 

11/2-09/4127 din 

01.06.2020 

Ministerul Finanțelor, la solicitarea nr. 04/1-05/2187 din 26 mai 2020, a 

examinat repetat proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea 

Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din 

rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 355/2012 și, în limita competențelor 

funcționale, comunică lipsa de obiecții sau propuneri. 

Se acceptă 

Ministerul 

Justiției 

Nr. 04/2278 din 

06 martie 2020 

Urmare examinării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea 

Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din 

rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004–2009, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 355/2012 (număr unic 

130/MADRM/2020), comunicăm următoarele.  

Potrivit notei informative scopul proiectului este acordarea posibilității Î.S. 

Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” de a dubla termenul de prorogare 

pentru rambursarea sumelor restante la creditele tehnice care au fost acordate 

agricultorilor din Republica Moldova. Astfel, perioada de maxim 3 ani va fi 

înlocuită cu perioada de 6 ani.  

Este necesar de menționat că, Hotărîrea Guvernului nr. 355/2012 cu privire la 

transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 

pentru crearea staţiunilor tehnologice de maşini şi a mijloacelor provenite din 

rambursarea creditelor tehnice a fost modificată prin Hotărîrea Guvernului nr. 

596/2013, iar modificările aduse au permis acordarea dreptului de prorogare cu 

maxim 3 ani a termenului de rambursare a creditelor tehnice care au fost 

acordate agricultorilor din Republica Moldova pentru următoarele motive:  

1. dacă s-a constatat că agentul economic a fost afectat de calamităţi naturale sau  

Se acceptă. Nota informativă a fost completate cu 

informația prezentată de către Î.S. Institutul de Tehnică 

Agricolă „Mecagro”. 



2. deţinătorului de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol i-a fost 

limitat accesul la aceste terenuri, înregistrînd pierderi în urma activităţii.  

Astfel, subliniem că, în nota informativă nu au fost aduse argumente suficiente 

pentru introducerea posibilității de prorogare a termenului de rambursare a 

sumelor restante cu încă 3 ani a termenului de 3 ani deja acordat, decît că 

proprietarii de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol le-a fost 

limitat accesul la aceste terenuri. La fel, nota informativă nu include informația 

privind numărul agenților economici care nu au reușit să ramburseze creditele 

tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009.  

Totodată, atenționăm că, odată cu modificarea pct. 14
1
 din Regulament, trebuie 

modificat în coroborare și pct. 6 al doilea alineat din aceeași hotărîre, întru 

evitarea conflictelor de norme. 

Ministerul 

Justiției 

Nr. 04/4133 din 

04.06.2020 

Urmare examinării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea 

Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din 

rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004–2009, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 355/2012 (număr unic 

130/MADRM/2020), comunicăm următoarele. Potrivit notei informative scopul 

proiectului este acordarea posibilității Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă 

„Mecagro” de a dubla termenul de prorogare pentru rambursarea sumelor 

restante la creditele tehnice care au fost acordate agricultorilor din Republica 

Moldova. Astfel, perioada de maxim 3 ani va fi înlocuită cu perioada de 6 ani. 

Atenţionăm că în sinteza obiecţiilor şi propunerilor obiecţiile Ministerului 

Justiţiei au fost acceptate, dar modificările în proiect conform obiecţiilor nu au 

fost efectuate. Totodată, doar nota informativă a fost completată cu informaţii 

privind depunerea a peste 10 cereri de prorogare a termenului şi informaţii 

privind litigiile în instanţă între Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” şi trei 

agenţi economici. În acest sens, reiterăm următoarele. Este necesar de menționat 

că, Hotărîrea Guvernului nr. 355/2012 cu privire la transmiterea în gestionare a 

mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 pentru crearea staţiunilor 

tehnologice de maşini şi a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor 

tehnice a fost modificată prin Hotărîrea Guvernului nr. 596/2013, iar 

modificările aduse au permis acordarea dreptului de prorogare cu maxim 3 ani a 

termenului de rambursare a creditelor tehnice care au fost acordate agricultorilor 

din Republica Moldova pentru următoarele motive: 

1. dacă s-a constatat că agentul economic a fost afectat de calamităţi 

naturale sau  

2. deţinătorului de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol i-a 

fost limitat accesul la aceste terenuri, înregistrînd pierderi în urma 

Se acceptă. Nota informativă a fost completată cu 

informația prezentată de către Î.S. Institutul de Tehnică 

Agricolă „Mecagro”, potrivit căreia, aceasta în anul 

2020 a recepționat peste 10 cereri de prorogare a 

termenului de rambursare. 



activităţii. 

Astfel, subliniem că, în nota informativă nu au fost aduse argumente suficiente 

pentru introducerea posibilității de prorogare a termenului de rambursare a 

sumelor restante cu încă 3 ani a termenului de 3 ani deja acordat, decît că 

proprietarii de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol le-a fost 

limitat accesul la aceste terenuri. La fel, nota informativă nu include informația 

privind numărul agenților economici care nu au reușit să ramburseze creditele 

tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009. 

Totodată, atenționăm că, odată cu modificarea pct. 14
1
 din Regulament, trebuie 

modificat în coroborare și pct. 6 al doilea alineat din aceeași hotărîre, întru 

evitarea conflictelor de norme. 

Se acceptă. La punctul 6 alineatul doi din hotărîre, textul 

„în termen de” se va substitui prin textul „prin 

prorogarea de două ori de” 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii  

nr. 04-1706 din 

09 martie 2020 

Ministerul Economiei și Infrastructurii a examinat proiectul de hotărâre cu 

privire la modificarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor 

financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de 

stat în anii 2004 – 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.355/2012 (număr 

unic 130/MADRM/2020) și, în limita competențelor funcționale, comunică 

următoarele.  

Referitor la conceptul general al proiectului, menționăm că nota informativă 

aferentă relevă că printre beneficiari ai prezentului proiect se regăsesc „și 

producătorii agricoli care dețin terenuri agricole după traseul Rîbnița-Tiraspol.” 

Această formulare sugerează că beneficiarii proiectului au fost stabiliți 

incomplet, de fapt existând și alți restanțieri la plata creditelor, date despre care 

nu se regăsesc în notă.  

Astfel, pentru a decide asupra oportunității proiectului și de a stabili dacă scopul 

declarat de către autor în nota informativă corespunde în totalitate scopului real 

al proiectului, se impune revizuirea datelor din nota informativă și complinirea 

acesteia cu informații care să asigure identificarea tuturor beneficiarilor care sunt 

restanțieri la rambursarea creditelor pentru procurarea tehnicii agricole de la ÎS 

„Mecagro”, sumele restanțelor datorate și motivul nerambursării creditelor pînă 

în prezent.  

Se acceptă. Nota informativă a fost completată cu 

informațiile prezentate de către Institutul de Tehnică 

Agricolă „Mecagro” 

Deoarece proiectul respectiv se referă la activitatea de întreprinzător, conform 

art.13 din Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a 

activităţii de întreprinzător, precum și art. 25 din Legea nr.100/2017 cu privire la 

actele normative, Nota informativă necesită să includă Analiza impactului de 

reglementare (AIR), care va reprezenta argumentarea, în baza evaluării 

costurilor şi beneficiilor, necesităţii aprobării actului normativ şi analiza de 

impact al acesteia asupra activităţii de întreprinzător. Subsidiar în conformitate 

cu art. 34 alin.(4) din Legea nr.100/2017 

Nu se acceptă, întrucît Regulamentul privind modul de 

utilizare a mijloacelor financiare provenite din 

rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de 

stat în anii 2004 – 2009, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.355/2012, nu reglementează activitatea de 

întreprinzător ci mecanismul de utilizare a mijloacelor 

financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice 

alocate din bugetul de stat, similar mecanismului de 



subvenționare în agricultură.  

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

Nu a prezentat avizul în termenul stabilit.  

Centrul Național 

Anticorupție 

nr. 06/2-3140 din 

11.06.2020 

Prezentul raport de expertiză anticorupţie a fost întocmit de Centrul Național 

Anticorupție al Republicii Moldova în baza Legii nr.100/2017 cu privire la 

actele normative, 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 Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, ceea ce corespunde 

art.102 din Constituție, art.14 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative. 

Categoria actului normativ propus este Hotărâre a Guvernului, ceea ce 

corespunde art.102 din Constituție, art.6 şi art.14 din Legea nr.100/2017 privind 

actele normative. 

Se acceptă 

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: 

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 

Se acceptă 



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.". 

Autorul proiectului nu a asigurat informarea publicului referitor la iniţierea 

elaborării prezentului 

proiect, condiţie prevăzută de art. 9 al Legii nr.239/2008 „(1) După iniţierea 

procesului de elaborare a 

deciziei, autoritatea publică va plasa, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, 

anunţul respectiv pe 

pagina web oficială [...]". 

Anunțul privind organizarea consultărilor publice și proiectul înaintat spre 

expertizare au fost plasate 

pe pagina web a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: 

www.madrm.gov.md și pe 

portalul www.particip.gov.md la data de 02.03.2020, fiind asigurat accesul 

părților interesate 

la proiectul menționat. 

Având în vedere circumstanțele enunțate, transparența decizională a fost în mare 

parte asigurată. 

I.3. Scopul anunţat și scopul real al proiectului 

Potrivit notei informative, „Prin Hotărîrea Guvernului nr. 355/2012 cu privire la 

transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 

pentru crearea staţiunilor tehnologice de maşini şi a mijloacelor provenite din 

rambursarea creditelor tehnice, a fost aprobat Regulamentul privind modul de 

utilizarea a mijloacelor financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice 

alocate de la bugetul de stat în anii 2004 – 2009. În temeiul acestei Hotărîri, 

Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” comercializează în rate producătorilor 

agricoli tehnică agricolă, în special, de producție autohtonă. Printre beneficiarii 

tehnicii agricole se regăsesc și producători agricoli care dețin terenuri agricole 

după traseul Rîbința – Tiraspol. Întrucît, în anul 2013, accesul la terenurile 

agricole situate după traseul Rîbnița – Tiraspol a fost îngrădit de către 

autoritățile transnistrene, prin Hotărîrea Guvernului nr. 596/2013, a fost 

Se acceptă 



prevăzută posibilitatea Insitutului de a proroga pînă la 3 ani termenul de 

rambursare a creditului pentru agenții economici deținători ai terenurilor 

agricole situate după acest traseu”. Totodată, se mai menționează că „Proiectul 

Hotărîrii Guvernului prevede modificarea punctului 14
1
 din Regulamentul 

privind modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din rambursarea 

creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004 – 2009, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 355/2012, prin crearea posibilității Institutului de a 

proroga de două ori termenul de rambursare a creditului”. 

Analizând normele elaborate s-a constatat că prin proiect se propune modificarea 

Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din 

rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004 – 2009, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 355/2012. 

Modificarea vizează acordarea dreptului Întreprinderii de Stat „Institutului de 

Tehnică Agricolă „Mecagro””, la solicitarea beneficiarului, să amâne de două ori 

termenul de rambursare a creditului, iar fiecare amânare să nu depășească 3 ani. 

Actualmente Institutul poate amâna rambursarea creditului pentru o perioadă de 

până la 3 ani. 

Prin urmare, se constată că scopul declarat de către autor în nota informativă 

corespunde scopului real al proiectului. 

I.4. Interesul public şi interesele private promovate prin proiect 

Reieșind din prevederile proiectului și a informațiilor din nota informativă, în 

special, proiectul este în interesul deţinătorilor de terenuri agricole situate după 

traseul Rîbniţa-Tiraspol cărora le-a fost limitat accesul la aceste terenuri, 

înregistrând pierderi în urma activităţii. Totodată, vor putea beneficia de aceste 

prevederi și agenții economici care au înregistrat pierderi din cauza că au fost 

afectați de calamităţi naturale. 

Cu toate acestea, la implementarea proiectului persistă posibilitatea 

compromiterii integrității în sectorul public și cel privat. Riscurile implementării 

proiectului constau în obținerea de către Întreprinderea de Stat „Institutul de 

Tehnică Agricolă „Mecagro”” a unei marje de apreciere destul de mare la 

stabilirea termenului de amânare a rambursării creditelor și a debitorilor în 

favoarea cărora va stabili un asemenea termen; stimularea entităților private de a 

influența entitatea publică pentru a le acorda un termen maxim pentru amânarea 

rambursării creditului; crearea unei stări de inechitate între agenții economici din 

domeniul agriculturii etc. 

Se acceptă. În proiect s-a inserat clauza de completare a 

hotărîrii cu punctul 14
3
, cu următorul cuprins: 

„14
3
. La stabilirea termenului de prorogare, Institutul 

ține cont de următoarele circumstanțe: 

a) datoriile debitoare și creditoare ale beneficiarului; 

b) mărimea prejudiciului suportat în urma calamităților 

naturale sau ca rezultat al îngrădirii accesului la 

terenurile agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol; 

c) istoria de credit al beneficiarului.” 

I.5. Justificarea soluțiilor proiectului 

I.5.1. Suficienţa argumentării din nota informativă. 

În conformitate cu art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, 

proiectele de acte normative sunt însoțite de „nota informativă care cuprinde: 

Se acceptă 



a) denumirea sau numele autorului și, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului actului normativ; 

b) condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile 

urmărite; 

c) descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene; 

d) principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi; 

f) modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare". 

Nota informativă descrie condițiile care au impus elaborarea proiectului, 

finalitățile urmărite prin implementarea noilor reglementări, redând în acest sens 

principalele prevederi ale proiectului, elementele noi și modul de încorporare a 

proiectului în cadrul normativ în vigoare. 

I.5.2. Argumentarea economică-financiară. 

Conform art.30 lit. e) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota 

informativă trebuie să conțină „e) fundamentarea economico-financiară". 

Potrivit datelor din compartimentul 5 al notei informative, „Implementarea 

proiectului nu presupune cheltuieli suplimentare din buget”. Rezumându-se la 

această constatare, nota informativă nu expune dacă proiectul ar avea un impact 

negativ ori nu asupra activității Întreprinderii de Stat vizată de proiect. Or, chiar 

dacă nu sunt necesare resurse din bugetul de stat, interesează resursele 

întreprinderii care aparține statului. Prin urmare, se recomandă analiza situației 

economice a Întreprinderii de Stat „Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, în 

special riscurile exercitării dreptului de a amâna până la 6 ani rambursarea 

creditelor tehnice. 

Se acceptă parțial. Or, în ipoteza în care numărul 

cererilor de prorogare va afecta capacitatea Institutului 

de vînzare în rate a tehnicii agricole, acesta va suspenda 

recepționarea cererilor parvenite din partea 

producătorilor agricoli. Astfel se va evita riscul afectării 

activității economice a Institutului. 

În acest context, proiectul s-a completat cu modificări la 

punctul 5 prin care s-a inserat literele b
1
) și b

2
) cu 

următorul cuprins: 

b
1
) publică și actualizează săptămînal suma mijloacelor 

financiare provenite din rambursarea creditelor 

disponibile pentru acordarea creditului tehnic; 

b
2
) suspendă procesul de recepționare a cererilor privind 

intenţia de procurare a tehnicii, dacă la data depunerii 

cererii, mijloacele provenite din rambursarea creditelor 

nu sunt suficiente pentru achiziționarea tehnicii 

solicitate; 

II. Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului 

II.1. Limbajul proiectului 

Potrivit art.54 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative „textul 

proiectului actului normativ se elaborează [...] cu respectarea următoarelor 

reguli: [...] 

a) se expune într-un limbaj simplu, clar şi concis [...] 

c) terminologia utilizată este constantă, uniformă și corespunde celei utilizate în 

alte acte normative, în legislația Uniunii Europene și în alte instrumente 

internaționale la care Republica Moldova este parte, cu respectarea prevederilor 

prezentei legi; [...] 

Se acceptă 



e) se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire, 

[...] 

f) se evită folosirea [...] a cuvintelor și expresiilor [...] care nu sînt utilizate sau 

cu sens ambiguu; 

g) se evită tautologiile juridice; 

h) se utilizează, pe cât este posibil, noțiuni monosemantice, [...]". 

Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu respectarea 

regulilor gramaticale şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de art.54 din 

Legea nr. 100/2017. 

II.2. Coerența legislativă a proiectului 

În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte 

dintre prevederile acestuia cu reglementările altor acte normative în vigoare. 

 

II.3. Activitatea agenţilor publici şi a entităților 

publice reglementată în proiect 

Proiectul vizează activitatea Întreprinderii de Stat „Institutul de Tehnică 

Agricolă „Mecagro””, care urmare a implementării proiectului va avea dreptul 

de a prelungi termenul de rambursare a creditelor tehnice de două ori și de 

fiecare dată pentru o perioadă de până la 3 ani. La moment aceasta are dreptul de 

a prelungi acest termen cu până la 3 ani. 

Proiectul acordă o marjă de discreție mare pentru entitatea publică, care în lipsa 

unor indicatori va putea aprecia arbitrar cărui agent economic să-i acorde un 

termen de amânare a rambursării creditului și cărui agent să nu-i acorde; ce 

termen anume să acorde și dacă acceptă acordarea unui termen repetat. Detalii 

suplimentare referitor la aspectele relevate sunt expuse la compartimentul III din 

prezentul Raport. 

Se acceptă. În proiect s-a inserat clauza de completare a 

hotărîrii cu punctul 14
3
, cu următorul cuprins: 

„14
3
. La stabilirea termenului de prorogare, Institutul 

ține cont de următoarele circumstanțe: 

a) datoriile debitoare și creditoare ale beneficiarului; 

b) mărimea prejudiciului suportat în urma calamităților 

naturale sau ca rezultat al îngrădirii accesului la 

terenurile agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol; 

c) istoria de credit al beneficiarului.” 

II.4. Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea proiectului 

Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului 

consacrate de Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

 

III. Analiza detaliată a factorilor de risc și a riscurilor de corupție ale proiectului 

Punctul unic din proiect 

La punctul 14
1
 din Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor 

financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de 

stat în anii 2004 – 2009, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 355/2012 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113-118, art. 396), cu 

modificările ulterioare, după cuvîntul „proroga” se completează cu textul „de 

două ori de”. 

Obiecții: 
Urmare a operării modificărilor conform proiectului, pct. 14

1
 din Regulamentul privind 

 



modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice 

alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009 va avea următorul conținut: Institutul, la 

solicitarea beneficiarului, poate proroga de două ori de pînă la 3 ani termenul de 

rambursare a creditului, dacă s-a constatat că agentul economic a fost afectat de 

calamităţi naturale sau deţinătorului de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-

Tiraspol i-a fost limitat accesul la aceste terenuri, înregistrînd pierderi în urma 

activităţii. 

Rezultă că Întreprinderea de Stat „Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”” va avea 

dreptul să amâne de două ori restituirea creditului și de fiecare dată pentru o perioadă de 

până la 3 ani. Respectiv, debitorii vor putea beneficia de amânarea rambursării 

creditului pentru o perioadă de până la 6 ani. În aceste circumstanțe, expunem 

următoarele obiecții: 

- prin acordarea unui drept Institutului „Mecagro” de a amâna sau nu rambursarea 

creditelor unor agenți economici pentru o perioadă de până la 6 ani, sunt iminente 

abuzuri din partea acestei entități publice de a amâna nejustificat rambursarea creditelor 

sau de a refuza nejustificat amânarea rambursării creditelor. În lipsa unor condiții certe 

privind cazurile de acordare și de neacordarea a termenelor de amânare a achitării 

creditelor, entitatea publică ar putea crea regulile sale proprii de comportament cu 

fiecare agent economic în parte; 

Se acceptă parțial, întrucît punctul 14
1
 din Regulament 

stabilește clar în ce condiții se acordă prorogare și anume: 

a) agentul economic a fost afectat de calamități naturale; 

b) deținătorului de terenuri agricole situat după traseul 

Rîbnița-Tiraspol i-a fost limitat accesul la aceste terenuri; 

Totodată, punctul 14
3
 enumeră actele pe care trebuie să le 

prezinte beneficiarul pentru a dovedi existența uneia din 

aceste două circumstanțe: 

a) copia Actului de constatare a prejudiciului în urma 

calamităţilor naturale, întocmit de comisia administraţiei 

publice locale, contrasemnat şi de reprezentantul Serviciului 

Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, în cazul 

calamităţii naturale; 

c) confirmarea de la primăria localităţii unde îşi desfăşoară 

activitatea deţinătorul de terenuri agricole situate după traseul 

Rîbniţa - Tiraspol, în cazul limitării accesului la aceste 

terenuri; 

d) raportul financiar, în original sau în copie, cu aplicarea 

ştampilei direcţiei teritoriale pentru statistică. 

Existența acestor norme fac dificilă comiterea unor abuzuri 

din partea Institutului sub aspectul aprecierii temeiurilor de 

amânarea a rambursării creditelor. 

Totodată, în proiect s-a inserat clauza de completare a 

hotărîrii cu punctul 14
3
, cu următorul cuprins: 

„14
3
. La stabilirea termenului de prorogare, Institutul 

ține cont de următoarele circumstanțe: 

a) datoriile debitoare și creditoare ale beneficiarului; 

b) mărimea prejudiciului suportat în urma calamităților 

naturale sau ca rezultat al îngrădirii accesului la 

terenurile agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol; 



c) istoria de credit al beneficiarului.” 

- totodată, sunt iminente acțiuni arbitrale ale entității publice în privința termenului 

concret pentru care se amână rambursarea creditului. Expresia „poate proroga de două 

ori de pînă la 3 ani” oferă loc de interpretare foarte vast, încurajând astfel manifestările 

de corupție. Proiectul nu conține careva reglementări care ar determina o perioadă 

exactă de amânare a rambursării creditului, entității publice revenindu-i dreptul de a 

stabili această perioadă, de exemplu: de la 1 lună până la 6 ani. În acest caz, sunt 

posibile două situații, ambele purtătoare de riscuri: entitatea publică va prelungi tuturor 

solicitanților termenele de rambursare a creditelor, de două ori a câte 3 ani; sau entitatea 

publică va manifesta o atitudine subiectivă în raport cu fiecare debitor, în dependență de 

care va stabili termene diferite; 

Se acceptă. În proiect s-a inserat clauza de completare a 

hotărîrii cu punctul 14
3
, cu următorul cuprins: 

„14
3
. La stabilirea termenului de prorogare, Institutul 

ține cont de următoarele circumstanțe: 

a) datoriile debitoare și creditoare ale beneficiarului; 

b) mărimea prejudiciului suportat în urma calamităților 

naturale sau ca rezultat al îngrădirii accesului la 

terenurile agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol; 

c) istoria de credit al beneficiarului.” 

- debitorii vor avea tentația de a amâna la maxim termenul de rambursare a creditelor. 

Domeniul agriculturii fiind expus deseori riscurilor, debitorii se vor considera justificați 

în obținerea unei amânări de achitare a creditului. În acest caz, este posibil ca solicitările 

oficiale ale acestora să fie însoțite de anumite manifestări de corupție pentru obținerea 

unui termen cât mai mare pentru amânarea rambursării creditului; 

Se acceptă. În proiect s-a inserat clauza de completare a 

hotărîrii cu punctul 14
3
, cu următorul cuprins: 

„14
3
. La stabilirea termenului de prorogare, Institutul 

ține cont de următoarele circumstanțe: 

a) datoriile debitoare și creditoare ale beneficiarului; 

b) mărimea prejudiciului suportat în urma calamităților 

naturale sau ca rezultat al îngrădirii accesului la 

terenurile agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol; 

c) istoria de credit al beneficiarului.” 
- nota informativă nu conține nici o analiză a situației rambursării creditelor, a 

posibilității economice a Institutului „Mecagro” de a susține amânarea repetată a 

rambursării creditelor, nu sunt analizate implicațiile amânării rambursării unor credite 

pentru un termen de 6 ani ș.a. 

Reieșind din cele expuse, se remarcă posibilitatea apariției cazurilor de compromitere a 

integrității în sectorul public și cel privat. Riscurile implementării proiectului constau în 

obținerea de către entitatea publică a unei marje de apreciere destul de mare; stimularea 

entităților private de a influența entitatea publică pentru a le acorda un termen maxim 

pentru amânarea rambursării creditului; crearea unei stări de inechitate între agenții 

economici din domeniul agriculturii etc. 

Prin urmare, proiectul urmează a fi completat cu norme care să asigure o activitate 

obiectivă a Institutului „Mecagro” și eliminarea inechității dintre agenții economici din 

domeniul agriculturii. În situația în care nu pot fi îndeplinite asemenea condiții, se 

propune retragerea proiectului, pentru o fundamentare mai solidă și examinare mai 

detaliată a circumstanțelor din domeniu. 

Se acceptă. Nota a fost completată cu informații ce țin de 

numărul contractelor încheiate. 

Totodată, prin inserarea literelor b
1
) și b

2
) și a punctului 

14
3
 se stabilesc mecanisme suplimentare pentru a evita 

riscul exercitării unei marje de apreciere din partea 

Institutului și de a influența de către entitățile private 

decizia de acordare a termenului de prorogare. 

Recomandări: 
Se recomandă completarea proiectului cu norme care să asigure o activitate obiectivă a 

Întreprinderii de Stat „Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”” și eliminarea 

inechității dintre agenții economici din domeniul agriculturii. În acest sens, pot fi 

reglementate condițiile de stabilire a termenelor concrete de amânare a rambursării 

creditelor; circumstanțele care permit amânarea repetată a amânării rambursării 

Se acceptă. În proiect s-a inserat clauza de completare a 

hotărîrii cu punctul 14
3
, cu următorul cuprins: 

„14
3
. La stabilirea termenului de prorogare, Institutul 

ține cont de următoarele circumstanțe: 

a) datoriile debitoare și creditoare ale beneficiarului; 



creditelor; pot fi reglementate și cerințe de prudență pentru situația financiar-economică 

a Institutului „Mecagro” etc. 
b) mărimea prejudiciului suportat în urma calamităților 

naturale sau ca rezultat al îngrădirii accesului la 

terenurile agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol; 

c) istoria de credit al beneficiarului.” 

Factori de risc: 
● Lacună de drept 

● Promovarea intereselor contrar 

interesului public 

● Stimularea concurenței neloiale 

● Atribuții excesive, improprii sau 

contrare statutului 

entității publice 

● Atribuții care admit derogări și 

interpretări abuzive 

● Lipsa/ambiguitatea procedurilor 

administrative 

Riscuri de corupţie: 
● Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

- trafic de influență 

- conflict de interese și/sau favoritism 

- influențare necorespunzătoare 

● Legalizarea actelor de: 

- abuz de serviciu 

- depășire a atribuțiilor de serviciu 

IV. Concluzia expertizei 

Prin proiect se propune modificarea Regulamentului privind modul de utilizare a 

mijloacelor financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la 

bugetul de stat în anii 2004 – 2009, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

355/2012. Modificarea vizează acordarea dreptului Întreprinderii de Stat 

„Institutului de Tehnică Agricolă „Mecagro””, la solicitarea beneficiarului, să 

amâne de două ori termenul de rambursare a creditului, iar fiecare amânare să nu 

depășească 3 ani. 

Actualmente Institutul poate amâna rambursarea creditului pentru o perioadă de 

până la 3 ani. 

Analiza economico-financiară a proiectului lipsește, fiind expusă doar concluzia 

că nu sunt necesare resurse din bugetul de stat. În acest sens, se recomandă 

analiza situației economice a Întreprinderii de Stat „Institutul de Tehnică 

Agricolă „Mecagro”, în special riscurile exercitării dreptului de a amâna până la 

6 ani rambursarea creditelor tehnice. 

Norma din proiect constituie un factor de risc creând posibilitatea compromiterii 

integrității în sectorul public și cel privat. Riscurile implementării proiectului 

constau în obținerea de către Întreprinderea de Stat „Institutul de Tehnică 

Agricolă „Mecagro”” a unei marje de apreciere destul de mare la stabilirea 

termenului de amânare a rambursării creditelor și a debitorilor în favoarea cărora 

va stabili un asemenea termen; stimularea entităților private de a influența 

entitatea publică pentru a le acorda un termen maxim pentru amânarea 

rambursării creditului; crearea unei stări de inechitate între agenții economici din 

domeniul agriculturii etc. 

În concluzie, autorul urmează să completeze nota informativă, precum și să 

redacteze proiectul prin prisma aspectelor și recomandărilor expuse în prezentul 

Prin inserarea literelor b
1
) și b

2
) la punctul 5 și a 

punctului 14
3
 se stabilesc mecanisme suplimentare 

pentru a evita riscul exercitării unei marje de apreciere 

din partea Institutului și de a influența de către entitățile 

private decizia de acordare a termenului de prorogare. 



Raport de expertiză anticorupție. 
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