
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la prestarea serviciilor de
reabilitare profesională în cadrul Centrului Republican

Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

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 autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este reglementarea procesului de prestarea serviciilor de reabilitare profesională în
cadrul Centrului Republican Experimental, Protezare, Ortopedie şi Reabilitare şi
reglementarea metodologiei de calcul a tarifelor pentru serviciile prestate.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative condiţiile ce au
impus elaborarea proiectului, unele dintre principalele prevederi ale acestuia şi finalităţile
urmărite prin implementarea reglementărilor propuse, întrunind parţial exigenţele de tehnică
legislativă stabilite de prevederile art.37 lit.a)-b) al Legii privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18
iulie 2003.
Astfel, reieşind din prevederile normei prenotate, se recomandă autorului suplimentarea notei
de argumentare a proiectului cu argumente pertinente ce vizează prognozele social-
economice şi consecinţele realizării proiectului propus, argumentarea şi gradul compatibilităţii
proiectului de act normativ cu reglementările legislaţiei comunitare; referinţele la
reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi practica pozitivă a altor state.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare suplimentare care, potrivit autorului
vor fi efectuate din contul şi în limita alocaţiilor financiare aprobate anual în aceste scopuri în
bugetul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Totodată, autorul indică faptul că în
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Legea Bugetului de stat pentru anul 2016 sunt prevăzute mijloace financiare pentru prestarea
serviciilor de reabilitare profesională în cuantum de 262,0 mii lei.

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

Prevederile proiectului promovează interesul public general, or, potrivit autorului, scopul
scontat al proiectului propus este reglementarea procesului de prestarea serviciilor de
reabilitare profesională în cadrul Centrului Republican Experimental, Protezare, Ortopedie şi
Reabilitare. Totodată, considerăm necesară revizuirea proiectului prin prisma recomandărilor
relevate în conţinutul Capitolului II al prezentului raport de expertiză anticorupţie, întru
excluderea eventualelor riscuri de corupţie aferente proceselor reglementate.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei este parţial compatibil cu standardele internaţionale anticorupţie. În
acest context, în special remarcăm neconcordanţa acestuia cu prevederile Convenţiei
Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, ratificată prin Legea nr.158-XVI din 06 iulie
2007 şi Rezoluţiei (97) 24 a Comitetului de Miniştri privind cele 20 de principii directoare
pentru lupta împotriva corupţiei (Adoptată de către Comitetul de Miniştri, la 6 noiembrie 1997,
la Sesiunea 101 a Comitetului de Miniştri) reflectată la compartimentele „Discreţii excesive
ale autorităţilor publice”, „Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei”.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că la momentul efectuării expertizei anticorupţie proiectul prenotat se
regăseşte pe pagina oficială a autorităţii, cerinţă impusă de prevederile Legii privind
transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008, potrivit căreia
autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea
posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a
altor părţi interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de act normativ pe pagina web
oficială a instituţiei după cum urmează: http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/transparenta
şi portalul http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3400 

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.11, 13 al proiectului Metodologiei de calcul a tarifelor pentru prestarea serviilor de
reabilitare profesională în cadrul Centrului Republican Experimental Protezare,
Ortopedie şi Reabilitare (Anexa nr.2):
„11.Costul unei zile-pat în condiţii de staţionar pentru 1 beneficiar de servicii de
reabilitare profesională se stabileşte în mărimea costului unei zile/pat în staţionarul
reabilitare medicală pentru 1 persoană.
13.Costul asistenţei medicale de ambulatoriu includ – costul unei vizite la medici-
specialişti.”
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Definirea unui termen prin utilizarea repetată a acestuia este ineficientă şi nu conferă valoare
adaugată clarificărilor statuate. Astfel, redacţia propusă a normelor precitate este ambiguă şi
nu asigură structurarea adecvată a componenţei costului serviciilor vizate. Circumstanţa în
cauză riscă să determine dificultăţi la etapa de implementare a normelor şi determinării
costului serviciilor în cauză.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normelor citate supra, cu
concretizarea componenţei costului serviciilor vizate (de ex. alimentare, cazare,
medicamente, etc).

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

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.16 al proiectului Regulamentului privind prestarea serviciilor de reabilitare
profesională în cadrul Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi
Reabilitare (Anexa nr.1):
„16.Serviciile de reabilitare profesională se prestează în baza demersului Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în continuare – Agenţia) către Centru, la
solicitarea agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă unde
solicitantul/persoana cu dizabilităţi locomotorii este la evidenţă ca şomer, sau după
caz, angajatorului (în cazul celor angajaţi în cîmpul muncii) […]”.

Procedura administrativă aferentă procesului de prestare a serviciilor de reabilitare
profesională este reglementată incert. În acest context, în special ţinînd cont de faptul că
norma prevede implicarea mai multor subiecţi în procesul reglementat, menţionăm că
redacţia propusă nu permite delimitarea cu certitudine a acţiunilor ce urmează în mod
obligatoriu a fi realizate şi a aspectelor temporale de realizarea acţiunilor prescrise
autorităţilor (aprobare a deciziei şi înaintare a solicitării de către agenţia teritorială/angajator,
înaintarea demersului de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în
continuare – Agenţia) către Centru). 

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea în 2 norme distincte a
procedurii desfăşurate de către Agenţia teritorială/angajator şi Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi a aspectelor temporale de realizarea acţiunilor
prescrise autorităţilor (temeiul înaintării solicitării/demersului, circumstanţele cînd
acesta nu este înaintat şi termenul de înaintare a acestuia).

Pct.19 al proiectului Regulamentului privind prestarea serviciilor de reabilitare
profesională în cadrul Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi
Reabilitare (Anexa nr.1):
„19.În cazul în care conform graficului de prestare a serviciilor de reabilitare
profesională termenul stabilit la pct.18 din prezentul Regulament a fost depăşit,
pachetul de documente se actualizează, în termen de pînă la 15 zile calendaristice”.
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Normele precitate reglementează incert procedura de actualizare a documentelor în cauză.
Astfel, remarcăm faptul că redacţia propusă nu reglementează aspecte ce vizează subiectul
ce iniţiază procedura de actualizare şi termenul de iniţiere a actualizării, fapt care creează
precondiţii pentru interpretarea subiectivă a normei de către toţi subiecţii implicaţi.
Circumstanţa în speţă poate constitui precondiţii pentru exercitarea unor atribuţii excesive de
către reprezentanţii autorităţilor implicate în procesul de actualizare a documentelor în speţă,
tergiversarea procedurii şi obstrucţionarea realizării dreptului de a beneficia de servicii de
reabilitare profesională.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normei precitate cu reglementarea
subiectului ce iniţiază procedura de actualizare, termenului de iniţiere a acesteia şi
cronologia acţiunilor întreprinse de către subiecţii vizaţi în acest sens.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.14-16 al proiectului Regulamentului privind prestarea serviciilor de reabilitare
profesională în cadrul Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi
Reabilitare (Anexa nr.1):
„14.Pot beneficia de servicii de reabilitare profesională persoanele cu dizabilităţi
locomotorii […];
15. Pentru a beneficia de servicii de reabilitare profesională în cadrul Centrului,
solicitanţii trebuie să întrunească următoarele condiţii:
1)este persoană cu dizabilităţi locomotorii […];
16. Serviciile de reabilitare professională se prestează în baza demersului Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în continuare - Agenţia) către Centru, la
solicitarea agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă unde
solicitantul/persoana cu dizabilităţi locomotorii […];”.

Normele precitate restricţionează cercul de subiecţi vizaţi de prevederile art.40 al Legii
privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nr.60 din 30 martie 2012. Astfel,
potrivit normelor în cauză: „Persoanele cu dizabilităţi în vîrstă aptă de muncă, care doresc să
se integreze sau să se reintegreze în cîmpul muncii au acces la orientarea, formarea şi
reabilitarea profesională, indiferent de tipul şi gradul de dizabilitate”. Prin urmare, prevederile
pct. 14-16 al proiectului stabilesc condiţii excesive pentru a beneficia de servicii de reabilitare
profesională.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea concretizării tipului de dizabilitate
stabilit la pct.14-16 al proiectului (“locomotorii”).

Pct.5 subpct.3), pct.21 subpct.2), pct.22 subpct.2) al proiectului Metodologiei de calcul
a tarifelor pentru prestarea serviilor de reabilitare profesională în cadrul Centrului
Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare (Anexa nr.2):
„5.[…] 3)tariful serviciilor de reabilitare professională achitate contra plată de către
asigurător, în cazul persoanelor cu dizabilităţi în urma unui accident de muncă sau
boală profesională serviciile de reabilitare profesională, se constituie din elementele
de bază cu includerea cotei libere a rentabilităţii.
21.La consumurile de materiale (CSmat) se atribuie valoarea materialelor utilizate
nemijlocit în procesul de prestare a serviciului, inclusiv: […] 2)altor materiale auxiliare.
22.Costul consumurilor/cheltuielilor indirecte (CSind) se determină separat pe fiecare
articol şi cuprind: […] 2)cheltuielile pentru deservire specială, cheltuieli de birou, […]”.

Aprobarea unei soluţii de reglementare trebuie să asigure aplicarea cu claritate şi coerenţă
pentru a evita pe cît este posibil insecuritatea juridică şi incertitudinea pentru subiecţii de
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drept pe care îi privesc măsurile de aplicare a acestei soluţii.
Totodată, prevederile propuse reglementează incert unele componente ale tarifului la
serviciile prestate de Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare,
fapt care creează precondiţii pentru interpretarea extensivă a normei, includerea unor costuri
irelevante în structura tarifului şi stabilirea unor costuri excesive la serviciile prestate
(„includerea cotei libere a rentabilităţii”; “altor materiale auxiliare”; “deservire specială”). În
acest context, remarcăm faptul că cumulativ aspectele în speţă vor determina
obstrucţionarea exercitării dreptului de a beneficia de serviciile de reabilitare profesională.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normelor precitate sub aspectul
oportunităţii includerii cotei rentabilităţii în tarif/stabilirea unei cote fixe adecvate,
concretizarea cheltuielilor auxiliare incluse în consumurile de materiale şi cheltuielile
pentru deservire specială incluse în Costul consumurilor/cheltuielilor indirecte.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Pct.30-31 al proiectului Regulamentului privind prestarea serviciilor de reabilitare
profesională în cadrul Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi
Reabilitare (Anexa nr.1): „30.Centrul prezintă lunar, Ministerului Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei un raport privind prestarea serviciilor de reabilitare profesională,
care conţine informaţie despre numărul beneficiarilor, numărul de zile de reabilitare
prestate şi cheltuielile efectiv suportate.
31.Centrul prezintă, trimestrial, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
rapoarte despre încasarea şi utilizarea mijloacelor financiare acumulate din prestarea
serviciilor de reabilitare profesională contra plată, potrivit formularelor şi în modul
stabilit de Ministerul Finanţelor,”

Ţinând cont de faptul că prestarea serviciilor de reabilitare profesională de către Centru va fi
finanţată din contul mijloacelor financiare bugetare, se consideră oportună stabilirea unor
prevederi ce ar evidenţia obligativitatea publicării rapoartelor periodice de activitate ce
urmează a fi prezentate fondatorului pe pagina web a Centrului şi fondatorului.
În acest mod, atît fondatorul, cît şi societatea va fi informată cu privire la acţiunile întreprinse
de către Serviciu pe parcursul perioadei de gestiune, sumele alocate din contul bugetului de
stat, etc. Aceste măsuri se impun în special prin prisma raportării la prevederile internaţionale
(Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, ratificată de Republica Moldova
prin Legea nr. 158-XVI din 06.07.2007).
Astfel, potrivit art.9 alin.(1) al standardului prenotat: „Fiecare stat parte ia, conform principiilor
fundamentale ale sistemului său juridic, măsurile corespunzătoare pentru a promova
transparenţa şi responsabilitatea în gestiunea finanţelor publice”.
În aceeaşi ordine de idei, potrivit pct.9 al Rezoluţiei (97) 24 a Comitetului de Miniştri privind
cele 20 de principii directoare pentru lupta împotriva corupţiei (Adoptată de către Comitetul
de Miniştri, la 6 noiembrie 1997, la Sesiunea 101 a Comitetului de Miniştri): „Statele vor
asigura ca organizarea, funcţionarea şi procesul de luare a deciziilor în administraţia publică
să ţină cont de necesitatea stringentă a combaterii corupţiei, în special prin stabilirea unei cât
mai mari transparenţe consistente cu nevoia de a asigura mai multă eficienţă instituţională;”.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea obligaţiei publicării rapoartelor
periodice de activitate ce urmează a fi prezentate fondatorului pe pagina web a
Centrului şi fondatorului.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control
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Pct.26,27 al proiectului Regulamentului privind prestarea serviciilor de reabilitare
profesională în cadrul Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi
Reabilitare (Anexa nr.1):
„26.Serviciile de reabilitare profesională prestate în baza demersului Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt achitate în baza contractului de
prestare a serviciilor semnat între Centru şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei, conform tariferlor elaborate şi aprobate potrivit pct.27 din prezentul
Regulament.
27.Tarifele pentru serviciile prestate sunt elaborate şi aprobate anual de către Centru,
în baza Metodologiei de calcul a tarifelor pentru prestarea serviciilor de reabilitare
profesională, aprobată în anexa nr.2 la prezenta Hotărîre.”
Pct.4,14 al proiectului Metodologiei de calcul a tarifelor pentru prestarea serviilor de
reabilitare profesională în cadrul Centrului Republican Experimental Protezare,
Ortopedie şi Reabilitare (Anexa nr.2):
„4.Tarifele pentru serviciile de reabilitare profesională prestate şi Devizul de consum şi
cheltuieli se elaborează şi se aprobă anual de Centru, în conformitate cu prevederile
prezentei Metodologii”;
14.Costul asistenţei medicale de ambulatoriu (consultaţia la medicii-specialişti) pentru
un beneficiar de servicii de reabilitare profesională se determinăîn baza Tarifelor
pentru serviciile de reabilitare şi asistenţă medicală prestate pacienţilor cu finanţarea
de la bugetul de stat şi contra plată, aprobate anual la Centru”.

Prevederile citate supra stabilesc prerogativa Centrului de a aproba de sine stătător
cuantumul tarifelor pentru prestarea serviciilor de reabilitare profesională finanţate din contul
bugetului de stat. Circumstanţa în cauză subminează controlul asupra corectitudinii stabilirii
cuantumului tarifelor la serviciile prestate.
În acest context remarcăm faptul că în conformitate cu prevederile pct.64 al Anexei nr.6 la
Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 01 iulie 2016, Î.S. “Centrul Republican
Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”, municipiul Chişinău este inclus în Lista
autorităţilor şi instituţiilor publice la autogestiune, întreprinderilor de stat şi societăţilor pe
acţiuni ce primesc mijloace financiare de la bugetul public naţional.”
Totodată, conform prevederilor art.12 al Legii nr.146 din 16 iunie 1994 cu privire la
întreprinderea de stat: “Întreprinderea comercializează producţia sa, lucrările, serviciile,
precum şi deşeurile de producţie la preţurile şi tarifele stabilite pe baza cererii şi ofertei, iar în
cazurile prevăzute de actele normative – la preţuri şi tarife reglementate de stat”.
În cele din urmă, remarcăm faptul că potrivit art.3, 43 al Legii nr.181 din 25 iulie 2014
finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale autoritatea/instituţia bugetară este
entitate de drept public care, conform actelor de constituire, este finanţată de la bugetele
componente ale bugetului public naţional, iar Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra
plată efectuate şi/sau prestate de către autorităţile/instituţiile bugetare şi mărimea tarifelor la
servicii se stabilesc de către Guvern sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice
locale, în funcţie de bugetul de la care se finanţează autoritatea/instituţia bugetară.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normelor prenotate şi
reglementarea aprobării de către Guvern a tarifelor pentru prestarea serviciilor de
reabilitare profesională finanţate din contul bugetului de stat. Totodată întru depăşirea
riscurilor evidenţiate în cadrul analizei anterioare, autorul poate atribui procedurilor în
cauză o secţiune separată în cadrul documentului propus pentru expertiză, evitînd
astfel, ramificarea excesivă a cadrului normativ de resort. Acţiunile date vor asigura
accesibilitatea, stabilitatea şi transparenţa reglementărilor legale în domeniu.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare
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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

Cristina Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

13 Octombrie 2016

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