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organizarea Concursului republican "Pedagogul anului"

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

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

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, proiectul este elaborat în temeiul
art.157 lit.c) din Codul Educaţiei, în scopul motivării cadrelor didactice performante de a
participa la Concursul republican „Pedagogul anului” şi stimulării performanţei profesionale a
acestora.
Din analiza conţinutului proiectului rezidă instituirea unor premii suplimentare (premiul II în
valoare de 25000 lei şi premiul III în valoare de 15000 lei) pentru fiecare categorie de
învingători ai Concursului „Pedagogul anului” („Educatorul anului”, „Învăţătorul anului” şi
„Profesorul anului”), precum şi conferirea Diplomei de participare a Ministerului Educaţiei
celorlalţi participanţi. 

d. Suficienţa argumentării. Fundamentarea proiectului nu conţine o argumentare
satisfăcătoare privind condiţiile ce au impus elaborarea acestuia, succedând doar
principalele prevederi şi evidenţiind elementele noi, în consecinţă, întrunind doar parţial
exigenţele de tehnică legislativă prevăzute de art.37 din Legea nr.317 din 18.07.2003 privind
actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale.
Totodată, nota de argumentare menţionează, într-o manieră vagă şi insuficientă, cu privire la
acoperirea financiară a proiectului, apreciere care urmează a fi examinată prin prisma
analizei la compartimentul „Fundamentarea economico-financiară” a prezentului Raport.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Nota informativă la proiectul de act normativ specifică că, pentru implementarea acestuia vor
fi necesare mijloace financiare în sumă de 120 mii lei anual, cheltuieli care vor fi suportate
din contul mijloacelor bugetare alocate în acest scop Ministerului Educaţiei. Astfel, se
constată că proiectul nu identifică şi nu asigură prognozarea resurselor financiare din bugetul
de stat pentru a garanta acoperirea acestora.
Precizăm că, suma de 120 mii lei anual indicată de autor reprezintă doar excedentul plăţilor
acordate în prezent în baza Hotărârii Guvernului nr.370/2006, or suma totală necesară
aplicării proiectului este de 270 mii lei anual.
În această ordine de idei, conform art.37 din Legea nr.317/2003, în cazul în care realizarea
noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură, fundamentarea acestora
trebuie să însoţească nota la proiectul în cauză.
Generalizând, sesizăm asupra unei argumentări necorespunzătoare în ceea ce priveşte
implicaţiile financiare ale proiectului. Prin urmare, în situaţia în care aceste plăţi stimulative
nu vor putea fi asigurate, proiectul nu-şi va atinge obiectivele propuse.

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

Deşi prevederile proiectului promovează interesele cadrelor didactice, totuşi, această
promovare se face cu respectarea interesului public, prin motivarea corespunzătoare şi
stimularea performanţei profesionale ale pedagogilor, ceea ce, în rezultat, ar determina
creşterea competenţelor profesionale, spiritului competitivităţii cadrelor didactice şi, respectiv,
creşterea calităţii în învăţământ.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sunt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul expertizării, proiectul de
act normativ nu a fost regăsit pe pagina web oficială a Ministerului Educaţiei, în consecinţă,
acesta nu întruneşte cerinţele 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. 

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

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

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

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.

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

Natalia Budeci
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie
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Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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