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privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt

profesional tehnic
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ (departamental) este Ministerul Educaţiei.

b. Categoria actului normativ (departamental) propus este ordin, ceea ce corespunde art.
10 şi 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale autorităţilor publice centrale
şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este revizuirea mecanismului de ocupare a funcţiei de conducere în instituţiile de
învăţămînt profesional tehnic. În acest sens, principalele amendamente promovate constituie
înlăturarea evaluatorilor din procedura de verificare a testului prin desfăşurarea probei scrise
la calculator, revizuirea normelor vis-a-vis de modul de apreciere a candidaţilor, etc.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative condiţiile ce au
impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale acestuia şi finalităţile urmărite prin
implementarea amendamentelor propuse, întrunind generic exigenţele stabilite de
prevederile art.37 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei de argumentare a proiectului, implementarea proiectului nu presupune cheltuieli
financiare suplimentare. Totodată, menţionăm faptul că revizuirea modalităţii de desfăşurarea
probei scrise prezumă implementarea unor sisteme electronice speciale. În contextul dat,
considerăm oportună aprecierea mecanismului de desfăşurare a probei, estimarea costurilor
de desfăşurare a acestora de către organizator şi aprecierea sustenabilităţii acestora.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
individuale în lipsa justificării interesului public. 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 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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că 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.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.1 al proiectului: „Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt
profesional tehnic, aprobat prin Ordinul nr.673 din 09 iulie 2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 2) […], după
cuvîntul „ştiinţifice se introduce textul „participare la proiecte”.”.

Norma propusă este ambiguă şi provoacă neclarităţi la capitolul delimitării componentei în
speţă - „participare la proiecte”. În condiţiile date, se impune necesitatea reglementării naturii
proiectului la care a participat candidatul, calitatea acestuia şi aportul nemijlocit al acestuia în
cadrul proiectului, cît şi impactul proiectului pentru societate. Suplimentarea normei cu
reglementările prenotate va asigura nivelul suficient de claritate şi coerenţă a normei şi
echivalarea calităţii vizate de proiect („participare la proiecte”), cu cele reglementate de
norma legală actuală („Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră
relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau
titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă,
performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor
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locale/naţionale/internaţionale, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional, lista
publicaţiilor didactice şi ştiinţifice, etc.”). 

Recomandarea: Se recomandă autorul revizuirea normei prin prisma celor sus-
menţionate şi reglementarea aspectelor deficitare.

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.1 al proiectului: „Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt
profesional tehnic, aprobat prin Ordinul nr.673 din 09 iulie 2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 6) Punctul
40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„40. Etapa a 2-a a concursului evaluarea cunoştinţelor profesionale şi manageriale se
va realiza conform Instrucţiunii aprobate de Ministerul Educaţiei.”.”

Norma propusă conţine reglementării ce sunt contradictorii raportînd conţinutul acestora la
prevederile pct.1 subpct.4) al proiectului care intervine cu o completare la prevederile pct.35
lit.b) al Regulamentului şi potrivit căruia: „Concursul pentru funcţia de director/director
adjunct/şef de secţie constă din 4 etape succesive: a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de
participare la concurs; b) proba scrisă (testul); c) examinarea curriculum vitae; d) interviul.”

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea şi uniformizarea prevederilor
proiectului prin prisma celor sus-menţionate.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Pct.1 al proiectului: „Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt
profesional tehnic, aprobat prin Ordinul nr.673 din 09 iulie 2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 6) Punctul
40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„40. Etapa a 2-a a concursului evaluarea cunoştinţelor profesionale şi manageriale se
va realiza conform Instrucţiunii aprobate de Ministerul Educaţiei.”.” 

Norma propusă atribuie altui subiect dreptul şi competenţa de a elabora, în mod autonom,
reglementări cu caracter normativ, fapt ce periclitează stabilitatea raporturilor juridice
reglementate. Totodată aceasta riscă să determine ramificarea excesivă a cadrului normativ
de resort subminarea accesibilităţii, stabilităţii şi transparenţei reglementărilor legale în
domeniu.

Recomandarea: Se recomandă autorului atribuirea 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.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.1 al proiectului: „Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt
profesional tehnic, aprobat prin Ordinul nr.673 din 09 iulie 2015, cu modificările şi

3



completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 4) La pct.35,
lit.b) se completează la final cu sintagma: „(testul)”.”.

Redacţia propusă este lacunară şi nu reflectă circumstanţele invocate de către autor în
conţinutul notei informative a proiectului (înlăturarea implicarea evaluatorilor din procedura de
verificare a testului prin desfăşurarea probei scrise la calculator). Completarea propusă
determină ambiguitatea procedurii ulterioare de desfăşurare a testului propriu-zis şi va
constitui precondiţii pentru exercitarea unor atribuţii excesive de către subiecţii destinatari ai
normei.

Recomandarea: Se recomandă autorului completarea normei cu prevederi ce
statuează desfăşurarea probei scrise la calculator şi norme suplimentare ce vizează
procedura nemijlocită de desfăşurare a probei în speţă.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.1 al proiectului: „Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt
profesional tehnic, aprobat prin Ordinul nr.673 din 09 iulie 2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 9) La pct.66
propoziţia „Punctajul maxim acordat pentru interviu nu poate depăşi 50% din
punctajul de concurs.”

Operarea amendamentului propus riscă să determine instituirea unor precondiţii de
dezechilibrării a procesului de desfăşurare a concursului şi cîştigarea concursului
preponderent în baza rezultatelor obţinute în cadrul etapei de interviu, subminînd importanţa
rezultatelor probei scrise (desfăşurate, după cum susţine autorul în conţinutul notei de
argumentare, fără implicarea factorului uman – la calculator) şi promovarea unei anumite
candidaturi.

Recomandarea: Se recomandă revizuirea şi excluderea amendamentului propus din
conţinutul proiectului.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Pct.1 al proiectului: „Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt
profesional tehnic, aprobat prin Ordinul nr.673 din 09 iulie 2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 5) […] textul
“cu cel puţin 4 zile înainte de data desfăşurării concursului şi se aduce la cunoştinţa
candidatului/candidaţilor” se exclude”.

Amendamentul precitat este propus în lipsa unei baze argumentative judicioase şi elocvente
şi riscă să submineze transparenţa desfăşurării procesului reglementat.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea amendamentului din conţinutul
proiectului.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
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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

Cristina Chistol
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

24 Martie 2016

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

5

http://www.tcpdf.org

