
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială

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. Proiectul urmăreşte instituirea Agenţiei Naţionale
Asistenţă Socială, în calitate de autoritate din subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei, care va fortifica capacităţile profesionale ale personalului din sistemul
asistenţei sociale, va coordona şi monitoriza calitatea serviciilor prestate în cadrul instituţiilor
de asistenţă socială şi va examina cererile, reclamaţiile din partea cetăţenilor cu privire la
acordarea asistenţei sociale. 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind prezentate argumente concludente, care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Astfel, considerăm că sunt
întrunite exigenţele stabilite de prevederile art.37 lit.a) al Legii nr.317-XV/2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul menţionează în nota de argumentare că cheltuielile investiţionale vor fi acoperite din
mijloacele financiare ale proiectului „Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială”
finanţat de Banca Mondială, iar crearea Agenţiei este un indicator de disbursare în cadrul
proiectului şi constituie 1 mil. dolari. Finanţarea Agenţiei se va efectua din contul bugetului de
stat, anual fiind necesare circa 0,7 mln lei. 

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

Proiectul vine să consolideze sistemul de asistenţă socială prin crearea Agenţiei Naţionale
Asistenţă Socială, care va dezvolta capacităţile profesionale ale personalului din sistemul
asistenţei sociale, va coordona şi monitoriza calitatea serviciilor prestate în cadrul instituţiilor
de asistenţă socială şi va acorda suport metodologic structurilor teritoriale. Prin urmare,
proiectul este conform interesului public general. 

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Conform art.7 „Sectorul public” din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, ratificată
prin Legea nr.365/2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei,
adoptată la New York la 31 octombrie 2003: „Fiecare stat parte se străduieşte, dacă este
cazul şi conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, să adopte, să menţină şi
să consolideze sisteme de recrutare, de angajare, de încurajare a fidelităţii, de promovare şi
de pensionare a funcţionarilor şi, dacă este cazul, a altor agenţi publici nenumiţi, care: a) se
bazează pe principiile de eficienţă şi de transparenţă şi pe criterii obiective, precum meritul,
echitatea şi aptitudinea”.
Din cele expuse, observăm obligativitatea consolidării sistemelor de recrutare a
funcţionarilor, însă în proiectul analizat procedura de selectare/numire a Directorului Agenţiei
este reglementată superficial şi necesită a fi completată în vederea respectării standardelor
anticorupţie. 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 Ministerului
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa
în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, 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

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

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
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Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.13 din proiectul regulamentului: „Agenţia este condusă de directorul Agenţiei”. 

Autorul nu a prevăzut termenul pentru care este numit directorul, ceea ce denotă posibilitatea
exercitării funcţiei prenotate perpetuu, fapt care nu este oportun. Considerăm necesară
completarea normei cu prevederi referitoare la termenul mandatului directorului Agenţiei şi
posibilitatea extinderii mandatului pentru încă un singur mandat consecutiv. Menţionăm că
exercitarea unei funcţii pe un termen nedeterminat poate afecta negativ activitatea autorităţii.
Acest exerciţiu favorizează stoparea reformelor din lipsa unei viziuni inovatorii, stabilirea unor
relaţii cu alte persoane de demnitate publică în scopuri personale etc. Prin această prismă,
lipsa prevederii termenului mandatului poate genera coruptibilitate pe termen lung. 

Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „Agenţia este condusă de
directorul Agenţiei, numit pentru un mandat de X ani, cu/fără posibilitatea numirii
pentru un alt mandat consecutiv”.  

Pct.14 din proiectul regulamentului: „Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi
încetarea raporturilor de serviciu ale directorului Agenţiei se face, în condiţiile legii, de
către ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei”. 

Această prevedere este lacunară, deoarece autorul nu a reglementat restricţiile şi
incompatibilităţile funcţiei de Director. Lipsa specificării unor exigenţe faţă de candidatul la
funcţia de director sporeşte riscul numirii unei persoane în baza unor criterii subiective. În
varianta actuală pentru funcţia de director pot fi numite persoane neexperimentate în
domeniu, fără studii superioare sau necalificate, ceea ce poate denatura activitatea Agenţiei,
din cauza unui management defectuos. Totodată, există riscul numirii unei persoane la
discreţia Ministrului în dependenţă de interese. Această situaţie creează un risc coruptibil
iminent, deoarece persoanele vor fi motivate să obţină acest post pe căi ilegale, evitînd
numirea obiectivă în baza experienţei şi a meritelor personale. 

Recomandarea: Completarea normei cu prevederi referitoare la cerinţele înaintate faţă
de Director, la restricţiile şi incompatibilităţile funcţiei (Candidatul la funcţia de
director trebuie să întrunească următoarele cerinţe: deţine studii superioare în
domeniul asistenţei sociale sau în alt domeniu conex acesteia, are o vechime în
muncă în de cel puţin X ani, nu are antecedente penale, cunoaşte limba de stat.
Funcţia de director este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată, cu excepţia
activităţilor ştiinţifice sau didactice). 

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.
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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

Lidia Carchilan
Inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

29 Aprilie 2016

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