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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, autor nemijlocit -
deputaţi în Parlamentul RM, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din
Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Scopul proiectului, potrivit notei informative, rezidă în
„impulsionarea economiei ţării prin acordarea din partea statului a sprijinului financiar fiecărui
angajator pentru fiecare nou loc de muncă”. Astfel, constatăm că autorul proiectului
promovează nou concept de susţinere a angajatorilor ce creează noi locuri de muncă, prin
acordarea unor subvenţii anuale pentru fiecare loc de muncă nou creat.  

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului prenotat, beneficiarii finali a celor propuse fiind atît
angajatorii din întreprinderi, cît şi salariaţii acestora. Însă, atenţionăm că proiectul este
lacunar, sub aspect procedural, în ceea ce priveşte modul de obţinere a subvenţiilor (art.IX
din proiect), precum şi răspunderea pentru încălcarea normelor propuse (art.X). De
asemenea, în textul normelor elaborate se atestă expuneri ambigui precum: „crearea de
impedimente”, „instrumentele de susţinere a întreprinderilor”, care vor implica multiple riscuri
de corupţie la aplicare. Toate aspectele sus-citate urmează a fi abordate detaliat în capitolul
II “Evaluarea în fond a proiectului” din prezentul raport de expertiză anticorupţie.
Reieşind din situaţia social-economică din Republica Moldova, apreciem intenţia autorilor de
a sprijini mediul de afaceri, însă atenţionăm că mecanismul propus necesită a fi coordonat şi
cu instituţiile de profil, responsabile de domeniul dat (Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Economiei). De asemenea, recomandăm autorului de
a revedea şi a corela proiectul prin prisma normelor de tehnică legislativă, stabilite în Legea
nr.780-XV/2001 privind actele legislative.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei informative, implementarea normelor va necesita cheltuieli financiare din
bugetul de stat în mărime de 600.000 mii lei pentru formarea Fondului de subvenţionare a
întreprinderilor ce vor crea noi locuri de muncă. Însă, autorul nu a adus careva date ce ar
argumenta disponibilitatea financiară de alocare a acestei sume din bugetul de stat, iar în
lipsa unor informaţii concludente şi veridice la capitolul dat, aceste prevederi riscă să rămînă
inaplicabile. La fel, menţionăm că autorul face referire la politica bugetar-fiscală pentru anul
2017 (proiect aprobat în şedinţa de Guvern din data de 16.11.2016 şi remis în Parlament
pentru adoptare), ca fiind actul ce care va sta la baza creării Fondului de subvenţionare a
întreprinderilor care vor crea noi locuri de muncă, însă atenţionăm dat, lacare face referire
autorul (politica bugetar-fiscală pentru anul 2017) nu conţine norme ce reglementează careva
fonduri de subvenţionare a întreprinderilor.
Deci, noile prevederi vor necesita cheltuieli financiare, acoperirea cărora trebuie să fie
prevăzută expres în nota de argumentare, cerinţă statuată în art.20 lit.d) din Legea nr.780-XV
din 27.12.2001 privind actele legislative. Informaţia cu referire la fundamentarea economică
acordă proiectului o transparenţă. În contextul dat, recomandăm repetat, ca normele
elaborate să fie coordonate cu Ministerul Finanţelor ca autoritate responsabilă de alocarea
resurselor financiare publice în vederea disponibilităţii sumei indicate (600.000 lei) în bugetul
de stat pentru anul 2017.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul conţine norme care au tangenţă cu activitatea de întreprinzător. Astfel, în
conformitate cu stipulările art.13 din Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de
reglementare a activităţii de întreprinzător şi art.20 din Legea nr.780/2001, proiectul în speţă
necesită a fi însoţit de Analiza impactului de reglementare, care va reprezenta argumentarea,
în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de
impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător.

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

Proiectul este susceptibil de promovarea unor interese de grup în detrimentul interesului
public, prin prezenţa multiplelor norme lacunare sau cu caracter general care lasă în afara
reglementării aspecte procedurale de obţinere a subvenţiilor. Pentru început, remarcăm
faptul că proiectul nu acordă o reglementare completă în ceea ce priveşte criteriile de
selectare a solicitanţilor de subvenţii, termenul de examinare a cererilor depuse, modul de
aprobare a Listei angajaţilor care vor beneficia de subvenţii (art.X din proiect), iar lipsa
normelor date va influenţa direct interesele potenţialilor beneficiari. Astfel, proiectul acordă
discreţii excesive Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (în
continuare - organizaţie), care va fi subiectul decisiv ce va determina unilateral şi la propria
convingere întreprinzătorii beneficiari de subvenţii, fără criterii clare.
În contextul dat, atenţionăm asupra necesităţii revizuirii normelor date prin prisma celor
relatate, astfel încît să nu fie aduse pierderi bugetului de stat, iar procesul de acordare a
subvenţiilor să fie unul echitabil, transparent şi exclusiv în interes public. Prin urmare,
constatăm că în varianta propusă proiectul nu este oportun spre promovare.

2



2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În opinia noastră proiectul prenotat este lacunar în ceea ce priveşte transparenţa utilizării
mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat anual pentru Fondul de subvenţionare a
întreprinderilor care creează noi locuri de muncă, precum şi a competenţei excesive în
gestionarea fondului dat. Astfel, normele propuse nu corespund standardelor anticorupţie
statuate în Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31
octombrie 2003. Potrivit art.9 din Convenţie „Fiecare stat parte ia, conform principiilor
fundamentale ale sistemului său juridic, măsurile corespunzătoare pentru a promova
transparenţa şi responsabilitatea în gestiunea finanţelor publice. Aceste măsuri cuprind, în
special: a) proceduri de adoptare a bugetului naţional; b) comunicarea în timp util a
cheltuielilor şi a veniturilor; c) un sistem de norme de contabilitate şi audit şi de control de
gradul doi…”. Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii potrivit
art.7 din Legea nr.206-XVI din 07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii, este o structură necomercială, de pe lîngă Ministerul Economiei, atribuţiile căreia
sunt de interes public general. Prin urmare, întru excluderea eventualelor riscuri de corupţie
aferente proceselor reglementate, recomandăm autorului de a revedea proiectul şi de a
stabili un mecanism echitabil de administrare a Fondului de subvenţii.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în prezentul raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil şi cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional, constatăm că proiectul prenotat este plasat pe pagina oficială a Parlamentului,
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 părţilor interesate la procesul
decizional, plasînd proiectul pe pagina web oficială.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La art.VII potrivit proiectului – „De instrumentele de susţinere a întreprinderilor nu
beneficiază: …”.

Evidenţiem faptul că autorul operează cu termeni generali ca „instrumente de susţinere”, în
ceea ce priveşte acordarea subvenţiilor pentru întreprinzători. O asemenea abordare
contravine prevederilor de tehnică legislativă statuate în Legea nr.780-XV/2001 privind actele
legislative, care prevede expres că „terminologia utilizată în actul elaborat este constantă şi
uniformă ..., iar folosirea lui repetată exclude confuzia”. Astfel, acelaşi fenomen riscă să fie
interpretat în sensuri diferite, fapt ce poate determina şi o aplicare diferită.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a substitui sintagma „De instrumentele de
susţinere a întreprinderilor” cu sintagma „De subvenţia întreprinzătorilor care creează
noi locuri de muncă”.
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La art.VII potrivit proiectului – „De instrumentele de susţinere a întreprinderilor nu
beneficiază: … l) întreprinderile în perioada ultimelor 12 luni nu au micşorat numărul
de salariaţi”.

Litera l) este expusă într-un mod ambiguu, fapt ce poate duce la aplicarea eronată a normei.
Astfel, atenţionăm că potrivit logicii expunerii „nu beneficiază” de subvenţii angajatorii ce „nu
vor micşora numărul de salariaţi”, ceea ce este contrar scopului propus de normă.
Menţionăm că, într-un enunţ prezenţa a două negaţii formează o afirmaţie şi în acest caz ar
trebui de exclus la litera l) negaţia „nu”, pentru a nu admite aplicarea defectuoasă a normei.

Recomandarea: Recomandăm autorului expunerea art.VII în următoarea redacţie „De
subvenţia întreprinderilor care creează noi locuri de muncă nu beneficiază: … l)
întreprinderile care în perioada ultimelor 12 luni au micşorat numărul de salariaţi”.

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

La art.VII potrivit proiectului – „De instrumentele de susţinere a întreprinderilor nu
beneficiază: … j) întreprinderile la care controlul de stat a evidenţiat repetat aceleaşi
încălcări ale legislaţiei”.

Optăm pentru o abordare exactă, din care reiese clar ce categorii de încălcări vor fi
incompatibile cu acordarea subvenţiei propuse. Astfel, pot exista circumstanţe cînd
încălcările depistate să fie neesenţiale, dar aceasta să servească drept temei pentru
refuzarea subvenţionării, chiar dacă angajatorul a asigurat un număr mare de locuri de
muncă. În cazul unei expuneri generale, Organizaţia va fi în drept să aprecieze pentru fiecare
caz în parte, în mod unilateral şi preferenţial, ceea ce prezintă un risc de corupţie şi contrar
intereselor legale ale angajatorilor.

Recomandarea: Recomandăm autorului concretizarea categoriilor de încălcări repetate
ce vor servi temei de refuz a cererii de solicitare a subvenţiilor şi indicarea expresă în
textul normei.

La art.IX alin.(4) potrivit proiectului – „Primirea cererilor privind obţinerea subvenţiilor
se începe din momentul publicării ordinului ministerului economiei în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova în limita mijloacelor bugetare alocate în acest sens pe anul
bugetar respectiv”.

Norma în cauză prevede momentul de recepţionare a cererilor depuse pentru obţinerea
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subvenţiilor şi că acestea vor fi acordate în limita bugetului alocat. Însă, autorul a evitat să
reglementeze modul de selectare a beneficiarilor, fie aceştia vor primi subvenţii în ordinea
depunerii cererii, fie în baza unor criterii de selectare stabilite separat. În lipsa acestor
reglementări procesul de acordare a subvenţiilor riscă a fi fraudat or acesta va fi acordat în
mod preferenţial de către Organizaţie, ceea ce va afecta direct interesele întreprinzătorilor ce
vor depune cereri.
De asemenea, proiectul nu prevede careva termeni exacţi, în ceea ce priveşte limita
depunerii cererilor şi limita examinării acestora de către Organizaţie, iar aceasta poate
determina tergiversarea procesului de subvenţionare (cu intenţie sau fără intenţie).

Recomandarea: Considerăm oportun completarea proiectului cu norme suplimentare
care să prevadă expres: 1) un termen limită privind depunerea cererilor, 2) un termen
limită privind examinarea cererilor depuse, 3) indicarea unor criterii de selectare a
solicitanţilor de subvenţii.

La art.IX alin.(7) potrivit proiectului – „În cazul în care cererea şi documentele
confirmative nu corespund realităţii solicitantul subvenţiei nu va beneficia de
subvenţie fiind informat în termen de 30 de zile lucrătoare”.

Pentru început atenţionăm, repetat, că lipsa unui termen de examinare a cererilor depuse de
întreprinzător impune o neclaritate asupra termenului de 30 zile indicat în norma sus-citată,
deoarece nu este cunoscut din ce moment se va calcula termenul de 30 de zile (de exemplu:
30 zile de la depunerea cererii sau 30 de zile după verificarea locului de muncă). Astfel,
norma dată se prezintă discreţionară în raport cu solicitanţii subvenţiilor şi poate afecta
interesul acestora.
Un alt moment esenţial ce afectează transparenţa procesului de subvenţionare rezidă în lipsa
unor norme care să prevadă forma de aducere la cunoştinţă a refuzului. Autorul trebuie să
stabilească expres cum va fi informat solicitantul în caz de refuz pentru a exclude orice abuz
din partea Organizaţiei (recomandabil este în formă scrisă cu indicarea motivelor). Totodată,
forma scrisă va putea servi drept o dovadă şi în caz de litigii.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a indica expres că solicitanţii subvenţiei
vor fi informaţi în termen de 30 de zile lucrătoare din momentul X (din momentul
depunerii cererilor etc.). La fel, recomandăm de a indica că solicitanţii vor fi informaţi
în formă scrisă, cu indicarea motivelor respingerii cererii.

La art.IX alin.(9) potrivit proiectului – „Beneficiarii subvenţiilor sunt incluşi în Lista
angajatorilor care au beneficiat de subvenţii pentru crearea noilor locuri de muncă
care se publică pe pagina oficială a Ministerului Economiei”.

Norma sus-citată nu prevede subiectul responsabil de întocmirea şi aprobarea Listei
angajatorilor care vor beneficia de subvenţii. Astfel, în proiect este indicat doar că lista
urmează a fi publicată pe pagina web a Ministerului Economiei, ceea ce nu este suficient
pentru o realizare imparţială a normelor propuse. Autorul proiectului trebuie să indice cine va
întocmi şi va aproba lista, pentru a se evita promovarea sau includerea subiectivă a unor
beneficiari în lista în cauză. Stabilirea expresă a subiectului împuternicit de întocmire şi
aprobare va spori şi gradul de responsabilitate al acestuia, ceea ce va garanta şi o realizare
obiectivă a procesului de subvenţionare.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a stipula expres în norma dată cine va fi
subiectul responsabil de întocmirea şi aprobarea Listei angajatorilor care vor beneficia
de subvenţii (Ministerul Economiei sau Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului
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întreprinderilor mici şi mijlocii).

La art.X alin.(2) potrivit proiectului – „Orice subvenţie plătită necuvenit este recuperată
de către autoritatea competentă”.

Sintagma „plătită necuvenit” se prezintă a fi discreţionară, din moment ce proiectul propus
prevede circumstanţele în care subvenţia nu va fi acordată (art.VII potrivit proiectului). Astfel,
la aplicare această sintagmă generală riscă să fie interpretată diferit, fapt ce sporeşte riscul
coruptibilităţii.

Recomandarea: Recomandăm expunerea normei în următoarea redacţie „Orice
subvenţie acordată contrar cerinţelor legale este recuperată de către autoritatea
competentă”.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La art.VI alin.(2) potrivit proiectului – „Pentru perioada aflării salariatului în concediu
medical şi alte perioade în care el a absentat de la lucru din diferite motive subvenţia
nu se acordă”.

Apreciem norma dată ca fiind abuzivă în raport de angajatori, prin faptul că aflarea în
concediu medical al salariatului este o circumstanţă ce nu depinde de voinţa părţilor (atît a
angajatorului, cît şi a salariatului). Prin urmare, norma impune cerinţe excesive pentru
angajatori, aceştia fiind în imposibilitate de a beneficia de subvenţie în mărime deplină, din
motiv că nu pot influenţa sau preveni incapacitatea temporară de muncă a salariatului. Mai
mult ca atît, menţionăm că potrivit legislaţiei, salariaţilor le sunt asigurate garanţiile sociale şi
medicale în tot timpul aflării acestora în concediul medical, angajatorul fiind obligat să le
păstreze locul de muncă. 

Recomandarea: Recomandăm autorului de a exclude sintagma „aflarea salariatului în
concediu medical” ca temei de neachitare a subvenţiei propuse în proiect.
În context, la art.V alin.(2) considerăm oportun de a substitui sintagma „sau în caz de
deces al acestuia” cu sintagma „în caz de deces sau în caz de incapacitate temporară
de muncă a acestuia”.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Cu titlu de obiecţie generală asupra proiectului.

Menţionăm că, proiectul face trimitere la un contract de acordare a subvenţiilor, însă fără a
se stipula prin norme careva clauze obligatorii ce ar asigura realizarea transparentă a acestui
contract. Totodată, stabilim că subvenţionarea urmează a fi acordată din resursele financiare
publice, respectiv optăm pentru o reglementare transparentă şi a întregului proces, din care
să putem distinge clar:
- termenii exacţi de examinare a cererilor,
- subiecţii responsabili şi modul de aprobare a Listei angajatorilor care vor beneficia de
subvenţie,
- criteriile de selectare a beneficiarilor,
- anexarea la proiect a unui contract-model de acordare a subvenţiilor,
- stabilirea expresă a clauzelor obligatorii din contractul în cauză,
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- stabilirea unei forme clare de informare a beneficiarilor asupra acceptării/refuzului de
subvenţionare, cu indicarea motivelor în caz de refuz etc.
Toate aceste lacune pot influenţa direct realizarea obiectivă a subvenţionării. De asemenea,
procedura subvenţionării riscă să fie stabilită preferenţial pentru fiecare solicitant în parte.
Astfel, 2 solicitanţi aflaţi în condiţii similare pot fi trataţi diferit de către Organizaţie, în
dependenţă de obiectivele sau interesele urmărite de către aceasta.

Recomandarea: Recomandăm autorului completarea proiectului cu norme care să
reglementeze expres aspectele/lacunele evidenţiate în analiza de mai sus. În caz
contrar, normele propuse comportă un caracter sporit de coruptibilitate şi sunt
inoportune spre promovare.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

La art.XI alin.(2) (3) potrivit proiectului – „(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data
publicării prezentei legi, va aduce în concordanţă actele sale normative cu prezenta
lege şi va asigura elaborarea actelor normative necesare pentru implementarea
acestora.

(3) Guvernul publică anual (pînă la sfîrşitul trimestrului I) în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova raport privind utilizarea mijloacelor fondului în anul precedent”.

Pentru o implementare justă a celor propuse este necesar de a elabora un Regulament de
acordare a subvenţiilor care va reglementa toate aspectele de procedură, iar elaborarea unui
asemenea act trebuie statuat direct în articolul sus-citat. Astfel, atenţionăm că indicarea în
norme doar a obligaţiei Guvernului de a aduce actele normative în concordanţă cu prezenta
lege nu va garanta un mecanism funcţional de implementare. La fel, facem referire şi la
necesitatea elaborării unui contract-model de acordare a subvenţiilor cu indicarea clauzelor
obligatorii, iar acesta trebuie să fie prevăzută în prezenta elaborare sau să fie menţionat
expres obligativitatea executivului de a-l elabora ulterior, concomitent cu Regulamentului de
acordare a subvenţiilor.
Cu referire la art.XI alin.(3), menţionăm că Guvernul nu publică raportul indicat, dar îl aprobă,
acesta fiind ulterior publicat automat în Monitorul Oficial, cu statut de act normativ aprobat.
Respectiv, acest aspect trebuie menţionat expres pentru a se garanta o implementare
concisă o normelor.

Recomandarea: Recomandăm autorului următorul text:
„(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
a) va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în
concordanţă cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
c) va elabora şi va aproba regulamentul de subvenţionare a întreprinderilor care
creează noi locuri de muncă şi contractul-model de subvenţionare;
d) va asigura aducerea actelor normative departamentale în concordanţă cu legea
adoptată.
(3) Guvernul aprobă (pînă la sfîrşitul trimestrului I) raportul privind utilizarea
mijloacelor fondului în anul precedent, cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
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8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La art.X alin.(4) potrivit proiectului – „Se consideră încălcări ale prezentei legi: …
crearea de impedimente la efectuarea verificărilor…”.

Din norma propusă nu poate fi destins cu claritate care acţiuni vor fi considerate drept „creare
de impedimente” şi cum vor fi constatate acestea. Din moment ce proiectul nu prevede
obligativitatea întocmirii unui proces-verbal de verificare a solicitantului (conform art.IX
alin.(6) din proiect), „crearea impedimentelor” se pot stabili subiectiv. Considerăm că în
cadrul verificărilor trebuie să se stabilească detaliat ce acţiuni pot fi calificate drept „creare de
impedimente”, în caz contrar pot apărea abuzuri vis-a-vis de angajatorul verificat şi orice act
al acestuia va putea fi tratat drept „creare de impedimente” la verificare. 

Recomandarea: Recomandăm autorului expunerea normei exact, cu exemplificarea
impedimentelor. Totodată, atenţionăm asupra necesităţii completării la art.XI alin.(6)
din proiect cu norme care să prevadă obligativitatea întocmirii unui proces-verbal de
verificare, contrasemnat de către angajator.

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 Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

02 Decembrie 2016

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