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şi modificarea denumirii Instituţiei Publice "Colegiul Agricol din

Ţaul"
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

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 reorganizarea Întreprinderii de Stat
„Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”, prin divizarea în două entităţi
separate - Întreprinderea de Stat „Fabrica de Vin din Stăuceni” şi Instituţia Publică „Centrul
de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”. Totodată, se redenumeşte Instituţia
Publică „Colegiul Agricol din Ţaul” în Instituţia publică „Centrul de Excelenţă în horticultură şi
Tehnologii Agricole din Ţaul” şi se atribuie domeniului privat al statului un număr de bunuri. 

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, proiectul va îmbunătăți procesul și
capacitățile de educație, instruire, cercetare și pregătire profesională, bazată pe competențe,
în domeniile horticol, viticol, vinicol și tehnologiilor agricole, însă autorul neglijează să
argumenteze necesitatea atribuirii domeniului privat al statului a unei multitudini de bunuri
menţionate la Anexa nr.2. Autorul nu a efectuat un studiu de fezabilitate a creării Centrelor de
excelenţă. Prin pretextul creării Centrului se ascunde un scop ocult al autorului şi anume cel
de a înstrăina terenurile din gestiunea Colegiului, care sunt favorabil amplasate şi vor putea fi
ulterior privatizate/vîndute etc. Totodată, menţionăm că eventuale fraude pot surveni drept
rezultat al repartizării patrimoniului Întreprinderii de Stat, supuse reorganizării, din motivul
lipsei unui plan de divizare fix, care urmează a fi aprobat. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Autorul menţionează în nota de argumentare că implementarea prevederilor proiectului nu
necesită alocarea unor mijloace suplimentare din bugetul de stat. Pentru crearea centrelor de
excelență vor fi utilizate mijloace financiare din cadrul proiectelor și granturilor, oferite de
către structurile financiare internaționale. Însă, partajarea bunurilor este una defectuoasă,
ceea ce va crea dificultăţi la dezvoltarea Centrului de Excelenţă. 

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

Proiectul promovează interese de grup, prin atribuirea unor bunuri la domeniul privat,
urmărindu-se scopul de înstrăinare. Există riscul iminent de prejudiciere a interesului public
general prin diminuarea patrimoniului public în mod arbitrar. Menţionăm că Întreprinderea se
află în litigiu cu numeroase persoane fizice şi juridice, iar o serie din bunurile imobile ale
Întreprinderii sunt sechestrate, astfel urmează a fi adjudecate în cadrul mai multor cauze
civile şi litigii de muncă cu salariaţii concediaţi contrar prevederilor legislaţiei muncii.
Concomitent, s-au depistat decontări ale combustibilului pentru automobile fără predarea
foilor de parcurs, desfăşurarea achiziţiilor publice fără respectarea procedurii legale, încălcări
procedurale a regulilor financiar-contabile (realizarea produselor agricole cu discrepanţe mari
de preţ, care erau exagerat de mari sau prea mici racordate la preţurile medii de piaţă).
Admiterea formării datoriilor creditoare de către factorii de conducere ai Întreprinderii, denotă
deficienţe majore ale sistemului de management financiar adecvat. Datorate lipsei unei
proceduri de control intern ce ar asigura eficienţa operaţiunilor, conformitatea cu legislaţia,
siguranţa şi optimizarea activelor şi pasivelor Întreprinderii. Prin urmare, atribuirea bunurilor
domeniului privat ar permite înstrăinarea acestora pentru stingerea datoriilor şi a dificultăţilor
pe care Colegiul le întîmpină pe parcursul mai multor ani. Reorganizarea Întreprinderii ar
admite desfăşurarea în continuare a autogestiunii deficitare şi defectuoase, în detrimentul
interesului public general. 

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 sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare, 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
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Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.5, lit.4) din proiect: „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va iniţia, în
termen de o lună, elaborarea şi promovarea proiectului de modificare a Legii
nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii
rămîn în proprietatea statului din 23 noiembrie”. 

Ierarhia actelor în sistemul naţional prevede Constituţia în calitate de lege supremă în stat,
urmată de actele legislative (constituţionale, organice, ordinare), ulterior urmînd actele
subordonate legii (Hotărîrile Guvernului, Ordinele etc.).
Prevederea citată este contrară principiului general de subordonare a actului normativ legii
stipulat la art.4 al Legii nr.317/2003 privind actele Guvernului şi a altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale. Hotărîrile Guvernului sunt acte subordonate legii şi
vin să le dezvolte pe ultimele, astfel nu pot interveni unilateral în domenii în care legea nu a
intervenit iniţial, iar prescrierea angajamentului Ministerului de a modifica legea este contrară
legii, deoarece depăşeşte sfera de acţiune a actelor Guvernului. Totodată, menţionăm că
art.5 al Legii prenotate supra prevede: „proiectul trebuie corelat cu prevederile actelor
normative de nivel superior”. Astfel, rezultă că actul subordonat legii nu are forţa juridică
necesară şi nici nu ar trebui impune modificarea unei legi. 

Recomandarea: Excluderea punctului 4 din textul proiectului. 

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.3 lit.b) din proiect: „Se atribuie domeniului privat al statului bunurile prevăzute în
anexa nr.2 la prezenta hotărîre”. 

Analizînd rapoartele Curţii de Conturi, de-a lungul anilor, cu referire la Î.S.“Colegiul Naţional
de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”, constatăm o serie de neregularităţi şi dificultăţi ale
acestei întreprinderi. Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de
stat pe anul 2011 (aprobat prin Hotărîrea nr.43 din 10.08.2012), elucidează că Î.S. “Colegiul
Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”, n-a defalcat în anul 2011 circa 547,1 mii lei
din profitul net al întreprinderii. Totodată, lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor
sociale de stat cu datorii mai mari de 10 mii lei publicată de Casa Naţională de Asigurări
Sociale la 04.06.2015, relevă că Întreprinderea are datorii de 29 554 438 lei la Stat, fiind
prima în listă cu cele mai mari datorii.
Acestea sunt doar cîteva din problemele acestei întreprinderi, datoria totală a căreia se
estimează a fi 40,7 milioane de lei (datorii faţă de bugetul de stat, salariaţi, agenţi economici,
bugetul asigurărilor sociale de stat etc.). În această ordine de idei, există suspiciunea şi riscul
ca sub pretextul reorganizării şi a consolidării capacităţilor de educaţie să se promoveze
voalat scopul transferării unui număr de bunuri din domeniul public în cel privat al statului
pentru înstrăinarea eventuală a bunurilor respective.
Atribuirea domeniului privat a bunurilor enumerate în Anexa nr.2 este dubioasă şi
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neargumentată de autor în nota informativă, ceea ce determină presupunerea existenţei unor
interese personale sau de grup pentru a înstrăina ulterior bunurile date. Este primejdioasă
plasarea unui număr impunător de bunuri (80), proprietate a statului în domeniul privat a unei
întreprinderi care are o reputaţie neglijentă de lungă durată de nerespectare a obligaţiunilor
asumate, fie faţă de salariaţii acesteia, prin neachitarea salariilor sau eliberarea nefondată
din funcţie, fie faţă de bugetul de stat, căruia întreprinderea nominalizată datorează sume
exorbitante.
Avînd în vedere, caracterul inalienabil, insesizabil şi imprescriptibil al bunurilor din domeniul
public, este certă imposibilitatea înstrăinării unor astfel de bunuri, de aici şi iniţiativa autorului
de a le plasa în domeniul privat, care nu sunt afectate folosinţei tuturor, fiind alienabile şi
prescriptibile. Semnalăm, inoportunitatea atribuirii bunurilor domeniului privat din cauza
riscului înstrăinării acestora la discreţia directorului Colegiului Naţional în detrimentul
interesului public general. 

Recomandarea: Excluderea prevederilor referitoare la atriburea domeniului privat al
statului a bunurilor prevăzute în anexa nr.2. Bunurile urmînd să rămînă în domeniul
public. 

Pct.2 din proiect: „Disponibilizarea salariaţilor, în legătură cu reorganizarea
Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”, în
cazul imposibilităţii transferului acestora, va fi asigurată de către angajator, în
conformitate cu prevederile legislaţiei muncii în vigoare”. 

Autorul operează cu sintagma „în cazul imposibilităţii transferului acestora”, care însă, nu
oferă o claritate asupra situaţiilor care ar crea imposibilitatea transferului acestora. Totodată,
norma analizată oferă discreţii excesive administraţiei Colegiului de decide disponibilizarea
unor salariaţi la propria latitudine. Astfel, din motive subiective şi fără respectarea unor criterii
temeinice ar putea fi disponibilizaţi salariaţi, care ar trebui transferaţi. Totodată, nu putem
ignora prezenţa mai multor cauze în jurisprudenţa instanţelor naţionale, referitoare la
încălcarea drepturilor la muncă a salariaţilor CNVVC, care s-au soldat cu restabilirea în
funcţie a reclamanţilor, ceea ce denotă o predispunere a administraţiei Colegiului de a neglija
drepturile relaţiilor de muncă. Atenţionăm, asupra existenţei riscului aplicării normei în funcţie
de interesele promovate, spre exemplu, un salariat, care pe bază de merit şi experienţă în
cadrul Întreprinderii ar fi disponibilizat, iar pentru funcţia eliberată s-ar angaja o persoană din
exterior. Pentru a evita eventuale lezări ale drepturilor salariaţilor, considerăm inoportună
reglementarea generalistă a autorului privitor la imposibilitatea transferului unor salariaţi. 

Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „Transferul salariaţilor, în
legătură cu reorganizarea Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi
Vinificaţie din Chişinău” va fi asigurată de către angajator, în conformitate cu
prevederile legislaţiei muncii în vigoare”. 

Cu titlu de obiecţie generală la proiect – 

Proiectul nu conţine nicio referinţă la bunurile mobile aflate la bilanţul Întreprinderii sau modul
de repartizare a acestora. Carenţa menţiunii bunurilor mobile denotă o discreţie excesivă
acordată succesorului Întreprinderii în urma reorganizării de a decide asupra modului de
utilizare/înstrăinare a bunurilor mobile din gestiune. Riscul rezidă în eventualitatea preluării
ilegale a bunurilor în folosinţă sau proprietate de persoane care activează în cadrul
Întreprinderii în scopuri personale.

Recomandarea: Enumerarea bunurilor mobile aflate în gestiunea Întreprinderii şi
modul de repartiţie al acestora. 
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Cu titlu de obiecţie generală la proiect – 

Anexele la proiect nu elucidează plenitudinea bunurilor aflate în gestiunea Colegiului, spre
exemplu a fost notat încă un bun imobile (teren cu numărul de înregistrare în Registrul
bunurilor imobile cu numărul 3153216218), care nu este menţionat în proiect şi care la fel
este supus sechestrului. Nu este clară entitatea căreia acesta îi va reveni după reorganizare,
deoarece nu figurează în anexele prezentate de autor. Semnalăm, că un bun imobil este dat
în arendă din anul 2009 în arendă pe un termen de 30 ani unei societăţi comerciale, astfel
observăm gestiunea Întreprinderii în promovarea intereselor unor anumiţi subiecţi. Iar
activitatea în pierdere (2014 -5704393, 2015 -2427696) vine să ateste carenţele admise de
factorii de decizie a Întreprinderii în mod repetat.

Recomandarea: Revizuirea reorganizării, prin prisma inoportunităţii acordării pîrghiilor
de prejudiciere a bugetului public naţional şi al patrimoniului public Întreprinderii de
Stat CNVVC.

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

Anexa nr.2 din proiect: „Se atribuie domeniului privat două case cu 4 apartamente şi
două cămine”. 

Bunurile propuse spre atribuire domeniului privat nu sunt însoţite de numărul înregistrării în
registrul cadastral al bunurilor imobile, ceea ce în primul rînd creează impedimente în
determinarea bunurilor, deoarece adresa la fel nu face referire la un număr concret. În
consecinţă, va fi posibilă atribuirea domeniului privat a tuturor căminelor aflate pe
str.Mateevici, com.Stăuceni. În plan secund, prevederea nu corespunde exigenţelor înaintate
faţă de actele normative, menţiunile fiind vagi şi interpretabile, ceea ce va crea dificultăţi la
aplicare. 

Recomandarea: Determinarea individuală a bunurilor imobile menţionate de autor prin
indicarea numărului de înregistrare în Registrul cadastral al bunurilor imobile. 

Cu titlu de obiecţie generală la proiect –

Autorul susţine că proiectul vine să reformeze şi să consolideze domeniile agriculturii şi
educaţiei, prin crearea unor Centre de Excelenţă, invocînd prevederile Codului educaţiei.
Contrar spiritului reformator, autorul a neglijat să reglementeze norme despre desfăşurarea
învăţămîntului dual. Astfel, pentru anumite meserii/profesii se aplică învăţămîntul dual, în
condiţiile sta¬bilite de Ministerul Educaţiei prin coordonare cu alte organe centrale de resort
şi cu agenţii economici interesaţi. Prin urmare, există riscul ca odată creat Centrul de
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Excelenţă prin reorganizarea Centrului, muncitorii nu vor beneficia de desfăşurarea practicii
în domeniu, în cadrul unor unităţi economice, fapt inoportun pentru dezvoltarea aptitudinilor
acestora. 

Recomandarea: Completarea proiectului cu norme despre asigurarea desfăşurării
învăţămîntului dual al muncitorilor din cadrul Centrului de Excelenţă.

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 Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

03 Noiembrie 2015

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

6

http://www.tcpdf.org

