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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. Prin proiect se propune un nou mecanism de finanţare a
instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic. Metodologia prevede alocarea
mijloacelor bugetare în baza costului per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare pe
programe de instruire.

d. Suficienţa argumentării. Noua metodologie a fost elaborată în vederea respectării
prevederilor alin.(1) art.145 al Codului educaţiei conform căruia, finanţarea bugetară a
învăţămîntului se face prin patru modalităţi, una dintre care este finanţare în baza costului
standard per copil/elev/student cu aplicarea unui coeficient de ajustare.
Potrivit autorului, noul mecanism va permite îmbunătăţirea treptată a modului de finanţare a
instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic prin introducerea unor criterii expres
reglementate, care vor permite alocarea mijloacelor bugetare în mod obiectiv, eficient,
transparent şi verificabil.
În sensul celor, expuse considerăm că promovarea proiectului este justificată, nota
informativă reflectînd argumente elocvente, care evidenţiază temeiul legal şi necesitatea
elaborării proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Regulamentul nu presupune alocarea resurselor suplimentare de la bugetul de stat. Alocarea
mijloacelor bugetare va fi efectuată conform unei metode noi, în limita plafonului aprobat de
către Ministerul Finanţelor pentru sistemului de învăţămînt profesional tehnic.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Finanţarea în bază de cost per elev a instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic va
eficientiza alocarea resurselor publice şi va promova programele de instruire profesională
tehnică necesare pieţii muncii. Aspectele menţionate nu sunt în detrimentul interesului public.

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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Educaţiei la momentul examinării, proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.22 Se stabileşte pentru instituţiile publice cu necesităţi de instruire specială
alocarea mijloacelor financiare suplimentare per elev în proporţie de 40% din bugetul
calculat conform formulei (1) descrise în secţiunea 1, punctul 2, lit. c).

Evidenţiem că autorul utilizează termeni diferiţi pentru aceeaşi situaţie. Astfel, în Codul
educaţiei, necesităţile educaţionale ale copilului/elevului/studentului, care implică o
şcolarizare adaptată particularităţilor individuale sau caracteristice unei dizabilităţi ori tulburări
de învăţare, precum şi o intervenţie specifică prin acţiuni de reabilitare sau recuperare
corespunzătoare sunt definite prin noţiune de „cerinţe educaţionale speciale”, iar autorul
utilizează sintagma „necesităţi de instruire specială”.
Există riscul interpretării normei în vederea obţinerii alocărilor suplimentare de la buget
pentru necesităţi de instruire speciale, dar care nu se încadrează în categoria cerinţelor
educaţionale speciale.

Recomandarea: Recomandăm autorului reformularea normei şi utilizarea noţiunilor
aplicate în Codul educaţiei.

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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La pct.22 sintagma „punctul 2, lit.c)”, pct.24 sintagma „punctul 6, lit.b)”, pct.32
sintagma „punctul 2, litera c)”.

Constatăm că la punctele la care face trimitere autorul nu sunt specificate formule de calcul.
În acest sens, considerăm că normele vor genera condiţii de incertitudine la aplicarea actului.

Recomandarea: Recomandăm substituirea sintagmelor menţionate cu trimiteri la
formula de la pct.8.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.7 elementul „A” – Numărul de elevi înmatriculaţi în baza planului de înmatriculare
la o specialitate sau meserie în cadrul instituţiei sau numărul de elevi promovaţi în
următorul an de studii la specialitatea sau meseria respectivă.

Utilizarea sintagmei „sau” lasă la discreţia autorităţilor responsabile de a aplica coeficientul
mai favorabil pentru instituţie, dar nu şi pentru bugetul de stat. Astfel, nu este clar în ce cazuri
elementul „A” va reflecta numărul de elevi înmatriculaţi şi în ce cazuri numărul de elevi
promovaţi în anul următor.

Recomandarea: Norma urmează a fi revăzută în vederea concretizării cazurilor de
aplicare a indicatorului „numărul de elevi înmatriculaţi” şi cazurilor de aplicare a
indicatorului „numărul de elevi promovaţi în următorul an”.

Pct.10 – Instituţiile de învăţămînt profesional tehnic vor transmite date în formatul
stabilit în adresa autorităţilor bugetare cărora se subordonează. [...]

Norma menţionată nu prevede de către cine urmează a fi stabilit formatul informaţiilor.
Asemenea situaţie poate genera discreţii atît din partea instituţiilor de învăţămînt, cît şi din
partea autorităţilor bugetare cu privire la informaţiile care necesită a fi prezentate şi formatul
acestora. Există riscul prezentării informaţiei cele mai convenabile sau, din contra, tăinuirea
unor informaţii importante.
Obiecţie valabilă şi pentru sintagma „în formatul stabilit” de la pct.6 lit.a) din anexa nr.2.

Recomandarea: Avînd în vedere că agregarea informaţiilor colectate de la toate
instituţiile va fi efectuată de către Ministerul Educaţiei, considerăm că formatul de
prezentare a informaţiei necesită a fi stabilit de către Ministerul Educaţiei.
În acest sens, normele urmează a fi completate în vederea specificării faptului că
formatul va fi stabilit de Ministerul Educaţiei.

Pct.14 lit.a) Instituţiile au următoarele competenţe şi responsabilităţi: elaborează şi
prezintă propuneri de buget, conform termenelor şi cerinţelor stabilite.

Sintagma „conform termenilor şi cerinţelor stabilite” este ambiguă. Prin aceasta se lasă la
discreţia instituţiilor şi autorităţilor bugetare de a stabili termenele şi cerinţele de elaborare şi
prezentare a propunerilor de buget. Există riscul ca urmare unor asemenea discreţii,
executarea bugetului să fie efectuată în mod netransparent şi defectuos.

Recomandarea: Sintagma „conform termenilor şi cerinţelor stabilite” urmează a fi
completată în vederea concretizării autorităţii responsabile de stabilirea termenelor şi
cerinţelor de elaborare şi prezentare a propunerilor de buget.
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Pct.25 cu referire la sintagma „rată de promovare acceptabilă”.

Pct. 25 stabileşte dreptul autorităţilor de a stabili o rată de retenţie care va fi echivalentă cu
rata de promovare acceptabilă. De menţionat că rata de retenţie este un indicator care se
aplică la formula de calcul pentru determinarea bugetelor.
În acest context, evidenţiem că autorul nu a prevăzut o definiţie pentru noţiunea „rată de
promovare acceptabilă”, nici modul prin care se determină această rată.
Respectiv, indicatorul dat poate fi stabilit în mod arbitrar de fiecare autoritate bugetară în
scopul atragerii mai multor resurse bugetare. Mai mult, prin utilizarea cuvîntului „acceptabilă”,
rata de promovare poate fi majorată nejustificat la propria discreţie a autorităţilor.

Recomandarea: Considerăm oportun excluderea cuvîntului „acceptabilă”, iar pentru
sintagma „rata de promovare” urmează a fi stabilită o noţiune şi o metodă de
determinare a ratei.

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.

9. Alte obiecţii

Pct.4 al proiectului Hotărîrii de Guvern – Controlul asupra executării prezentei hotărîr
se pune în sarcina Ministerului Educaţiei, Agriculturii şi Industriei Alimentare,
Sănătăţii, Culturii.

În vederea expunerii corecte a normei, recomandăm autorului reformularea textului după
cum urmează: „Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului
Educaţiei, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Sănătăţii, Ministerului
Culturii.”.

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
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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

Ţepordei Călin
inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

05 Aprilie 2016

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