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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la
certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobîndite în contexte

de educaţie nonformală şi informală
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 regulament, 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 notei informative, scopul proiectului constă în
conturarea unui sistem naţional de validare a rezultatelor învăţării dobîndite pe tot parcursul
vieţii, prin educaţie, formare profesională şi experienţa de muncă în contexte nonformale şi
informale.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului. Potrivit autorului: „Recunoaşterea rezultatelor învăţării
nonformale şi informale este o prioritate pentru agendele de politici atît pentru ţările
dezvoltate, cît şi pentru cele în curs de dezvoltare. Necesitatea elaborării Regulamentului de
certificare a cunoştinţelor şi competenţelor dobîndite în contexte de educaţie nonformală şi
informală a apărut în urma dezvoltării cadrului legal şi a programelor privind integrarea
străinilor şi a cetăţenilor Republicii Moldova (reîntorşi, repatriaţi voluntar)."

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei informative, cheltuielile legate de validarea rezultatelor învăţării obţinute în
context nonformal şi informal vor fi suportate de persoanele care solicită validarea, potrivit
plăţilor stabilite în Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra plată ale autorităţilor publice
centrale, aprobate de către Guvern. Mărimea acestor taxe trebuie să fie în echilibru cu
beneficiile utilizatorului, în raport rezonabil cu costurile educaţiei, instruirii şi nivelurile de
venituri ale grupurilor ţintă.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului promovează interesele persoanelor care solicită validarea rezultatelor
învăţării obţinute în context nonformal şi informal, iar implementarea acestuia nu contravine
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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina web oficială a Ministerului
Educaţiei, 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

La pct.3 din proiectul de Ordin: “Responsabil de executarea prezentului ordin se
desemnează Şeful secţiei Studii Postuniversitare şi învăţare pe tot parcursul vieţii.”

Sintagma “pe tot parcursul vieţii” crează confuzii, şi aparent se subînţelege o delegare a
responsabilităţii de executare a ordinului pe viaţă (pînă la sfîrşitul vieţii).
În acest context, menţionăm că art.46 din Legea nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
prevede: “(2) Conţinutul proiectului se expune în limbă simplă, clară şi concisă, pentru a se
exclude orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie.
(4) Se utilizează, pe cît este posibil, noţiuni monosemantice, în conformitate cu terminologia
juridică. Dacă un termen este polisemantic, sensul în care este folosit trebuie să decurgă cu
claritate din text.
(7) Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri diferite,
semnificaţia acestuia în context se stabileşte prin actul normativ ce le instituie, în cadrul
dispoziţiilor generale sau într-o anexă expresă, şi devine obligatoriu pentru actele normative
în aceeaşi materie.”
În concluzie, autorul urmează a reformula norma, într-o formă concisă care ar exclude
caracterul de interpretabilitate şi înţelesul semantic eronat al conţinutului acesteia.

2



Recomandarea: Recomandăm autorului reformularea normei analizate care în final ar
avea următorul conţinut: “Şeful secţiei Studii Postuniversitare şi învăţare pe tot
parcursul vieţii, se desemnează responsabil de executarea prezentului ordin.”

La pct.13 din proiectul Regulamentului: “Certificarea cunoştinţelor şi competenţelor
dobândite în context de educaţie nonformală şi informală şi utilă în dezvoltarea
personală sau profesională, pentru a accede la un program de calificare sau formare,
ori pentru atribuirea unor rezultate, unităţi şi, în unele cazuri, calificări”.

Norma analizată este ambiguă şi poartă un caracter confuz. Din conţinutul acesteia nu este
clar mesajul normativ transmis de autor. Or, Capitolul II ”Sistemul de certificare” din care face
parte norma analizată, ar trebui să stabilească exhaustiv procedura şi modalitatea certificării
cunoştinţelor şi competenţelor profesionale, stabilirea unor norme obligatorii de aplicare a
normei, fapt care a fost omis de către autor, în sensul în care în tot conţinutul normei acesta
face referire doar la argumentele ce conduc la necesitatea şi utilitatea promovării proiectului.
Respectiv, norma analizată urmează a fi completată cu prevederi care fac referire la
procedura şi modalitatea certificării cunoştinţelor şi competenţelor profesionale, stabilirea
unor norme obligatorii de aplicare a normei.

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea normei de la pct.13 în vederea
corespunderii acesteia conform obiecţiei înaintate.
Aceeaşi obiecţie se referă şi la pct.12 şi 14 din proiectul Regulamentului.

La pct.18 lit.c) din proiectul Regulamentului: “sporirea accesului candidatului la
asistenţă, consiliere legată de evaluarea şi certificarea achiziţiilor”.

Conţinutul normei de mai sus are o formulare cu un sens neclar, echivoc şi astfel permite
interpretări abuzive. Autorul utilizează termenii neuniform, folosind acelaşi termen
"certificarea achiziţiilor" pentru fenomene diferite. Astfel că, la aplicare, terminologia utilizată
neuniform poate provoca interpretări vicioase.
În aceeaşi ordine de idei, nu este clară utilizarea sintagmei “certificarea achiziţiilor”, în
contextul evaluării şi recunoaşterii cunoştinţelor şi competenţelor dobîndite în educaţie
nonformală şi informală.

Recomandarea: Promovarea normei analizate nu este oportună.

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 pct.6 din proiectul de Regulament: “Centrul de certificare formează comisii de
identificare, evaluare şi recunoaştere a competenţelor dobîndite în contextul educaţiei
nonformale şi informale. Componenţa Comisiei include cel puţin 3 membri (evaluatori)
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din mediul academic şi piaţa muncii.”

Din conţinutul proiectului, nu este clară procedura de formare a comisiilor de identificare,
evaluare şi recunoaştere a competenţelor dobîndite în contextul educaţiei nonformale şi
informale.
Autorul nu face referire la criteriile de eligibilitate a membrilor comisiei, precum şi pentru ce
termen este numit ca membru al comisiei.
Totodată, sintagma “Componenţa Comisiei include cel puţin 3 membri (evaluatori) din mediul
academic şi piaţa muncii” este interpretabilă şi acordă entităţii dreptul discreţionar de a
decide în funcţie de criteriile subiective şi interesele personale, atît numărul de membri ai
fiecărei Comisii, cît şi procedura şi criteriile de numire a acestora.
Atenţionăm asupra faptului că, nefiind stipulate în mod expres criteriile, procedura de numire,
numărul de membri ai Comisiei şi perioada de numire a acestora, persistă riscul coruptibil ca
entitatea, în interesul personal sau al altor terţe persoane, va aplica norma discreţionar,
abuziv şi pe criterii subiective.

Recomandarea: Propunem autorului următorul conţinut al normei: “Centrul de
certificare formează comisii de identificare, evaluare şi recunoaştere a competenţelor
dobîndite în contextul educaţiei nonformale şi informale.
Membrul Comisiei trebuie să întrunească cumulativ următoarele criterii: ”......”
Componenţa Comisiei include 5 membri (evaluatori) numiţi după cum urmează: 3
membri din mediul academic şi 2 membri din piaţa muncii.
Membrii Comisiei sunt numiţi pe un termen de “X ani”.”

La pct.10 din proiectul Regulamentului: “Confirmarea faptului că rezultatele învăţării
evaluate, dobîndite de candidat în contexte nonformale şi informale, corespund
cerinţelor specifice, conduc la recunoaşterea lor formală şi la eliberarea unui certificat
de calificare sau a unui certificat de competenţe profesionale. Acumularea de
certificate de competenţe profesionale conform unei calificări, duce la eliberarea unui
certificat de calificare”.

Atenţionăm că, din norma analizată nu este clar numărul necesar de certificate de
competenţe profesionale conform unei calificări, pentru a genera dreptul de eliberare a unui
certificat de calificare.
În acest sens, există riscul ca fiecare Centru de certificare să stabilească după propria
discreţie numărul de astfel de certificate, care poate varia de la un Centru la altul, precum şi
pentru fiecare solicitant în parte.
Astfel, pentru eliminarea criteriului discreţionar şi riscul coruptibil al normei, este oportun
stipularea expresă în conţinutul normei a numărului de certificate de competenţe
profesionale, conform unei calificări, necesare pentru eliberarea unui certificat de calificare.

Recomandarea: Propunem autorului următorul conţinut al normei: “Confirmarea
faptului că rezultatele învăţării evaluate, dobîndite de candidat în contexte nonformale
şi informale, corespund cerinţelor specifice, conduc la recunoaşterea lor formală şi la
eliberarea unui certificat de calificare sau a unui certificat de competenţe profesionale.
Acumularea de “X” certificate de competenţe profesionale conform unei calificări,
duce la eliberarea unui certificat de calificare”.

La pct.16 din proiectul Regulamentului: “Coordonarea la nivel naţional a punerii în
practică a Sistemului de certificare este realizată de Ministerul Educaţiei şi Agenţia
Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional”.

Norma analizată acordă o dublare de competenţe Ministerului Educaţiei şi Agenţiei Naţionale
de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional”.
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Atragem atenţia că atribuţiile paralele generează conflicte de competenţă între entităţile
investite cu atribuţii paralele sau declinări de competenţe de către ambele entităţi
responsabile.

Recomandarea: Propunem autorului reformularea normei de la pct.16 şi stabilirea în
mod separat a competenţelor Ministerului Educaţiei şi cele ale Agenţiei Naţionale de
Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional.

La pct.20 din proiectul Regulamentului: “Centrul are următoarele obligaţii: ...lit.a) să
desfăşoare servicii de evaluare, respectînd criteriile de evaluare”.

Atenţionăm că autorul nu stipulează expres criteriile de evaluare, fapt care poate genera
aplicare discreţionară a normei în sensul în care fiecare entitate îşi poate stabili propriile
criterii de evaluare. În consecinţă, persistă riscul ca norma să fie aplicată discreţionar şi
subiectiv.

Recomandarea: Recomandăm autorului completarea pct.20 şi stipularea în mod
expres a criteriilor de evaluare.

La pct.20 lit.h) din proiectul Regulamentului: “Centrul de certificare are următoarele
obligaţii: h) să pună la dispoziţie persoanelor împuternicite toate documentele
solicitate referitoare la activitatea de evaluare, să exercite controlul şi să monitorizeze
informaţiile.”

Din conţinutul normei, nu este clar la care anume “persoane” face referire autorul. Este
oportun a se menţiona cine anume are acces la documentele referitor la activitatea de
evaluare a competenţelor/rezultatelor învăţării obţinute pe alte căi decît cele formale. Or,
nefiind stipulate expres persoanele cu drept de acces, există riscul ca persoanele rău
intenţionate să facă abuz de norma respectivă solicitînd accesul la actele privind activitatea
de evaluare pentru a fi folosite în scopuri ascunse.

Recomandarea: Propunem autorului următorul conţinut al normei: “Să pună la
dispoziţie persoanelor împuternicite (prin mandat, organele de drept, procură etc)
toate documentele solicitate referitoare la activitatea de evaluare, să exercite controlul
şi să monitorizeze informaţiile.”

La pct.20 lit.i) din proiectul Regulamentului: “Centrul de certificare are următoarele
obligaţii: i) să selecteze persoane prin concurs sau după anumite criterii care să
evalueze competenţele (acord de colaborare cu piaţa muncii şi mediul academic).”

Constatăm că, atît norma analizată, cît şi întreg conţinutul proiectului nu face referire la
criteriile pe care trebuie să le întrunească o anumită persoană pentru a evalua competenţele
(acord de colaborare cu piaţa muncii şi mediul academic).
Nespecificarea în mod expres a criteriilor de eligibilitate, duce în mod inevitabil la aplicarea
normei în mod discreţionar, entitatea fiind în drept de a stabili criterii în funcţie de nivelul
subiectiv al intereselor proprii.
Totodată, conjuncţia desjunctivă “sau” utilizată de autor, acordă discreţia de a alege
modalitatea de numire a persoanelor care urmează să evalueze competenţele. Astfel,
entitatea la libera discreţie poate alege: fie va organiza un concurs, fie va selecta după
anumite “criterii” nestabilite expres.

Recomandarea: Recomandăm autorului reformularea normei de la pct.20 lit.i). În
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sensul dat, propunem următorul conţinut: “Să selecteze persoane prin concurs care
să evalueze competenţele (acord de colaborare cu piaţa muncii şi mediul academic).”
Persoanele participante la concurs trebuie să întrunescă următoarele criterii: “......”.

La pct.29 din proiectul Regulamentului: “Personalul Centrului este angajat prin
concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare. Comisia de concurs este formată prin
dispoziţia Ministerului Educaţiei sau organul fondator.”

Norma sus analizată instituie atribuţii paralele pentru Ministerul Educaţiei şi pentru organul
fondator. Considerăm că, Comisia de concurs urmează a fi formată doar în baza unei
dispoziţii emise doar de către o instituţie.

Recomandarea: Recomandăm autorului reformularea normei şi stabilirea atribuţiilor
exclusive pentru fiecare entitate aparte.

La pct.32 din proiectul Regulamentului: “Monitorizarea activităţii Centrului de
certificare este efectuată de Ministerul Educaţiei sau de o structură specializată din
subordine care prin înştiinţare prealabilă va verifica corectitudinea funcţionării
Centrului.”

Atragem atenţia asupra faptului că sintagma “sau de o structură specializată” constituie o
discreţie, în baza căreia autoritatea atribuie competenţe paralele Ministerului Educaţiei şi
structuri specializate din subordine.
În sensul dat, nu este clar la care anume “structură specializată” face referire autorul.
În aceeaşi ordine de idei, atenţionăm că “prin înştiinţare prealabilă”, persistă riscul ca Centrul
să dispună de timp pentru a tăinui “anumite situaţii sau lucruri mai puţin legale”. 

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea sintagmei “sau de o structură
specializată din subordine” şi sintagma “prin înştiinţare prealabilă”.

La pct.41 din proiectul Regulamentului: “Decizia de a iniţia procesul de evaluare
aparţine candidatului, după prezentarea următoarelor documente: cererea, fişa de
înscriere (model aprobat de Ministerul Educaţiei), copiile actelor de studii deţinute,
certificat medical eliberat în anul curent, act de identitate original împreună cu copia, 2
fotografii color (3x4 cm) sau, după caz, contracte de muncă, recomandări, alte
certificate care atestă competenţele dobîndite.”

Nu este argumentată necesitatea certificatului medical. Or, se solicită certificarea unor
competenţe ce constituie un fapt consumat, iar solicitantul nu se va afla în cadrul Centrului
de certificare mai mult decît necesar pentru evaluare. Astfel, solicitarea stării de sănătate a
solicitantului reprezintă un criteriu personal.
Totodată, utilizarea conjuncţiei “sau” în conţinutul normei analizate, oferă entităţii dreptul
discreţionar de a decide care anume documente urmează a fi prezentate.

Recomandarea: Propunem autorului următorul conţinut al normei: “Decizia de a iniţia
procesul de evaluare aparţine candidatului, după prezentarea următoarelor
documente: cererea, fişa de înscriere (model aprobat de Ministerul Educaţiei), copiile
actelor de studii deţinute, act de identitate original împreună cu copia, 2 fotografii
color (3x4 cm) şi în cazul în care solicitantul le deţine, contracte de muncă,
recomandări, alte certificate care atestă competenţele dobîndite.”

La pct.44 din proiectul Regulamentului: “Fiecare Centru de certificare stabileşte
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modalitatea concretă de evaluare, acceptată la nivel naţional, astfel încât metodele
aplicate să conducă cu consecvenţă la demonstrarea finalităţii/finalităţilor
ocupaţiei/calificării.”

Atenţionăm, că acordarea dreptului fiecărei instituţii-Centru de certificare, dreptul de a stabili
modalitatea concretă de evaluare, reprezintă o discreţie excesivă care poate duce la
aplicarea abuzivă a normei şi stabilirea unei concurenţe neloiale bazată pe criterii de
subiectivitate.

Recomandarea: Recomandăm autorului stabilirea expresă a modalităţilor de evaluare
la nivel naţional.

La pct.58 din proiectul Regulamentului: “Centrele de certificare care au eliberat în mod
nejustificat certificate/diplome li se retrage dreptul de activitate cel puţin pe o perioadă
de un an, nu înainte de a urma un curs de formare continuă privind asigurarea calităţii
în învăţămînt şi sunt pasibile de răspundere în conformitate cu legislaţia naţională”.

Conţinutul normei analizate, face referire la anumite termene nejustificate, neclare, care pot fi
interpretate abuziv. Astfel, sintagma “cel puţin pe o perioadă de un an”, denotă perioada
minimă şi acordă dreptul entităţii ca în mod discreţionar să decidă perioada maximă pentru
retragerea dreptului de activitate. În acest sens, lipsa termenelor concrete întotdeauna lasă
loc pentru interpretări abuzive din partea entităţilor. Or, în aşa fel apare discreţia excesivă a
entităţii de a aprecia şi a stabili în fiecare caz separat termene care sunt convenabile
intereselor proprii sau intereselor unor terţe persoane.
De asemenea, din analiza normei respective nu sunt clare care sunt condiţiile de reluare a
activităţii Centrului. 

Recomandarea: Propunem autorului următorul conţinut al normei: “Centrele de
certificare care au eliberat în mod nejustificat certificate/diplome li se retrage dreptul
de activitate pe o perioadă de un an şi sunt pasibile de răspundere în conformitate cu
legislaţia naţională.
Reluarea activităţii Centrului este posibilă doar după urmarea unui curs de formare
continuă privind asigurarea calităţii în învăţămînt." 

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.56 din proiectul Regulamentului: “Cuantumul taxelor pentru identificarea,
evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi
informale sunt stabilite de Centrul de certificare, conform legislaţiei în vigoare.”
La pct.57 din proiectul Regulamentului: “Taxele pentru certificare a cunoştinţelor şi
competenţelor dobîndite în context de educaţie nonformală şi informală sunt achitate
de solicitant, angajator sau pot fi plătite din fondurile alocate formării profesionale
continue a angajaţilor conform Codului Muncii.”

Atragem atenţia asupra faptului că, normele sus analizate impun cerinţe excesive
solicitantului iniţierii procedurii de evaluare a competenţelor profesionale în contextul în care
nu este stabilit expres cuantumul taxei, procedura de achitare, cît şi în bugetul cărei instituţii
se vor direcţiona sumele achitate.

Recomandarea: Recomandăm autorului reformularea normelor analizate mai sus şi
elucidarea următoarelor situaţii:
-cuantumul taxelor;
-procedura de achitare;
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-în bugetul cărei entităţi vor fi direcţionate sumele încasate. 

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

La pct.20 din proiectul Regulamentului.

Atragem atenţia asupra faptului că norma sus menţionată la numerotare conţine de două ori
litera “a” fapt care la aplicare poate genera confuzii şi interpretări abuzive.

Recomandarea: Recomandăm autorului reformularea normelor de la pct.20 din
proiectul Regulamentului.

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

09 Noiembrie 2016

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