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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la formarea continuă a adulţilor

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. Proiectul urmăreşte reglementarea cadrului normativ cu
privire la educaţia adulţilor şi asigurarea corelării ofertei educaţionale cu exigenţele pieţei
muncii, prin realizarea accesului la educaţie continuă a adulţilor în propriile comunităţi sau la
locul de muncă. 

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, prevederile proiectului se axează pe
recalificarea determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de
modificările capacităţii de muncă şi pe crearea posibilităţilor de certificare a competenţelor
profesionale, funcţionale, sociale dobîndite formal, neformal şi/sau informal. Apreciem nota
informativă drept completă, iar argumentele prezentate justificative. Prin urmare, proiectul
este oportun spre promovare.  

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

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

Proiectul promovează interesele adulţilor, prin asigurarea unui mecanism de formare
continuă, promovare, care respectă interesul public general. 
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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, nota informativă, termenul-limită în care părţile
interesate pot prezenta sau expedia recomandări, precum şi datele de contact ale autorului
se regăsesc pe pagina 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

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

Pct.7 din proiectul regulamentului: „Formarea continuă a adulţilor poate fi realizată, în
condiţiile legii, de către instituţii sau organizaţii publice şi private care oferă servicii de
educaţie şi programe de formare profesională continuă a adulţilor, indiferent de forma
juridică de organizare a acestora, denumite în continuare furnizori de formare a
adulţilor”. 

Pe parcursul proiectului identificăm norme de trimitere defectuoase („în condiţiile legii”, „în
conformitate cu legislaţia în vigoare”, „reglementată de legislaţie”). O astfel de abordare
generalistă sporeşte riscul de interpretare dualistă a actelor ce urmează a fi aplicate într-o
atare situaţie. Prin urmare, subiectul poate să aleagă să respecte condiţiile prevăzute într-un
act legislativ/normativ general, neglijînd astfel un act legislativ/normativ special. Pentru a
evita aplicarea normei convenabile şi pentru a asigura o claritate normativă este indicată
specificarea actelor concrete în textul regulamentului la care se referă autorul.
Totodată, menţionăm că proiectul dat reprezintă un act special, care vine întru executarea
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art.126 al Codului educaţiei şi nu poate avea un caracter general. Din contra, acesta trebuie
să reglementeze precis şi exact toate aspectele elucidate în Cod. 

Recomandarea: Indicarea expresă a actelor aplicabile (exemplu: conform Codului
muncii, Codului educaţiei, conform Hotărîrii Guvernului nr.). În cazul în care autorul nu
consideră oportună indicarea concretă a actului este recomandată cel puţin
specificarea domeniului aplicabil (exemplu: conform legislaţiei ce reglementează
modul de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi
acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic
superior şi de formare continuă). Recomandarea este valabilă şi pentru pct.3 din
proiectul Hotărîrii Guvernului şi pct.31, 50, 51, 70 din proiectul regulamentului.

Pct.8 din proiectul regulamentului: „Furnizorii de formare a adulţilor stabiliţi în
Republica Moldova pentru a se supune autorizării trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii de eligibilitate…”.

Autorul face referinţă la procedura de autorizare a furnizorilor de formare a adulţilor, însă nu
prevede condiţiile în care se desfăşoară autorizarea de funcţionare a programelor de studii.
Luînd în considerare că Hotărîrea Guvernului nr.616/18.05.2016 pentru aprobarea
Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi
acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi
de formare continuă şi a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul
evaluării externe a calităţii programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional
tehnic, superior şi de formare continuă prevede în detaliu această procedură, considerăm
oportună indicarea acesteia în textul regulamentului. În aşa fel, se va asigura o claritate
referitor la procedura de autorizare şi etapele acesteia. Lipsa prevederii exprese a legislaţiei
aplicabile, poate fi interpretată drept o reglementare lacunară, de natură să creeze confuzii la
aplicare. 

Recomandarea: Completarea normei analizate cu o trimitere la Hotărîrea
nr.616/18.05.2016. 

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

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
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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

30 Septembrie 2016

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