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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. Proiectul a fost elaborat întru racordarea actelor
normative existente la noile rigori statuate în Hotărîrea Guvernului nr.853 din 14.12.2015 cu
privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi
calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar,
precum şi în Codul educaţiei, adoptat prin Legea nr.152 din 17.07.2014. Astfel, proiectul
propune modificarea unor categorii de studii pe bază de contract cu taxă, pe meserii/profesii,
specialităţi, pentru elevi/studenţi în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic secundar,
postsecundar şi superior din Nomenclatorul de la anexa nr.2 a Hotărîrii de Guvern
nr.872/2015. O altă propunere constă în unificarea unor terminologii utilizate în hotărîrile
indicate în proiect.
Implementarea proiectului va contribui la formarea şi gestionarea optimă a veniturilor obţinute
din prestarea serviciilor de către instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei.

d. Suficienţa argumentării. Proiectul este oportun spre promovare, însă atenţionăm că
este parţial justificat în partea ce ţine de majorarea cuantumului pentru unele categorii de
profesii. Astfel, stabilim că nota informativă nu conţine informaţii relevante care ar justifica
transparent aprobarea majorării cuantumului sus-indicat. Deşi s-ar putea argumenta că
această mărire este conformă prevederilor din Regulamentul cu privire la modul de formare
şi utilizare a veniturilor colectate de către autorităţile/instituţiile din subordinea Ministerului
Educaţiei, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.872/2015, totuşi, nota nu conţine careva date
exacte privind modul transparent de creştere a taxelor.
Prin urmare, considerăm că sunt întrunite parţial exigenţele stabilite de prevederile art.37 al
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Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi
ale administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare şi sunt identificate sursele de
acoperire ale acestora (în limita bugetului de stat aprobat pentru Ministerul Educaţiei).
Menţionăm că implementarea proiectului nu va necesita careva resurse financiare
suplimentare, decît cele aprobate.

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

Proiectul va contribui la crearea unei autonomii organizaţionale a instituţiilor din subordinea
Ministerului Educaţiei, ceea ce corespunde principiilor statuate în Codul educaţiei.
Totodată, atenţionăm că normele privind instituirea unor taxe majorate la unele specialităţi, în
lipsa unor argumente solide, vor prejudicia interesele persoanelor solicitante de a efectua
studii prin contract, aceştia fiind obligaţi să achite taxe mai ridicate decît cele în vigoare. Prin
urmare, taxele mărite pot limita accesul la studii pentru unele categorii de cetăţeni.

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 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 părţilor interesate la
procesul decizional, plasînd proiectul de act legislativ 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.
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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

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

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Obiecţie generală asupra proiectului.

Lipsa unor date exacte sau argumente concludente în nota informativă ce ar justifica
necesitatea majorării taxelor de studii în cadrul centrelor de excelenţă, creează cerinţe
excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor ce doresc să obţină studii în domeniile
respective, achitînd taxe nejustificate şi exagerate.

Recomandarea: Recomandăm autorului completarea notei de argumentare cu
informaţii suplimentare ce justifică necesitatea majorării cuantumului taxelor pentru
studii în cadrul centrelor de excelenţă.

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.

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
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directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Cristina Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

11 August 2016

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