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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 (departamental) este Ministerul Educaţiei.

b. Categoria actului normativ (departamental) propus este ordin, 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 autorului, modificarea Regulamentului de
organizare și funcționare a claselor și grupelor cu program prelungit în învățământul primar a
fost determinată de necesitatea ajustării la prevederile Codului educației, care în art.26
statuează că: „Învățământul primar contribuie la formarea copilului ca personalitate liberă și
creativă și asigură dezvoltarea competențelor necesare continuării studiilor în învățământul
gimnazial.”.

d. Suficienţa argumentării. Analiza conținutului notei informative denotă că argumentele
invocate de autor nu sunt suficiente. În viziunea noastră, deși autorul a prezentat o descriere
succintă a modificărilor propuse, nu a adus o argumentare cu referire la oportunitatea și
premisele apariției acestor modificări sau nu argumentează procedura de identificare a
mijloacelor financiare suplimentare necesare.
Mai mult, spre deosebire de redacția actuală a Regulamentului de organizare și funcționare a
claselor și grupelor cu program prelungit, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.798
din 11.07.2014, proiectul stabilește norme suplimentare prin care se instituie obligația de a
aloca resurse financiare instituțiilor de învățământ de către părinții care solicită înscrierea
copiilor săi în clasele/grupele cu program prelungit.
În concluzie, textul notei informative nu corespunde exigențelor legale cuprinse la art.37 al
Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități
ale administrației publice centrale și locale și necesită a fi completat cu argumente necesare
în ce privește finalitățile urmărite prin modificarea și completarea capitolelor, precum și
fundamentarea economico-financiară. 
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Prevederile proiectului presupun cheltuieli financiare pentru organizarea grupelor sau
claselor cu program prelungit, salarizarea personalului didactic pentru timpul alocat
programului, deci, costuri de la buget, și, daca acestea nu sunt prevăzute, programul nu se
poate realiza.
În sensul dat, nota informativă nu conține fundamentarea economico-financiară, cerință
impusă de art.37 lit.e) al Legii nr.317-XV din 18.07.2003, care statuează că proiectul actului
normativ trebuie să fie însoțit de o notă de argumentare care include fundamentarea
economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli
financiare și de altă natură.

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

Din textul proiectului și implementarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea
interesului public, ba dimpotrivă, proiectul promovează interesele părinților/tutorilor care au
copii în clasele I-IV și care solicită înscrierea acestora în clasele și grupele cu program
prelungit.
Totuși, lipsa mijloacelor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor ce se impun prin
implementarea proiectului duce la ideea că acesta a fost elaborat doar pentru a fi un act pur
declarativ, fie este un act juridic promovat pentru a considera recomandarea ca o cerință
obligatorie pentru autoritățile publice locale, al cărui buget nu va putea acoperi cheltuielile
necesare pentru organizarea claselor/grupelor cu program prelungit.
Astfel, pentru a nu prejudicia interesele autorităților publice locale, organul emitent urmează
să identifice sursa financiară și cadrul legal relevant.  

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. La momentul efectuării expertizei
anticorupție, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului, cerinţă impusă de norma art.7
alin.(1) lit.a) al Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008,
care statuează că autorităţile publice sunt obligate să întreprindă măsurile necesare pentru
asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere
cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasând proiectul de act normativ pe
pagina web oficială a autorităţii publice.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI
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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.5 din proiectul regulamentului: „Numărul de elevi în clasele/grupele cu program
prelungit este stabilit de către administrațiile instituțiilor de învățământ și coordonate
cu organele locale de specialitate în domeniul învățământului și nu trebuie să
depășească 25-30 elevi în conformitate cu cap.VI, pct.6.1 și 6.2 din regulile și
normativele sanitaro-epidiomiologice.”.

Pct.5 din proiect conține norme de trimitere defectuoase, și anume face trimitere la regulile și
normativele sanitaro-epidiomiologice, însă nu se indică actul concret prin care sunt aprobate
aceste reguli. 

Recomandarea: Considerăm oportun formularea precisă a regulilor și normativelor
sanitare pe care trebuie să le ia în considerație administrațiile instituțiilor de
învățământ la stabilirea numărului de elevi și completarea la final cu sintagma
„aprobat prin ...(se indică actul de aprobare)”.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.11 din proiectul regulamentului: „Programul de activitate în clasele și grupele cu
program prelungit este stabilit de consiliul de administrație, ținând cont de solicitările
părinților al căror copii frecventează grupele cu program prelungit, și se aprobă prin
ordinul directorului instituției de învățământ.”.

Deși această normă instituie dreptul de a stabili programul de activitate în clasele și grupele
cu program prelungit de către consiliul de administrație, autorul a omis să precizeze
autoritatea/organul din care face parte acesta. Astfel, norma conține prevederi susceptibile
de interpretare, care ar putea genera confuzii în ce privește determinarea entități care
stabilește programul de activitate de referință, precum și necunoașterea de către subiecți a
competenței respective, conferite prin regulament.

Recomandarea: Prevederile urmează a fi completate pentru a reglementa cu exactitate
autoritatea/organul din care face parte consiliul de administrație, care, potrivit
regulamentului, are competența de a stabili programul de activitate în clasele și
grupele cu program prelungit.

Pct.25 din proiectul regulamentului: „Resursele financiare colectate de la părinții
elevilor și cele acumulate din alte surse legale se transferă integral pe contul special al
instituției de învățământ.”.

Atribuțiile responsabililor din cadrul instituțiilor de învățământ în ce privește colectarea de la
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părinții elevilor a resurselor financiare sunt formulate de o manieră ambiguă, determinând,
astfel, posibilitatea de a le interpreta în versiunea preferată. În sensul dat, norma pct.25
instituie o obligație pentru părinții elevilor de a aloca mijloace financiare, deși pct.24 din
proiect indică că: „Mijloacele financiare alocate benevol de părinții elevilor și cele acumulate
din alte surse legale se transferă integral pe contul special al instituției de învățământ.”.
Pericolul coruptibilității în situația respectivă constă în faptul că responsabilii din cadrul
instituțiilor de învățământ vor abuza de norma respectivă pentru a impune părinții să aloce
mijloace financiare, pe care, poate nu toată lumea își permite, în cazul în care dorește să-și
înscrie copilul în clasele/grupele cu program prelungit.

Recomandarea: Excluderea pct.25 din proiect, cu renumerotarea în continuare a
punctelor din textul proiectului în ordinea ce urmează.

Pct.26 din proiectul regulamentului: „Utilizarea și repartizarea mijloacelor financiare
din conturile speciale se face în baza unui regulament coordonat cu organul local de
specialitate în domeniul învățământului și aprobat de consiliul fiecărei unități
administrativ-teritoriale.”. 

Această normă indică că modul de utilizare și repartizare a mijloacelor financiare din conturile
speciale se face în baza unui regulament, însă nu indică autoritatea care va elabora actul
respectiv (regulamentul), ceea ce va putea genera confuzii în ce privește necunoașterea de
către subiecți a competenței respective, conferite prin regulament.

Recomandarea: Prevederile urmează a fi completate pentru a reglementa cu exactitate
autoritatea/organul care va elabora regulamentul, în baza căruia vor fi utilizate și
repartizare mijloacele financiare din conturile speciale ale instituției de învățământ.
Aceeași obiecție se recomandă și pentru pct.27 din proiect.

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
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La proiect în ansamblu – 

În conformitate cu art.13 alin.(2) al Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative
ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, ordinele cu
caracter normativ, regulamentele, instrucțiunile, regulile și alte acte normative se emit numai
pe baza și întru executarea legilor, precum și a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, iar
potrivit alin.(2) din norma prenotată, ordinele cu caracter normativ, regulamentele,
instrucțiunile, regulile și alte acte normative se emit numai pe baza și întru executarea legilor,
precum și a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului.
Raportând norma prenotată la speță, relevăm faptul că proiectul regulamentului trebuie să fie
însoțit de un ordin al Ministerului Educației care aprobă Regulamentul.

Recomandarea: Elaborarea proiectului de ordin al Ministerului Educației. 

Pct.14 din proiectul regulamentului: „Asistența medicală în clase și grupe cu program
prelungit este asigurată de către lucrătorii medicali, conform Hotărârii Guvernului
nr.934 din 04.08.2004 „Cu privire la aprobarea nomenclatorului serviciilor suplimentare
de sănătate acordate copiilor, elevilor și studenților în instituțiile de învățământ.”.

Pct.14 din proiect face trimitere la un act normativ inexistent, și anume la Hotărârea
Guvernului nr.934 din 04.08.2004 „Cu privire la aprobarea nomenclatorului serviciilor
suplimentare de sănătate acordate copiilor, elevilor și studenților în instituțiile de învățământ”.
În sensul dat, evidențiem că este indicat eronat anul în care a fost emis actul normativ care
se conține în pct.14 din proiect, or conform art.50 alin.(4) al Legii nr.317-XV din 18.07.2003,
titlul actului conține în mod obligatoriu numărul de ordine și anul în care a fost emis actul.

Recomandarea: Substituirea cifrei “2004” cu cifra “2008”.

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

Oxana Vameş
șef Secție, Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

07 Noiembrie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
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