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CENTRUL NAŢIONAL ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII MOLDOVA 
NATIONAL ANTI-CORRUPTION CENTER REPUBLIC OF MOLDOVA          RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE 

 asupra nivelului coruptibilităţii proiectului 
 Regulamentului-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar, ciclul I şi II 
 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. Proiectul  urmăreşte  reglementarea  modului  de organizare şi  funcţionare a instituţiilor de învăţămînt primar (şcoli primare), instituţiilor de învăţămînt secundar, ciclul I (gimnaziul) şi ciclul II (liceu), publice şi private din Republica Moldova.  d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului proiectul va fortifica cadrul regulamentar privind elevii în  instituţia de învăţămînt şi va unifica într-un singur act normativ-reglator prevederile ce ţin de reglementarea activităţii instituţiilor de învăţămînt. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică necesitatea promovării proiectului, fiind reliefate argumente elocvente, care evidenţiază temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Astfel, considerăm că sunt întrunite exigenţele stabilite de prevederile art.37 lit.a) al Legii nr.317-XV/2003.   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 
   Odată cu implementarea proiectului, vor fi stabilite reguli clare de organizare şi funcţionare a 
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instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar, ciclul I şi II. Respectiv, interesul public general nu va fi prejudiciat.   2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde anticorupţie 
   În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt în contradicţie cu aceste standarde.  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 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 
   Pct.6 din proiectul Regulamentului-tip: „…În gimnaziul pot fi înfiinţate şi activa clase din ciclul primar”.  Autorul operează cu articolul hotărît (definit) „gimnaziul”, ceea ce redă impresia eronată că doar un gimnaziu determinat poate înfiinţa clase din ciclul primar în cadrul acestuia, ceea ce nu corespunde obiectului de reglementare a prezentului proiect. Presupunem că autorul a intenţionat să permită tuturor gimnaziilor  să  înfiinţeze clase din ciclul primar, prin urmare recomandăm utilizarea unui articol nehotărît (nedifinit).  Recomandarea: Substituirea cuvîntului „gimnaziul” cu cuvîntul „gimnaziu”.  Pct.63 din proiectul Regulamentului-tip: „Orice persoană cu statut de elev, indiferent de sex, rasă,  naţionalitate, religie sau alte criterii protejate, participă la activităţile organizate de instituţie”.  Pentru  a  asigura  acoperirea  tuturor  criteriilor  de  discriminare,  recomandăm  autorului operarea cu  termenii utilizaţi de alin.(1) art.1 al Legii nr.25/2012 cu privire la asigurarea egalităţii.  Recomandarea: Substituirea sintagmei „indiferent de sex, rasă, naţionalitate, religie sau alte criterii protejate, participă la activităţile organizate de instituţie” cu sintagma „fără deosebire  de  rasă,  culoare,  naţionalitate,  origine  etnică,  limbă,  religie  sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar”.  Lit.d) pct.103 din proiectul Regulamentului-tip: „Directorul Instituţiei, în calitate de ordonator  de   credite  se  preocupă  de  atragerea  de  resurse  extrabugetare,  cu 
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respectarea prevederilor legale”.  Luînd în considerare că verbul „a preocupa” indică acţiunea de neliniște, frămîntare sau îngrijorare, apreciem prezenţa acestuia în norma nominalizată irelevantă. Pentru a acorda acţiunii  de  atragere  a  resurselor  extrabugetare  o  imperativitate,  considerăm  judicioasă reformularea lit.d) pct.103 din proiect.  Recomandarea: Expunerea  lit.d)  pct.103  în  următoarea  redacţie:  „atrage  resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale”.  Pct.115 din proiectul Regulamentului-tip: „Personalului didactic din învăţămînt îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi agresarea verbală, psihică sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor”.  Propunem autorului reformularea prevederii respective întru asigurarea unei exprimări clare şi gramatical corecte. 
   Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „Personalului didactic din învăţămînt i se interzice să aplice pedepse corporale sau să agreseze verbal, psihic sau fizic elevii şi/sau alte cadre didactice”.  Pct.201 din proiectul Regulamentului-tip: „Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de către director, pentru elevii care absentează nejustificat 30 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină pe durata unui an de studii. Preavizul de exmatriculare se  înmînează părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură”.  Cu toate că autorul face referire la reprezentantul legal al elevului anterior (pct.14, 116 din regulament), în  norma citată se operează deja cu sintagma de tutore legal. Atenţionăm asupra alin.(1) art.24 din Codul civil, care prevede că tutela se instituie asupra persoanei care în urma unei tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale) nu poate conştientiza sau dirija acţiunile sale. În consecinţă, dat fiind faptul că autorul nu se referă la persoanele incapabile aflate sub tutelă, norma necesită a fi revizuită corespunzător.  Recomandarea: Înlocuirea sintagmei „tutorelui legal” cu sintagma „reprezentantului legal”.  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 
   Lit.a)  pct.127  din  proiectul  Regulamentului-tip:  „Bibliotecarul  şcolar  în  instituţie organizează   activitatea  bibliotecii,  asigură  funcţionarea  acesteia  şi  completarea 
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raţională a fondului de carte”.  Sintagma „completarea raţională” poate fi interpretată subiectiv de bibliotecarul şcolar în detrimentul   elevilor,  deoarece  acesta  va  putea  califica  la  propria  discreţie  asupra manualelor/cărţilor  oportune  în  fondul  de  carte.  Totodată,  avînd  în  vedere  că  fiecare instituţie/şcoală are necesităţi diferite, în funcţie de profil şi specializare, considerăm oportună completarea normei cu referinţe în acest sens.  Recomandarea: Substituirea sintagmei „completarea raţională a fondului de carte” cu sintagma „completarea conform necesităţilor instituţiei a fondului de carte”.  Pct.145 din proiectul Regulamentului-tip: „Posturile nedidactice în Instituţie se ocupă în baza criteriilor şi cerinţelor angajatorilor”.  Regulamentul lasă la discreţia Directorului să stabilească criteriile şi cerinţele la angajare a personalului  nedidactic, ceea ce nu este binevenit, deoarece Directorul poate fi interesat direct în angajarea unor persoane, din motive personale, iar regulamentul nu prevede nicio limită în acest sens. Semnalăm, că nu sunt prevăzute condiţiile minime pentru selectarea persoanelor, astfel în lipsa  unor  criterii  clare,  directorul  va  putea  angaja  persoane  incompatibile  cu  funcţia exercitată. Interacţiunea cu minorii este una extrem de specifică, care necesită o abordare deosebită. Prin urmare, nu este raţională  lipsa prevederii unor rigori faţă de personalul nedidactic la angajare.  Recomandarea: Stabilirea unor criterii pentru selectarea personalului nedidactic (lipsa antecedentelor penale, experienţă în domeniul de acţiune: medical/financiar/social etc.).  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 
   Pct.116  din  proiectul  Regulamentului-tip:  „Se  interzice  personalului  didactic  să condiţioneze   evaluarea elevilor sau    calitatea prestaţiei didactice la clasă în dependenţă de obţinerea oricărui tip de avantaje, de   la elevi  sau de  la părinţi/reprezentanţi legali ai elevilor. Astfel de practici, dovedite, se sancţionează cu excluderea din învăţămînt în condiţiile stabilite de cadrul normativ în vigoare”. 
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Autorul menţionează condiţiile stabilite de „cadrul normativ în vigoare”, luînd în considerare relevanţa  Codului educaţiei în contextul elaborării prezentului regulament, prezumăm că acesta  este  cadrul  normativ  la  care  se  face  referire.  Conform,  alin.(3)  art.135  Codului educaţiei: „Personalului didactic, ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi de conducere din învăţămînt îi este interzisă primirea de bani sau de alte  foloase sub orice formă din partea elevilor, studenţilor, familiilor acestora, precum şi din partea organizaţiilor obşteşti ale părinţilor”, iar nerespectarea prevederilor citate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. Concomitent, Codul de etică, aflat la etapa de definitivare,  prevede răspunderea în cazul încălcărilor prevederilor Codului (propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere comportamentală, prin consilierea şi monitorizarea sa pe o perioadă decisă de conducerea instituţiei de învăţămînt, Consiliul de etică, în funcţie de gradul de încălcare a normelor Codului, poate propune conducerii instituţiei de învățămînt sancţionarea disciplinară a persoanei în cauză, în cazul unor încălcări contravenţionale sau penale, Consiliul de etică informează, după caz, conducerea  instituţiei de învăţămînt, a organului local de specialitate sau a Inspectoratului Şcolar Naţional și se notifică instituţiile statului abilitate cu realizarea cercetării contravenţionale sau penale). În aşa fel, norma analizată nu este completă pe de o parte şi contravine prevederilor Codului educaţiei, pe alta.  Recomandarea:  Prevederea detaliată a procedurii de soluţionare a cazurilor depistate de obţinere a avantajelor de la elevi sau părinţi (exemplu: “Personalului didactic i se interzice primirea de bani  sau  de alte foloase sub orice formă din partea elevilor, studenţilor,  familiilor  acestora,  precum  şi   din  partea  organizaţiilor  obşteşti  ale părinţilor, nerespectarea prevederii respective, constituie  abatere disciplinară şi se examinează de Consiliul de etică sau de organele abilitate de cercetarea contravenţională sau penală, în funcţie de gravitatea acţiunii”). 
   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 Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie 01 Februarie 2016  Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md 


