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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 Sănătăţii.

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. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este asigurarea unui sistem de sănătate cost–eficient, implementarea şi asigurarea
managementului calităţii, racordarea la cerinţele directivelor europene şi fortificarea
sectorului asistenţei medicale spitaliceşti de urgenţă. În acest sens, autorul propune
reorganizarea Institutului de Medicină Urgentă prin fuziune (absorbţie) a Spitalului Clinic de
Traumatologie şi Ortopedie şi a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”.
Totodată, insuficienţa bazei de argumentare invocate şi carenţele de reglementare a
procesului de reorganizare decelate în procesul de expertiză anticorupţie a proiectului
propus, denotă scopul autorului de a iniţia procedura de reorganizare a instituţiilor medico-
sanitare vizate care ulterior va fi gestionată de către acesta nemijlocit, inclusiv sub aspectul
disponibilizării cadrelor medicale, cît şi înstrăinării imobilelor eventual eliberate de care
dispun în prezent Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie şi a Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase „Toma Ciorbă”.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative condiţiile ce au
impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale acestuia şi finalităţile urmărite prin
reorganizarea propusă, întrunind generic cerinţele stabilite de prevederile art.37 lit.a)-b) al
Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003.
Totodată, analiza unor argumentele expuse de către autor în conţinutul notei de argumentare
- „În prezent, în scopul asigurării unui sistem de sănătate cost–eficient, sectorul spitalicesc se
află în proces de reformare şi racordare la cerinţele europene”; „Proiectul în cauză se
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încadrează perfect în reformele propuse de către comunitatea internaţională şi partenerii de
dezvoltare pentru sistemul de sănătate şi nu contravine legislaţiei comunitare”, denotă
insuficienţa raţionamentelor invocate întru justificarea celor expuse în special şi a iniţiativei
per general şi neîntrunirea exigenţelor de tehnică legislativă stabilite de art.37 lit.c)-d) al Legii
precitate. În acest context, remarcăm lipsa unor referinţe concrete a „cerinţelor europene”
invocate, cît şi a unei analize ample a practicii pozitive internaţionale la capitolul dat pentru
justificarea soluţiei de reorganizare propuse şi a iniţiativei de unificare a celor 3 instituţii
medico-sanitare. Totodată, se impune necesitatea justificării formulei propuse de
reorganizare (absorbţia Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie şi a Spitalului Clinic
de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă” de către Institutul de Medicină Urgentă) şi întrunirea în
acest sens de către Institutul de Medicină Urgentă a rigorilor necesare pentru a asigura
managementul eficient a 3 instituţii şi prestarea unor servicii mai calitative decît în prezent.
Actualmente SCTO este una dintre instituţiile specializate, similar unui institut de cercetări
ştiinţifice, unde se acordă asistenţă medicală pacienţilor cu cele mai complicate traumatisme
şi maladii osteoarticulare ale aparatului locomotor. Capacitatea spitalului este de 205 paturi,
activează 8 secţii specializate pe profilul traumatologie, ortopedie şi leziuni termice. Anual în
spital se tratează peste 5000 pacienţi cu patologii şi fracturi complicate şi se efectuiază peste
4200 intervenţii chirurgicale. În mod similar, anual de serviciile SCBI beneficiază 8-10 mii de
pacienţi, dintre care 5-6 mii cu internare în staţionar.
Totodată, însă, reforma propusă, prezumă evacuarea ambelor spitale din cadrul imobilelor
deţinute.
De remarcat însă că, actualmente Institutul de Medicină de Urgenţă se confruntă cu propriile
probleme privind supraîncărcarea acestuia, nefiind astfel clar în ce măsură vor putea fi
asimilate funcţiile SCTO şi ale SCBI, care în total deservesc anual circa 13-14 mii pacienţi,
majoritatea acestora cu internare în staţionar.
De asemenea, Institutul de Medicină de Urgenţă nu dispune de spaţiile necesare pentru a
crea condiţii optime în vederea continuării de către SCTO şi SCBI a activităţilor sale specifice
şi până la moment, atât de către Institutul de Medicină de Urgenţă cât şi de către Ministerul
Sănătăţii nu a fost propusă o strategie viabilă de fuziune care ar asigura:
transferarea SCTO şi SCBI în cadrul unor imobile care ar răspunde standardelor;
păstrarea structurii organizatorice existente (cu excepţia aparatului executiv) în vederea
specializării continue în domeniile indicate şi păstrării experienţei acumulate.
Subsidiar, remarcăm faptul că anterior Curtea Constituţională s-a expus vis-a-vis de o
iniţiativă similară a Guvernului de reorganizare a unor instituţii medico-sanitare publice,
delimitînd anumite carenţe a Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, potrivit
căreia structura sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii şi mijloacele de protecţie a sănătăţii
fizice şi mentale a persoanei se stabilesc prin lege organică, formulînd în acest sens o
adresă Parlamentului (a se vedea Decizia nr.1 din 30 ianuarie 2014 privind sistarea
procesului pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr.1022 din 28 decembrie
2012 cu privire la reorganizarea unor instituţii medico-sanitare publice (Sesizarea nr. 44
a/2013) (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352183).
Totodată, vis-a-vis de acest subiect a fost expusă şi o opinie separată în temeiul art.27
alin.(5) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei
constituţionale de către judecătorii Aurel Băieşu şi Victor Popa (citat: „Hotărârea nr.1022 din
28 decembrie 2012 cu privire la reorganizarea unor instituţii medico-sanitare publice urma a fi
recunoscută de Curtea Constituţională drept neconstituţională”). Astfel, în contextul celor sus-
menţionate, autorul urmează să reflecte în conţinutul notei de argumentare înlăturarea
carenţelor legislative prenotate şi încadrarea iniţiativei propuse în limita Deciziei Curţii
Constituţionale nr.1 din 30 ianuarie 2014.
În cele din urmă accentuăm faptul că demararea unei proceduri de reorganizare este
condiţionată de existenţa unui plan clar de desfăşurare a acesteia cu obiective concrete
prestabilite, inclusiv sub aspectul delimitării numerice al personalului medical şi administrativ
ce urmează să se regăsească în cadrul instituţiei reorganizate.
Prin urmare, în eventualitatea depăşirii riscurilor delimitate în prezentul raport de expertiză
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anticorupţie, inclusiv ce ţin de competenţa Guvernului de aprobare a iniţiativei de
reorganizare a instituţiilor vizate, se impune necesitatea elaborării cel puţin a unui proiect de
regulament şi structură a instituţiei cu anexarea acestora la nota de argumentare.
Realizarea acţiunilor în speţă se impune în primul rînd pentru delimitarea numărului de
personal medical şi administrativ ce urmează să se regăsească în instituţie ulterior
reorganizării, amplasarea în spaţiu a specialiştilor şi pacienţilor (va fi păstrată formula actuală
sau va fi eficientizat modelul de amplasare a acestora), utilizarea imobilelor care vor deveni
eventual vacante ca urmare a eficientizării, etc. Relevarea aspectelor date va justifica intenţia
enunţată a autorului, va asigura fiabilitatea sistemului de prestare a serviciilor medicale de
urgenţă şi va exclude riscurile ce ţin de disponibilizarea subiectivă a personalului medical,
structurarea tendenţioasă a instituţiei reorganizate şi înstrăinarea imobilelor restante vacante
în rezultatul reorganizării.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare. Totodată, pentru
realizarea disponibilizărilor propuse, va fi necesară inclusiv alocarea unor resurse financiare
bugetare suplimentare. În acest context, se recomandă revizuirea şi suplimentarea notei de
argumentare cu menţiuni ce vizează sustenabilitatea bugetară a reformei propuse.

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

Prevederile proiectului promovează interesul public general, or, potrivit autorului, finalitatea
scontată este asigurarea unui sistem de sănătate cost–eficient, implementarea şi asigurarea
managementului calităţii, racordarea la cerinţele directivelor europene şi fortificarea
sectorului asistenţei medicale spitaliceşti de urgenţă.
Totodată, ţinînd cont de scopul proiectului delimitat în cadrul procesului de expertiză
anticorupţie (gestionarea procedurii de reorganizare a instituţiilor medico-sanitare vizate de
către autoritate nemijlocit, inclusiv sub aspectul disponibilizării cadrelor medicale, cît şi
înstrăinării imobilelor eventual eliberate de care dispun în prezent Spitalului Clinic de
Traumatologie şi Ortopedie şi a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”),
accentuăm faptul că neimplementarea recomandărilor stipulate în prezentul raport de
expertiză anticorupţie denotă promovarea intereselor instituţionale a autorităţii în detrimentul
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 oficială a autorităţii,
cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13 noiembrie 2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile
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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

Pct.1 al proiectului: “Se acceptă propunerea Ministerului Sănătăţii privind
reorganizarea Institutului de Medicină Urgentă prin fuziune (absorbţie) a Spitalului
Clinic de Traumatologie şi Ortopedie şi a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Toma
Ciorbă”.

Potrivit art.36 alin.(3) al Constituţiei RM: „(3) Structura sistemului naţional de ocrotire a
sănătăţii şi mijloacele de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc
potrivit legii organice”.
În conformitate cu prevederile art.2 al Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995,
sistemul de ocrotire a sănătăţii este constituit din unităţi curativ-profilactice, sanitaro-
profilactice, sanitaro-antiepidemice, farmaceutice şi de altă natură. Totodată, conform
prevederilor art.4 alin.(6) al Legii prenotate: „Parlamentul reorganizează, prin acte legislative,
sistemul naţional de sănătate, domeniul medicamentului şi al activităţii farmaceutice”.
Deasemenea, accentuăm faptul că ţinînd cont de competenţa funcţională stabilită de
prevederile Capitolului VI al Constituţiei RM, Legii cu privire la Guvern nr.64-XII din 31 mai
1990 şi reieşind din normele de tehnică legislativă statuate de Legea nr.317-XV din 18 iulie
2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale proiectul de act normativ subsecvent, nu poate depăşi limitele competenţei
instituite de alt act de nivel superior (lege).
În condiţiile cadrului normativ precitat şi ţinînd cont de opinia expusă de către Curtea
Constituţională anterior vis-a-vis de o decizie similară a executivului analizată în conţinutul
compartimentului „suficienţa argumentării” din Capitolul I al prezentului raport de expertiză
anticorupţie, remarcăm faptul că aprobarea proiectului în redacţia propusă, riscă să
contravină prevederilor Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea prealabilă a cadrului normativ
primar special, pentru a asigura încadrarea iniţiativei propuse în limita competenţei
Guvernului.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Pct.2, subpct.2): „Ministerul Sănătăţii: 2) va asigura, prin intermediul comisiei de
reorganizare, absorbţia instituţiilor nominalizate în modul stabilit de legislaţie şi
transmiterea patrimoniului de la Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie şi
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă” către Institutul de Medicină Urgentă,
conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
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întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor,
edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din
9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu
modificările şi completările ulterioare;”.

Prevederile precitate conţin norme de trimitere defectuoase, or prevederile Regulamentului
cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a
subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995, au fost abrogate începînd cu 06 ianuarie 2016 prin
Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015. 

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normei prin prisma celor sus-
menţionate şi substituirea actului normativ de referinţă.

Pct.2 subpct.3): „Ministerul Sănătăţii: 3) va elabora şi va aproba, în modul stabilit,
regulamentul, structura şi efectivul–limită al Institutului de Medicină Urgentă”.

Utilizarea cuvintelor „în modul stabilit” conferă per ansamblu normei precitate un caracter de
trimitere şi, drept consecinţă, creează incertitudine cu referire la reglementarea aplicabilă
raporturilor juridice în speţă. Normele în cauză sunt generale, nu fac referinţă la vreun act
normativ concret, iar ulterior, la etapa de implementare, stabilirea normelor juridice relevante
aplicabile va fi dificilă, fapt ce va crea premise de coruptibilitate. 

Recomandarea: Se recomandă autorului reformularea amendamentului propus şi
evitarea sintagmelor generale care conferă incertitudine normei juridice. În acest sens,
propunem substituirea sintagmelor prenotate, cu referinţe concrete la prevederile
actelor normative în vigoare aplicabile raporturilor juridice reglementate şi excluderea
cuvintelor „în modul stabilit” din context.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.2 subpct.3): „Ministerul Sănătăţii: 3) va elabora şi va aproba, în modul stabilit,
regulamentul, structura şi efectivul–limită al Institutului de Medicină Urgentă”.

Norma precitată nu stabileşte un termen elocvent de elaborare şi aprobare a actelor
normative în speţă, fapt care crează oportunităţi autorităţii pentru stabilirea termenilor la
propria sa discreţie.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea termenului de elaborare şi
aprobare a actelor normative în speţă.

Pct.3: „Disponibilizarea personalului în urma reorganizării Institutului de Medicină
Urgentă, Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie şi a Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase „Toma Ciorbă” se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii în
vigoare”.

Reieşind din spectrul de argumente reflectat de nota de argumentare a proiectului, autorul
mizează pe „reducerea cheltuielilor pentru aparatele administrative, dat fiind faptul că un
urma reorganizării, Institutul de Medicină Urgentă va avea un singur conducător, o singură
contabilitate, un serviciu resurse umane şi juridic unic, etc.”.
Totodată, prevederile pct.3 al proiectului nu stabilesc în mod univoc faptul că în urma
reorganizării şi eficientizării structurii instituţiei va fi disponibilizat doar personalul
administrativ. Prin urmare, aprobarea proiectului în redacţia propusă va condiţiona
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exercitarea unor atribuţii excesive de către factorii de decizie la etapa demarării reorganizării
şi disponibilizării subiective a personalului medical. În contextul dat, accentuăm riscul
eliberării cadrelor medicale calificate, ce dispun de experienţă vastă în domeniu şi care
asigură servicii medicale de calitate înaltă, fapt care va duce inevitabil la perturbarea
activitatii medicale in instituţiile medicale publice şi va periclita per ansamblu sistemul ocrotirii
sănătăţii la nivel naţional.

Recomandarea: Demararea unei proceduri de reorganizare este condiţionată de
existenţa unui plan clar de desfăşurare a acesteia cu obiective concrete prestabilite,
inclusiv sub aspectul delimitării numerice al personalului medical şi administrative ce
urmează să se regăsească în cadrul instituţiei reorganizate.
Prin urmare, în eventualitatea depăşirii riscurilor delimitate în compartimentele
anterioare, ce ţin de competenţa Guvernului de aprobare a iniţiativei de reorganizare a
instituţiilor vizate, se impune necesitatea revizuirii atît conceptuale, cît şi redacţionale
a prevederilor proiectului.
Astfel, analizînd stricto senso pct.3 a proiectului este indispensabilă cuantificarea
personalului administrativ şi personalului medical ce urmează să se regăsească în
componenţa instituţiei reorganizate. Totodată, autoritatea urmează să elaboreze cel
puţin proiectul de regulament şi structură a instituţiei cu anexarea acestora la nota de
argumentare. Realizarea acţiunilor în speţă va justifica iniţiativa prezentată şi intenţia
enunţată a autorului, va asigura fiabilitatea sistemului de prestare a serviciilor
medicale de urgenţă şi va exclude riscul disponibilizării subiective a personalului
medical în eventualitatea aprobării iniţiativei de reorganizare.

Cu titlul de obiecţie generală vis-a-vis de prevederile proiectului

Prevederile proiectului nu reglementează expres modul de utilizare a imobilelor de care
dispun în prezent Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie şi a Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase „Toma Ciorbă” ulterior reorganizării. În acest context, remarcăm faptul că
instituţiile medicale în speţă în prezent dispun de imobile impunătoare, amplasate strategic în
mun.Chişinău, iar valoarea aproximativă a terenului pe care acestea sunt situate poate
depăşi 4,5 mln de euro în eventualitatea înstrăinării ulterioare a acestora.
Prin urmare, ţinînd cont de insuficienţa justificării formulei propuse (absorbţia Spitalului Clinic
de Traumatologie şi Ortopedie şi a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”) şi lipsa
unor prevederi ce vizează modul de utilizare ulterioară a imobilelor de care dispun aceste 2
instituţii medicale, accentuăm riscul exercitării unor acţiuni tendenţioase ulterioare de
comasare şi eliberare a imobilelor în cauză cu scopul înstrăinării acestora.

Recomandarea: În contextul analizei prepuse, este indispensabilă reglementarea
aspectelor ce vizează modul de utilizare ulterioară a imobilelor de care dispun în
prezent instituţiile medicale supuse reorganizării. Totodată, analizînd coroborat cu
obiecţiile expuse la compartimentul “conflicte ale normelor de drept” se recomandă
autorului revizuirea prealabilă a cadrului normativ primar special, pentru a asigura
încadrarea iniţiativei propuse în limita competenţei Guvernului.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.3: „Disponibilizarea personalului în urma reorganizării Institutului de Medicină
Urgentă, Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie şi a Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase „Toma Ciorbă” se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii în
vigoare”.

Prevederile proiectului nu reglementează criteriile de selectare şi disponibilizare ulterioară a
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personalului, fapt ce creează precondiţii pentru impunerea unor cerinţe excesive subiecţilor
vizaţi şi riscuri de corupţie aferente procesului reglementat.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea prevederilor pct.3 conform
recomandărilor expuse la compartimentul “Discreţii excesive ale autorităţilor publice”.

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

Cristina Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

29 Septembrie 2016

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