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hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea unor regulamente-
model privind parcurile pentru tehnologia informaţiei

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor.

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 implementării prevederilor art.6 alin.(1), art.7 alin.(1), art.13 lit.(a) și
art.17 al Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei nr.77 din 21 aprilie 2016.
Astfel, în conformitate cu prevederile din legea menționată, urmează să fie aprobate un șir de
regulamente necesare pentru funcționarea parcurilor pentru tehnologia informației, precum:
-Regulamentul privind organizarea și funcționarea Administrației Parcului pentru tehnologia
informației;
-Regulamentul de înregistrare a rezidenților Parcului pentru tehnologia informației;
-Regulamentul privind evaluarea activității parcurilor pentru tehnologia informației;
-Regulamentul privind organizarea și funcționarea Parcului pentru tehnologia informației.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative temeiul legal,
condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale acestuia şi finalităţile
urmărite prin implementarea amendamentelor propuse. Totodată, menţionăm faptul că în
conformitate cu prevederile pct.3 lit.b) al Hotărîrii Guvernului cu privire la atribuţiile Prim-
ministrului şi ale viceprim-miniştrilor nr.605 din 16 august 2013: “3) viceprim-ministrul,
ministrul economiei:
b) coordonează chestiunile ce ţin de activitatea Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerului
Mediului, Biroului Naţional de Statistică, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Agenţiei
Turismului şi a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;”.
Totodată, proiectul nu a fost coordonat cu Ministerul Economiei la etapa avizării, fapt care
denotă întrunirea parţială a rigorilor de tehnică legislativă stabilite de prevederile art.37-38 al
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Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003. În acest context recomandăm avizarea
proiectului de către Ministerul Economiei.

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

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
individuale în lipsa justificării interesului public. Totodată, considerăm necesară revizuirea
proiectului prin prisma recomandărilor relevate în conţinutul Capitolului II al prezentului raport
de expertiză anticorupţie, întru excluderea eventualelor riscuri de corupţie aferente
proceselor reglementate.

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
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.22 al Anexei nr.2, Regulamentul-model de înregistrare a rezidenților Parcului
pentru tehnologia informației: „22. În Contract se indică:
a) genurile de activitate autorizate;”.

Formula propusă este ambiguă şi riscă să determine dificultăţi la etapa implementării normei.
În acest context, accentuăm faptul că utilizarea cuvîntului „autorizate” poate determina
interpretarea extensivă a normei de către Administraţia Parcului sub aspectul exercitării
nejustificate a atribuţiei de „autorizare a unor activităţi desfăşurate în cadrul parcului de către
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rezident”, improprii statutului acesteia (în acest context urmează a fi examinate şi analiza
expusă în compartimentul „conflicte ale normelor de drept” vis-a-vis de statutul reglementat
de proiect).

Recomandarea: Se recomandă autorului substituirea cuvîntului „autorizate” cu
cuvîntul „desfăşurate”. În aceeaşi ordine de idei, urmează a fi revizuită sintagma
„acordându-i dreptul de a” din conţinutul pct.1.1 al Contractului-model cu privire la
desfășurarea activității în Parcul pentru tehnologia informației, Anexa la Regulamentul
de înregistrare a rezidenților Parcului pentru tehnologia informației.

Pct.6 al Anexei nr.4, Regulamentul-model privind organizarea și funcționarea Parcului
pentru tehnologia informației: „6. În scopul exercitării funcțiilor ce îi revin,
Administrația utilizează, în conformitate cu legislația în vigoare, proprietatea de stat ce
i-a fost transmisă pentru administrare economică, precum și patrimoniul dobîndit, în
modul stabilit, ca urmare a activității sale de administrare a Parcului.

Prevederile citate supra operează cu o noţiune nereglementată de cadrul normativ –
„administrare economică”. În acest context, menţionăm faptul că utilizarea unui termen
neconsacrat, atribuie normei per ansamblu caracter ambiguu, creînd precondiţii pentru
interpretarea subiectivă a prerogativei reglementate şi a spectrului de acţiuni realizate în
virtutea exercitării dreptului de „administrare economică”.

Recomandarea: Se recomandă autorului substituirea cuvintelor „administrare
economică” cu noţiunea „folosinţă”.

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.2, 3 al Anexei nr.1, Regulamentul-model privind organizarea și funcționarea
Administrației Parcului pentru tehnologia informației: „2. Parcul pentru tehnologia
informației [Denumire] (în continuare – Parcul) este administrat de către autoritatea
administrativă – Administrația Parcului (în continuare – Administrația).
3. Administrația are statut de persoană juridică și activează pe principii de
autofinanțare, fiind în subordinea Ministerului Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor (în continuare – Ministerul)”.
Pct.6 al Anexei nr.4, Regulamentul-model privind organizarea și funcționarea Parcului
pentru tehnologia informației: „6.Administrația are statut de persoană juridică și
activează pe principii de autofinanțare, fiind în subordinea Ministerului Tehnologiei
Informației și Comunicațiilor (în continuare – Ministerul)”.

Prevederile citate supra nu corelează cu cadrul normativ primar ce reglementează structura
şi modul de organizare a sistemului administrativ naţional. În acest context, în special
evidenţiem prevederile art.14-15 al Legii privind administraţia publică centrală de specialitate
nr.98 din 04 mai 2012, ce reglementează atît statutul, misiunea şi atribuţiile autorităţilor
administrative din subordinea ministerelor, cît şi alte aspecte privind organizarea activităţii
autorităţilor administraţiei publice centrale.
Astfel, remarcăm faptul că pentru asigurarea implementării politicii statului în anumite
subdomenii sau sfere din domeniile de activitate care îi sînt încredinţate unui minister, în
subordinea acestuia pot fi create autorităţi administrative cu forma de organizare juridică de
agenţii, servicii de stat şi de inspectorate de stat. Totodată, misiunea, funcţiile de bază,
atribuţiile principale, drepturile generale şi alte chestiuni privind organizarea activităţii
autorităţilor administrative din subordinea ministerelor se stabilesc, în conformitate cu
prevederile prezentei legi, ale altor acte legislative şi normative, în regulamentele privind
organizarea şi funcţionarea acestora aprobate de Guvern.
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Prin urmare, în virtutea atribuţiilor reglementate conform prevederilor proiectului şi Legii cu
privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei în competenţa Administraţiei Parcului pentru
tehnologia informației, accentuăm faptul că statutul reglementat al Administraţiei este
impropriu specificului activităţii acesteia şi nu corespunde prevederilor cadrului normativ
pertinent, iar aprobarea proiectului în redacţia propusă va determina cumularea şi exercitarea
competenţelor de supraveghere şi control specifice autorităţilor administrative de către o
entitate necorespunzătoare.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea formulei propuse de reglementare
a statutului Administraţiei Parcului pentru tehnologia informației (prin analogie cu
statutul administraţiei parcurilor industriale create conform prevederilor Legii cu
privire la parcurile industriale nr.182 din 15 iulie 2010), cu excluderea riscului de
cumulare a competenţelor acesteia de către un subiect irelevant, or aprobarea
proiectului păstrînd redacţia actuală a pct.1 este inadmisibilă.

Pct.5.2, 5.4 al Contractului-model cu privire la desfășurarea activității în Parcul pentru
tehnologia informației, Anexa la Regulamentul de înregistrare a rezidenților Parcului
pentru tehnologia informației Anexa nr.2 la proiect:
5.2. La data rezilierii Contractului, Rezidentul pierde titlul de rezident al Parcului.
5.4. Statutul de rezident încetează din momentul excluderii Rezidentului din Registrul
de evidență a rezidenților.

Prevederile sus-citate stabilesc dispoziţii contradictorii, în condiţiile în care data rezilierii
Contractului şi data excluderii Rezidentului din Registrul de evidență a rezidenților sunt
diferite. Prin urmare, devine incert momentul pierderii de către rezident a statutului în cadrul
parcului. În contextul dat accentuăm faptul că reglementarea a 2 soluţii distincte, aplicabile în
egală măsură, va determina interpretarea subiectivă a cadrului normativ şi formarea unei
practici neuniforme la acest capitol.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normelor prenotate şi
concretizarea momentului pierderii de către rezident a statutului în cadrul parcului.

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

Pct.4 al Anexei nr.1, Regulamentul-model privind organizarea și funcționarea
Administrației Parcului pentru tehnologia informației: „4. Sediul Administrației este
stabilit prin ordinul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”.

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) al Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia
informaţiei nr.77 din 21 aprilie 2016: „Rezidenţii parcului desfăşoară, drept activitate
principală, una sau mai multe din activităţile prevăzute la art.8 în sediile lor şi ale
subdiviziunilor lor amplasate pe teritoriul Republicii Moldova”. În acest context, prim-plan
menţionăm faptul că atribuirea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (MTIC) a
prerogativei de stabilire a sediului Administraţiei excede prevederile cadrului normativ primar.
Totodată, prevederile proiectului nu stabilesc criterii pertinente de decizie în acest sens care
vor guverna aprobarea deciziei în speţă de către autoritate. Circumstanţa în cauză, va
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determina condiţii pentru exercitarea discreţionară a atribuţiei date de către autoritate. În
acest context accentuăm inerenţa unor multiple riscuri aferente procesului reglementat
manifestate prin stabilirea tendenţioasă a sediului Administraţiei/tergiversarea procesului de
stabilirii/etc.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea prevederilor citate supra şi
excluderea prerogativei MTIC de stabilire a sediului Administraţiei. Sediul
Administraţiei urmează a fi indicat în Regulamentul Administraţiei de către aceasta
nemijlocit sau în Hotărîrea Guvernului de înfiinţare a Parcului.

Pct.8 al Anexei nr.1, Regulamentul-model privind organizarea și funcționarea
Administrației Parcului pentru tehnologia informației: „8. În procesul îndeplinirii
atribuțiilor sale, Administrația Parcului are următoarele drepturi: b) să perceapă de la
rezidenții Parcului cotizațiile obligatorii;”.

Potrivit proiectului mărimea cotizaţiilor obligatorii achitate de către rezidenţii parcurilor este o
clauză esenţială a contractului încheiat între Administraţie şi rezident. În condiţiile date,
accentuăm faptul că utilizarea cuvîntului „cotizațiile” în context, poate determina riscul
interpretării extensive a normei de către Administraţie şi instituirea şi perceperea unor
cotizaţii suplimentare celor stipulate de contractul încheiat, cît şi riscuri de corupţie aferente
procesului de negociere a tipurilor şi cuantumurilor cotizaţiilor stabilite.

Recomandarea: În context, se recomandă autorului suplimentarea normei la sfîrşit cu
sintagma “stipulate de contractul cu privire la desfăşurarea activităţii în Parcul pentru
tehnologia informaţiei”.

Pct.15 lit.d) al Anexei nr.1, Regulamentul-model privind organizarea și funcționarea
Administrației Parcului pentru tehnologia informației: „15. Întru exercitarea atribuțiilor
sale principale, Administratorul: […] d) în baza structurii aprobate de Minister, aprobă
statele de personal și devizul de cheltuieli ale Administrației;”.
Pct.15 lit.d) al Anexei nr.4, Regulamentul-model privind organizarea și funcționarea
Parcului pentru tehnologia informației: „în baza structurii aprobate de Minister, aprobă
statele de personal și devizul de cheltuieli ale Administrației;".

Prevederile citate supra, de facto, reglementează indirect prerogativa MTIC de aprobare a
structurii Administrației Parcului. Atribuţia în speţă excede competenţa funcţională a MTIC
stabilită de prevederile Legii-cadru cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei nr.77
din 21 aprilie 2016 şi art.11 al Legii privind administraţia publică centrală de specialitate nr.98
din 04 mai 2012, stabilind precondiţii pentru imixtiunea nejustificată autorităţii în activitatea
Administraţiei.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea cuvintelor “aprobate de Minister,”
din conţinutul normeilor citate supra.

Pct.18 al Anexei nr.1, Regulamentul-model privind organizarea și funcționarea
Administrației Parcului pentru tehnologia informației: „18. Administratorul este obligat
să informeze din timp Ministerul despre rezultatele tuturor controalelor activității
financiar-economice ale Administrației, inclusiv concluziile auditului”.

Utilizarea cuvintelor “din timp” atribuie inertitudine termenului de informare a MTIC de către
administrator şi creează precondiţii pentru aprecierea subiectivă a normei atît de către
administrator, cît şi de către autoritate. Circumstanţa în cauză determină multiple riscuri
aferente procesului reglementat, manifestate inclusiv prin informarea tardivă/neinformarea
autorităţii şi exercitarea unor atribuţii discreţionare de către autoritate în contextul aprecierii
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realizării conforme a obligaţiei de către administrator.

Recomandarea: Se recomandă autorului concretizarea aspectului temporar de
informare.

Pct.19 al Anexei nr.1, Regulamentul-model privind organizarea și funcționarea
Administrației Parcului pentru tehnologia informației: „19. În cazul depistării unor
încălcări ale contractului din partea Administratorului, Ministerul este obligat să
întreprindă toate măsurile necesare pentru lichidarea acestor încălcări. De asemenea,
Ministerul este în drept să prezinte Guvernului un demers, solicitînd aplicarea
sancțiunilor sau eliberarea din funcție a Administratorului”.

Coroborat cu obiecţiile expuse în compartimentul „Responsabilitate şi sancţiuni
necorespunzătoare” accentuăm faptul că norma citată supra determină incertitudine în
contextul aprecierii activităţii administratorului de către autoritate şi atribuţiile exercitate de
către autoritate în raport cu Administratorul în contextul desfăşurării procesului de apreciere.
Totodată, menţionăm faptul că utilizarea cuvintelor „este în drept” în propoziţia a 2-a atribuie
caracter neclar normei şi poate determina aplicarea discreţionară a dreptului în speţă de
către autoritate şi atragerea selectivă la răspundere a administratorului.

Recomandarea: Se recomandă autorului substituirea cuvintelor „este în drept” cu
cuvintele „este obligat” (analogic prevederilor din propoziţia 1 a normei).

Pct.12 al Anexei nr.2, Regulamentul-model de înregistrare a rezidenților Parcului
pentru tehnologia informației: „12. În cazul în care documentele prezentate nu
corespund cerințelor stipulate la art.9 și 10, Administrația are dreptul să solicite
prezentarea documentelor ajustate. În acest caz, termenul prevăzut la art.11 se
prelungește corespunzător.”

Prevederile citate supra nu reglementează termenul acordat suplimentar solicitantului pentru
prezentarea documentelor ajustate, fapt care poate determina stabilirea discreţionară a
termenului de către autoritate.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea termenului acordat
suplimentar solicitantului pentru prezentarea documentelor ajustate.

Pct.13 al Anexei nr.2, Regulamentul-model de înregistrare a rezidenților Parcului
pentru tehnologia informației: „13. În cazul în care, în urma examinării cererii de
înregistrare și a documentelor anexate, Administrația ia decizia de înregistrare a
solicitantului în calitate de rezident al Parcului, aceasta informează solicitantul printr-
un aviz scris despre decizia sa și despre necesitatea încheierii cu Administrația a
contractului cu privire la desfășurarea activității în Parc, în vederea finalizării
procedurii de înregistrare.”

Prevederile citate supra nu reglementează procedura de iniţiere şi desfăşurare a negocierilor
pe marginea proiectului de contract care urmează a fi semnat de către rezident şi
Administraţie, fapt care determină incertitudine vis-a-vis de exigenţele aplicabile procedurii în
speţă, drepturile şi obligaţiile rezidentului sub acest aspect şi a Administraţiei.

Recomandarea: Se recomandă autorului completarea prevederilor sus-citate cu o
sintagmă ce vizează obligaţia anexării proiectului de contract la avizul de înştiinţare
remis rezidentului. 

Pct.22 al Anexei nr.2, Regulamentul-model de înregistrare a rezidenților Parcului
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pentru tehnologia informației: „22. În Contract se indică:
a. genurile de activitate autorizate;
b. drepturile și obligațiile rezidentului și ale Administrației;
c. cuantumul cotizației obligatorii;
d. tipurile rapoartelor pe care le prezintă rezidentul Administrației;
e. răspunderea părților în caz de încălcare a prevederilor contractuale;
f. alte clauze negociate de părți.”

Prevederile citate supra reglementează clauzele indispensabile a contractului încheiat de
către rezident şi Administraţia parcului, fără referinţe corespunzătoare la obligativitatea
reglementării temeiului de reziliere/rezoluţie a contractului. Lipsa unor rigori aplicabile în
acest sens va determina reglementarea selectivă a aspectelor privind rezilierea/rezoluţia în
conţinutul contractelor încheiate cu rezidenţii şi exercitarea unor atribuţii excesive de către
Administraţie în acest sens.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea unei clauze contractuale
suplimentare – “rezilierea/rezoluţia contractului”.

Pct.3, Regulamentul-model privind evaluarea activității parcurilor pentru tehnologia
informației, Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului: „3. Ministerul Tehnologiei Informației
și Comunicațiilor stabilește componența nominală a membrilor Comisiei de evaluare în
baza propunerilor prezentate de către autoritățile menționate la articolul 2.
Președintele și secretarul Comisiei de evaluare sînt numiți prin ordinul Ministerului
Tehnologiei Informației și Comunicațiilor din rîndul membrilor comisiei”.

Prevederile citate supra nu reglementează procedura şi termenul de numire şi revizuire a
componenţei Comisiei de evaluare, fapt care denotă caracterul perpetuu al acesteia.
Circumstanţa în cauză va determina exercitarea calităţii de membru/preşedinte al Comisiei
pentru o perioadă nedeterminată de către un anumit cerc de subiecţi fapt care condiţionează
gestionarea ineficientă a procesului atribuit şi multiple riscuri de corupţie aferente proceselor
reglementate. Riscurile în speţă, sunt accentuate de lipsa unor prevederi relevante ce
vizează criteriile de numire şi demitere a membrilor/preşedintelui Comisiei.
Accentuăm faptul că în conformitate cu prevederile art.7, alin.(1) lit.b) al Convenţiei
Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, ratificată de către Republica Moldova prin
Legea nr.158-XVI din 06 iulie 2007, : „Fiecare stat parte se străduieşte, dacă este cazul şi
conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, să adopte, să menţină şi să
consolideze sisteme de recrutare, de angajare, de încurajare a fidelităţii, de promovare şi de
pensionare a funcţionarilor şi, dacă este cazul, a altor agenţi publici nenumiţi, care cuprind
proceduri corespunzătoare pentru a selecţiona şi pentru a forma persoanele numite să ocupe
posturi publice considerate ca fiind în mod special expuse la corupţie şi, dacă este cazul,
pentru a asigura o rotaţie pe aceste posturi”.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea procedurii şi termenului de
numire şi revizuire a membrilor Comisiei de evaluare.

Pct.26, Regulament-model privind evaluarea activității parcurilor pentru tehnologia
informației, Anexa nr.3: „26. În cazul în care va constata că Parcul nu a realizat
obiectivele sus-menționate, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor poate
înainta Guvernului propunerea de desființare a Parcului în conformitate cu prevederile
legislației aplicabile”.

Prevederile citate supra atribuie unei autorităţii cu conducere unipersonală competenţa de
constatare a realizării obiectivelor stipulate de pct.17 al Regulamentului de către Parc, în
lipsa unor criterii cuantificabile de apreciere a activităţii parcului şi progresia de îndeplinire a
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obiectivelor stabilite
Lipsa unor criterii cuantificabile creează un vid legislativ ce permite autorităţii de a exercita
atribuţii excesive sub acest aspect, or prevederile proiectului stabilesc posibilitatea desființării
Parcului în cazul în care în rezultatul activităţii Comisiei se va constata faptul că Parcul nu a
realizat obiectivele stipulate conform pct.16. Astfel, accentuăm riscul aprecierii şi constatării
tendenţioase a rezultatelor activităţii parcului de către autoritate şi iniţierea arbitrară a
procedurii de desfiinţare a Parcului.
Totodată, menţionăm faptul că utilizarea cuvintelor „poate înainta” creează precondiţii pentru
interpretarea subiectivă a normei şi aprecierea cazuistică a oportunităţii înaintării propunerii
de desființare a Parcului în cazul în care în rezultatul activităţii Comisiei se va constata faptul
că Parcul nu a realizat obiectivele stipulate conform pct.16.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea obiectivelor reglementate şi
stabilirea unor indici cantitativi şi calitativi de constatare a realizării obiectivelor de
către Parc. Subsidiar urmează a fi revizuită şi redistribuită competenţa de constatare a
aspectului dat, aprobarea unei decizii comune de către Comisia de evaluare şi MTIC şi
reglementarea unei sancţiuni preliminare (avertizare) sau aprobarea deciziei de
desfiinţare ca urmare a progresiei negative pe parcursul a cel puţin 2 ani. De
asemenea, urmează a fi exclus din context cuvîntul „poate”.

Pct.18, Regulament-model privind evaluarea activității parcurilor pentru tehnologia
informației, Anexa nr.3: „18. Procedura de evaluare a activității rezidenților Parcului
are loc concomitent cu procedura de evaluare a activității Parcului”.

Prim-plan accentuăm faptul că prevederile proiectului vizează procedura de evaluare a
activităţii parcului per ansamblu, fără referinţe corespunzătoare la procedura de evaluare a
activității rezidenților Parcului, subiectul ce o desfăşoară, criteriile de evaluare şi finalitatea
procesului dat. Lipsa unor prevederi pertinente în acest sens creează precondiţii pentru
exercitarea unor atribuţii excesive de către autoritate în raport cu rezidenţii parcului.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea din context a referinţelor la
evalurea activității rezidenților Parcului.

Pct.13 al Anexei nr.4, Regulamentul-model privind organizarea și funcționarea Parcului
pentru tehnologia informației: „13.Administrația este condusă de un administrator (în
continuare – Administratorul), desemnat în funcție de Guvern, la propunerea
Ministerului pe un termen de 5 ani, în baza unui contract încheiat între acesta și
Minister”.

Prevederile citate supra nu reglementează procedura şi criteriile de selectare a
Administratorului Parcului, fapt care condiţionează gestionarea ineficientă a procesului
atribuit, exercitarea unor atribuţii excesive de către autoritate şi multiple riscuri de corupţie
aferente proceselor reglementate. 

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea procedurii şi criteriilor de
selectare a Administratorului Parcului.

Cu titlu de obiecţie generală vis-à-vis de prevederile proiectului

Prevederile proiectului nu stabilesc un contract-model încheiat între Administratorul Parcului
şi MTIC, fapt care creează precondiţii pentru exercitarea unor atribuţii discreţionare de către
autoritate la etapa implementării normei şi negocierii tendenţioase a contractului.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea unui contract-model încheiat
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între Administratorul Parcului şi MTIC.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.7 al Anexei nr.1, Regulamentul-model privind organizarea și funcționarea
Administrației Parcului pentru tehnologia informației: „7. În vederea realizării misiunii
sale, Administrația Parcului are următoarele atribuții:
l) stabilește criteriile și selectează societățile de audit/auditori calificați în vederea
efectuării auditului la rezidenții Parcului;”.
Pct.46 al Anexei nr.4, Regulamentul-model privind organizarea și funcționarea Parcului
pentru tehnologia informației: „46. Activitatea economico-financiară a rezidenților
Parcului este supusă anual, în mod obligatoriu, unui audit de către societățile de audit
sau auditori calificați, selectați și contractați, în bază de concurs, de către
Administrație, conform criteriilor stabilite de aceasta. Rezidentul Parcului va
compensa Administrației costurile suportate în legătură cu efectuarea auditului.
Rezidenții au dreptul să încheie de sine stătător contractele de audit cu societățile de
audit sau auditori calificați care corespund criteriilor stabilite de Administrație, cu
condiția ca obiectul contractului de audit să corespundă cerințelor stabilite de
Administrație, iar raportul auditorului respectiv să fie prezentat Administrației”.

Norma precitată atribuie Administraţiei prerogativa de a stabili de sine stătător criteriile de
selectare a auditorilor în vederea efectuării auditului la rezidenții Parcului, fapt care poate
determina exercitarea unor atribuţii excesive de către aceasta manifestate inclusiv prin
stabilirea condiţiilor adaptate unor anumiţi subiecţi şi favorizarea accederii doar a acestora în
concursul de selectare a auditorilor. Totodată, prevederile proiectului nu reglementează
procedura utilizată de către Adminstraţie în vederea selectării nemijlocite a auditorului, fapt
care, de asemenea, condiţionează multiple riscuri de corupţie aferente procesului în speţă şi
prejudiciază nivelul de transparenţă a activităţii acestora.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea unor criterii unice şi a
mecanismului de selectare a auditorilor (concurs public).

Pct.14 lit.d) al Anexei nr.1, Regulamentul-model privind organizarea și funcționarea
Administrației Parcului pentru tehnologia informației: „14. În contractul cu
Administratorul se indică: d) lista chestiunilor pe care Administratorul este obligat să
le coordoneze cu Ministerul;”.
Pct.16 lit.f) al Anexei nr.1, Regulamentul-model privind organizarea și funcționarea
Administrației Parcului pentru tehnologia informației: „16. Administratorul Parcului are
următoarele obligații: […] f) să îndeplinească alte obligații stipulate în contractul cu
Ministerul”.

Implementarea prevederilor citate supra prezumă, de facto, exercitarea de către MTIC a
prerogativei de decizie asupra arealului de autonomie decizională a Administraţiei, fapt care
poate condiţiona imixtiunea per ansamblu a autorităţii în activitatea Administraţiei. În acest
context, pot apărea multiple riscuri de corupţie aferente procesului reglementat manifestate
inclusiv prin lărgirea discreţionară a autonomiei unei administraţii, cît şi restricţionarea
nejustificată a alteia. Prin urmare, accentuăm faptul că formula propusă creează precondiţii
pentru stabilirea unor cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor de către beneficiari şi
subminează eficienţa activităţii Administraţiei.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea şi reglementarea în cadrul
proiectului propus a tuturor aspectelor ce urmează a fi coordonate în mod obligatoriu
de către Administraţie cu MTIC .
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Pct.7 al Anexei nr.2, Regulamentul-model de înregistrare a rezidenților Parcului pentru
tehnologia informației: „7. Persoanele juridice sau fizice la a căror solicitare a fost
creat Parcul se înregistrează din oficiu în calitate de rezidenți ai Parcului.

Implementarea normei în redacţia propusă poate determina riscul iniţierii unor acţiuni
tendenţioase de înfiinţare a parcurilor de către persoanele fizice şi juridice ce nu întrunesc
exigenţele stabilite de către prevederile cadrului normativ pentru a deveni rezident al parcului
(de exemplu restricţia Administrației Parcului, Administratorului și altor angajați ai
Administrației de a participa direct sau indirect la formarea capitalului social al persoanelor
juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul Parcului). Astfel, prevederile precitate pot
constitui un mecanism de eludare a cadrului normativ şi obţinerii titlului de rezident contrar
restricţiilor stabilite de prevederile normelor legale.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea normei din proiect.

Pct.10 al Anexei nr.2, Regulamentul-model de înregistrare a rezidenților Parcului
pentru tehnologia informației: „10. La cerere se anexează copiile următoarelor acte:
a) actele care confirmă înregistrarea solicitantului în calitate de subiect al activității de
întreprinzător în Republica Moldova (extrasul din registrul respectiv și actul
constitutiv);
b) [DE AMENDAT CU ALTE DOCUMENTE, DUPĂ CAZ (E.G. STATELE DE PERSONAL,
ULTIMUL RAPORT FINANCIAR, ETC)].”

Prevederile pct.10 lit.b) stabilesc condiţii neexhaustive de înaintare a cererii de înregistrare a
rezidenţilor Parcului pentru tehnologia informației. Circumstanţa în speţă determină riscul
impunerii nejustificate şi abuzive a unor cerinţe suplimentare solicitantului.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea exhaustivă a documentelor
anexate la cerere de către solicitant.

Pct.2.1.5., 2.2.7., 2.3.3., 2.4.3. lit.g) 2.4.10. al Contractului-model cu privire la
desfășurarea activității în Parcul pentru tehnologia informației, Anexa la Regulamentul
de înregistrare a rezidenților Parcului pentru tehnologia informației:
„2.1.5. [DE AMENDAT CU ALTE DREPTURI, DUPĂ CAZ];”.
„2.2.7.[DE AMENDAT CU ALTE OBLIGAȚII, DUPĂ CAZ];”.
„2.3.3. [DE AMENDAT CU ALTE DREPTURI, DUPĂ CAZ];”.
„2.4.3.g) [DE AMENDAT CU ALTE DATE, DUPĂ CAZ];”.
„2.4.10.[DE AMENDAT CU ALTE OBLIGAȚII, DUPĂ CAZ];”.

Normele citate supra creează precondiţii pentru exercitarea unor atribuţii excesive de către
Administraţie la etapa negocierii contractului, stabilirea unor norme adaptate convenţiei unui
anumit rezident şi riscuri de corupţie aferente procesului reglementat (atribuirea discreţionară
a unor drepturi speciale sau stabilirea tendenţioasă a unor obligaţii excesive pentru anumiţi
rezidenţi, etc.).

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea exhaustivă a spectrului de
drepturi şi obligaţii de care dispune rezidentul şi Administraţia în calitate de parte
contractantă.

Pct.16 Regulamentul-model privind evaluarea activității parcurilor pentru tehnologia
informației, Anexa nr.3: „16. În scopul exercitării atribuțiilor sale, Comisia de evaluare
are dreptul să solicite de la Administrația Parcului și, după caz, rezidenții acestuia
documentele și informațiile necesare”.
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Norma dată stabileşte o derogare potrivit căreia, suplimentar documentelor solicitate în
cadrul evaluării conform pct.15 al Regulamentului-model privind evaluarea activității
parcurilor pentru tehnologia informației, Anexa nr.3 a proiectului, Comisia de evaluare poate
impune cerinţe suplimentare arbitrare de evaluare şi solicita abuziv documente irelevante.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea formulei propuse şi reglementarea
exhaustivă a tuturor documentelor solicitate de Comisie în contextul evaluării
activității parcurilor pentru tehnologia informației.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Pct.10 al Anexei nr.1, Regulamentul-model privind organizarea și funcționarea
Administrației Parcului pentru tehnologia informației: „10. Rapoartele Administrației se
publică pe pagina-web oficială a Parcului”.

Prevederile stabilite supra nu concretizează periodicitatea de publicare a rapoartelor de către
Administraţie pe pagina web oficială a parcului, fapt care condiţionează interpretarea
subiectivă a obligaţiei în speţă şi subminează transparenţa activităţii acestuia.

Recomandarea: Se recomandă autorului concretizarea periodicităţii de publicare a
rapoartelor de către Administraţie pe pagina web oficială a parcului.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Pct.31 al Anexei nr.1, Regulamentul-model privind organizarea și funcționarea
Administrației Parcului pentru tehnologia informației: „31. Administrația Parcului,
Administratorul și alți angajați ai Administrației nu au dreptul să participe direct sau
indirect la formarea capitalului social al persoanelor juridice, care își desfășoară
activitatea pe teritoriul Parcului”.

Prevederile citate supra stabilesc interdicţia Administrației Parcului, Administratorului și altor
angajați ai Administrației de a participa direct sau indirect la formarea capitalului social al
persoanelor juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul Parcului. Instituirea unor astfel
de norme este binevenită întru excluderea circumstanţelor de aprobare a deciziilor de
reglementare/supraveghere şi control în condiţii de conflict de interese de către subiecţii
vizaţi. Totodată, norma în speţă este insuficientă în vederea reglementării tuturor aspectelor
ce ar putea determina conflictul de interese în cadrul proceselor de lucru/decizionale, or
proiectul nu stabileşte restricţii la capitolul angajării acestora în cadrul entităţilor ce dispun de
statut de rezident al parcului. 

Recomandarea: Se recomandă autorului lărgirea spectrului de aplicabilitate a normei
şi reglementarea interdicţiei Administrației Parcului, Administratorului și altor angajați
ai Administrației de a activa în cadrul entităţilor-rezidente a parcului.

Pct.26, Regulament-model privind evaluarea activității parcurilor pentru tehnologia
informației, Anexa nr.3: „26. În cazul în care va constata că Parcul nu a realizat
obiectivele sus-menționate, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor poate
înainta Guvernului propunerea de desființare a Parcului în conformitate cu prevederile
legislației aplicabile”.

Prevederile proiectului nu reglementează proceduri pertinente de contestare a deciziilor şi
acţiunilor autorităţii publice, fapt care îngrădesc dreptul de apărare a rezidentului creează
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precondiţii pentru aprobarea unor decizii tendenţioase în acest sens şi riscuri de corupţie
aferente procesului reglementat.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea procedurii de contestare a
concluziilor Comisiei de evaluare şi deciziilor MTIC privind realizarea/nerealizarea
obiectivelor de către parc.

Pct.2.1.3 al Contractului-model cu privire la desfășurarea activității în Parcul pentru
tehnologia informației, Anexa la Regulamentul de înregistrare a rezidenților Parcului
pentru tehnologia informației:
„2.1.3. să sesizeze autoritățile publice competente despre cazurile de încălcare de
către Rezident a prevederilor Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației
și/sau a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor”.

Formula propusă este reglementată restrictiv, vizînd doar obligaţia de înştiinţare în cadrul
încălcării Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației. Astfel, redacţia
reglementată este insuficientă pentru a asigura înştiinţarea promptă a tuturor organelor de
drept în cazul identificării de către Administraţie a încălcării de către rezident a prevederilor
legislaţiei în vigoare.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea obligaţiei de înştiinţare a
tuturor organelor de drept în caz de încălcare de către rezident a prevederilor
legislaţiei în vigoare.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Pct.19 al Anexei nr.1, Regulamentul-model privind organizarea și funcționarea
Administrației Parcului pentru tehnologia informației: „19. În cazul depistării unor
încălcări ale contractului din partea Administratorului, Ministerul este obligat să
întreprindă toate măsurile necesare pentru lichidarea acestor încălcări. De asemenea,
Ministerul este în drept să prezinte Guvernului un demers, solicitînd aplicarea
sancțiunilor sau eliberarea din funcție a Administratorului”.

Analizînd redacţia propusă remarcăm insuficienţa de reglementare a normei propuse, or
autorul nu concretizează sancţiunile aplicabile administratorului. Totodată, menţionăm faptul
că redacţia propusă este restrictivă sub aspectul reglementării temeiurilor de înaintare a
demersului de sancţionare sau eliberare din funcţie a Administratorului. Circumstanţa în
cauză va determina insuficienţa instrumentelor disponibile în contextul monitorizării eficienţei
şi legalităţii acţiunilor administratorului de către MTIC şi imposibilitatea aplicării unor sancţiuni
corespunzătoare administratorului pentru încălcarea prevederilor cadrului
normativ/neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu,
neînştiinţarea autorităților administrației publice locale, organului fiscal, vamal, de asigurări
sociale, asigurări medicale, statistic din circumscripția în care se află sediul central a
rezidentului despre retragerea titlului de rezident al Parcului, etc.

Recomandarea: Se recomandă autorului concretizarea sancţiunilor aplicabile
administratorului în cazul încălcării de către acesta a clauzelor contractuale. Subsidiar,
urmează a fi reglementată aplicarea sancţiunilor inclusiv pentru încălcarea
prevederilor cadrului normativ/neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a
atribuţiilor de serviciu, neînştiinţarea autorităților administrației publice locale,
organului fiscal, vamal, de asigurări sociale, asigurări medicale, statistic din
circumscripția în care se află sediul central al rezidentului despre retragerea titlului de
rezident al Parcului, etc.
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Pct.16 al Anexei nr.2, Regulamentul-model de înregistrare a rezidenților Parcului
pentru tehnologia informației: „16. În cazul în care solicitantul nu a încheiat cu
Administrația contractul în termenul indicat la art.14 și nu a prezentat Administrației o
cerere motivată de prelungire a acestui termen, acesta nu va fi inclus în Registrul de
evidență al rezidenților Parcului și nu va mai putea depune cereri repetate în viitor”.
Pct.35 al Anexei nr.4, Regulamentul-model privind organizarea și funcționarea Parcului
pentru tehnologia informației: „35. În cazul în care solicitantul nu a încheiat cu
Administrația contractul în termenul indicat la art.33 și nu prezentat Administrației o
cerere motivată de prelungire a acestui termen, acesta nu va fi inclus în Registrul de
evidență al rezidenților Parcului și nu va mai putea depune cereri repetate în viitor". 

Neîncheierea contractului poate fi în egală masură o consecinţă atît a acţiunilor
iresponsabile/ilegale ale administraţiei parcului cît şi a rezidentului parcului.
Prin urmare, privarea definitivă şi irevocabilă de dreptul de a obţine titlul de rezident
constituie o sancţiune vădit disproporţională aplicată beneficiarului pentru neîntrunirea unor
rigori formale, reglementate insuficient (în contextul obiecţiilor expuse în compartimentele
anterioare ce vizează lipsa normelor de reglementare a procedurii de negociere şi încheiere
a contractelor).

Recomandarea: În contextul celor sus-menţionate, se recomandă autorului revizuirea
sancţiunii reglementate şi excluderea cuvintelor “și nu va mai putea depune cereri
repetate în viitor”. Totodată, pentru a asigura responsabilizarea rezidentului, se
impune necesitate reglementării detaliate a obligaţiilor acestuia în contextul semnării
contractului, termenelor de executare a acestor obligaţii, cît şi a sancţiunii de anulare
a deciziei adoptate cu acordarea posibilităţii de înaintare a unei cereri noi de
înregistrare în calitate de rezident al parcului.

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

16 Decembrie 2016
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