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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 Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

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 urmăreşte eficientizarea sistemului de
protecţie socială conform necesităţilor persoanelor infectate HIV/SIDA în conformitate cu
Obiectivele Programului „Reducerea impactului infecţiei HIV în Republica Moldova”.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, epidemia HIV/SIDA se numără printre
maladiile care provoacă daune sociale mari la nivel de comunitate, de ţară şi la nivel global.
Tocmai de aceea a devenit obligatorie îngrijirea multidisciplinară. Rolul preventiv/curativ al
medicinii este completat armonios de rolul consilierii psihologice şi sociale, al educării şi al
asistenţei în îngrijire. Ca şi orice altă boală cronică, suferinţa persoanei infectate are
repercusiuni asupra propriei familii, cu importante consecinţe intra/extrafamiliale. Astfel,
pentru ridicarea calităţii vieţii, reducerea ratei morbidităţii şi mortalităţii persoanelor cu
HIV/SIDA prin îmbunătăţirea aderenţei la tratamentul antiretroviral specific infecţiei HIV, au
fost deschise Centre Sociale Regionale pentru Asistența și Protecția Peroanelor Infectate
HIV/SIDA. Prin intermediul Centrelor Sociale Regionale respective a fost posibilă fortificarea
capacităților structurilor guvernamentale - instituțiilor publice sociale - de acordare a
serviciilor psiho-sociale, serviciilor de intervenţie în situaţii de criză pentru persoanele HIV
infectate și familiile lor, precum şi promovarea unui mod de viață sănătos și a incluziunii
sociale al acestora. Considerăm argumentele prezentate de autor relevante, iar proiectul
oportun spre promovare.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Autorul a elucidat în nota de argumentare că datorită dificultăților întimpinate privind
identificarea unui mecanism de finanțare pentru astfel de servicii regionale, precum și
respectării principiilor de reformă a descentralizării autorităților publice locale, la data de 20
octombrie 2015 a fost organizată o ședință sub auspiciul Cancelariei de Stat cu
reprezentanții Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei,
autorităților administrației publice locale, Directorii Centrelor Sociale Regionale HIV/SIDA din
mun. Bălți, mun. Chișinău și mun. Comrat. În cadrul discuțiilor a fost identificat un mecanism
de finanțare și luată o decizie comună, astfel încît activitatea și întreținerea Centrelor Sociale
Regionale pentru asistența persoanelor infectate HIV/SIDA să fie asigurată din contul
bugetului de stat prin transferuri cu destinație specială către bugetele autorităților publice
locale.

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

Prevederile proiectului reglementează modul de organizare şi funcţionare a Centrelor Sociale
Regionale pentru asistenţa persoanelor infectate HIV/SIDA şi a standardelor minime de
calitate pentru serviciile prestate în cadrul Centrelor. Prin urmare, proiectul promovează
interesele persoanelor infectate HIV/SIDA şi a membrilor familiilor acestora, însă promovarea
este conformă interesului public general. 

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
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 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

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

Pct.4 din proiectul Regulamentului - cadru: „Centrul Social Regional se supune
acreditării în conformitate cu legislaţia în vigoare”. 

Reglementarea acreditării este una generală, care la implementare riscă să nu fie aplicată
corespunzător sau aplicată diferit în situaţii similare. Autorul nu face referinţă la o lege exactă
care ar prevedea procedura de acreditare. Avînd în vedere că există Legea nr.129/2012
privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale, considerăm judicios specificarea acesteia
pentru a asigura o maximă claritate normativă şi procedurală. 

Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „Centrul Social Regional se
supune acreditării în conformitate cu Legea nr.129/2012 privind acreditarea
prestatorilor de servicii sociale”.

Pct.19 subpct.5 din proiectul Regulamentului - cadru: „Beneficiarul are dreptul să
solicite utilizarea datelor cu caracter personal şi păstrarea acestora în siguranţă şi
confidenţialitate”. 

Pentru a asigura colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor
legii şi luînd în considerare sensibilitatea datelor referitoare la starea beneficiarilor,
considerăm necesară specificarea expresă în textul Regulamentului - cadru a Legii
nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 

Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „Beneficiarul are dreptul să
solicite utilizarea datelor cu caracter personal şi păstrarea acestora în conformitate cu
Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal".

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.7 din proiectul Regulamentului - cadru: „Calitatea serviciilor prestate de către
Centrul Social Regional se evaluează periodic de către organele specializate din
domeniul social”. 

Autorul menţionează că evaluarea calităţii serviciilor prestate de către Centrele regionale se
efectuează periodic de către organele specializate din domeniul social.
Din conţinutul normelor nu putem distinge care este perioada limită în care va fi efectuată
evaluarea în mod obligatoriu. Menţionăm că atît proiectul în cauză, cît şi Legea nr.123 din
18.06.2010 cu privire la serviciile sociale nu prevăd expres o perioadă determinată în care
urmează a fi efectuată evaluarea Centrelor. Astfel, autorul a evitat să indice această limită,
optînd pentru o abordare generală la acest capitol. Sintagma „se evaluează periodic” poate fi
interpretată multiplu întrucît nu este stabilită expres o perioadă fixă, iar autoritatea autorizată
în efectuarea evaluărilor poate să realizeze evaluări ori de cîte ori consideră necesar, ceea
ce poate crea abuzuri din partea acesteia în raport cu activitatea Centrelor. Nereglementarea
expresă poate genera acte de corupţie materializate prin efectuarea evaluărilor în mod
abuziv. Lipsa unui termen expres acordă o ambiguitate prevederilor proiectului şi discreţii
excesive organelor specializate din domeniul social, precum şi lasă la propria latitudine
stabilirea termenului pentru fiecare caz în parte.

Recomandarea: Propunem autorului substituirea cuvîntului „periodic” cu cuvîntul
„anual” în textul normei. 

3



Pct.7 din proiectul Regulamentului - cadru: „Calitatea serviciilor prestate de către
Centrul Social Regional se evaluează periodic de către organele specializate din
domeniul social”. 

Autorul operează cu sintagma „organele specializate din domeniul social”, nefiind evident
care ar fi acestea. Există riscul ca evaluarea să nu fie efectuată din cauza lipsei menţionării
exprese a organelor specializate. Lipsa prevederii atribuţiilor unor organe concrete de
evaluare a calităţii serviciilor prestate de către Centre, lasă deschisă posibilitatea neglijării
efectuării evaluării sau desfăşurării acesteia în mod formal.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „organele specializate din domeniul social” cu
specificarea exactă a organelor care vor evalua serviciile prestate de către Centrul
Social Regional, cu competenţele respective (spre exemplu: Consiliul Naţional de
Acreditare a prestatorilor de servicii sociale).

Pct.11 din proiectul Regulamentului – cadru – 

Autorul stabileşte tipurile de servicii prestate în cadrul Centrului, nefiind clară plenitudinea
serviciilor prescrise. În aşa fel, Centrul ar putea desfăşura şi alte activităţi, pe lîngă cele
prenotate la pct.11, ceea ce ar fi în defavoarea scopului şi premiselor creării Centrului.
Pentru a nu admite desfăşurarea unor alte activităţi decît cele menţionate, care ar fi contrare
scopului Centrului, considerăm necesară completarea normei în acest sens.

Recomandarea: Completarea normei după sintagma „Tipurile de servicii prestate” cu
cuvîntul „gratuit” şi după subpct.7) includerea unei menţiuni despre exhaustivitatea
serviciilor prestate prevăzute la pct.11. 

Pct.17 din proiectul Regulamentului – cadru – 

Pentru asigurarea standardului 4 – Confidenţialitatea datelor cu caracter personal este
necesară instituirea obligaţiei Centrului de prelucrare a datelor cu caracter personal în strictă
conformitate cu Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. În caz
contrar, prelucrarea datelor în mod corespunzător riscă să fie una declarativă, care nu ar fi
asigurată la implementare. 

Recomandarea: Completarea pct.17 cu un nou subpunct: „subpct.7) să asigure
prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr.133/2011 privind
protecţia datelor cu caracter personal”. 

Pct.67 subpct.3 din Standardele minime de calitate – Standardul 22: „Centrul Social
Regional este condus de un manager cu studii superioare în domeniu şi experienţă
profesională de minimum 5 ani”. 

Autorul stabileşte în calitate de standard minim pentru selectarea managerului Centrului
Social Regional o persoană cu studii superioare în domeniu şi cu o experienţă profesională
de 5 ani, însă nu stabileşte natura experienţei obţinute, or nu toată experienţa este relevantă
pentru exercitarea funcţiei de manager al unui Centru Social. În varianta actuală la funcţia de
manager poate candida o persoană cu studii superioare într-o varietate de domenii
(psihologie, drept, economie, asistenţă socială etc.) şi care are o experienţă de 5 ani,
experienţă obţinută în orice tip de activitate, fapt care nu este oportun, deoarece activitatea
Centrelor presupune o complexitate şi un specific aparte. Pentru a asigura gestionarea
eficientă a Centrelor, experienţa managerului trebuie să fie conexă domeniilor: asistenţa
socială, sănătate.
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Recomandarea: Completarea punctului cu cerinţe referitoare la experienţa
managerului în domeniul social sau cel al sănătăţii. 

Pct.84 din Standardele minime de calitate – Standardul 28: „Reclamaţiile sunt
examinate în termen, detaliat, în condiţiile legislaţiei”. 

Expunerea generalistă a autorului referitoare la termen va acorda posibilitatea extinderii
termenului în mod exagerat şi abuziv sau neglijarea reclamaţiilor întru totul. Beneficiarii
serviciilor oferite de Centre sunt persoane într-o situaţie sensibilă. Din această cauză
necesită o atenţie şi protecţie deosebită, iar un mecanism de reclamare a personalului ar
asigura acest fapt. Din prevederea propusă de autor nu este clară legea la care autorul face
referire, iar lipsa prevederii unui termen de examinare a reclamaţiilor va rezulta în stabilirea
unor termene exagerat de mari. Totodată, autorul nu a menţionat obligativitatea emiterii unui
răspuns la o astfel de reclamaţie, precum şi modul în care va fi soluţionată, ceea ce din nou,
oferă discreţii excesive personalului Centrului. 

Recomandarea: Stabilirea expresă a termenului de examinare a reclamaţiilor, precum
şi completarea cu prevederi referitoare la modul de soluţionare a reclamaţiilor. 

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

Pct.73 subpct.5 din Standardele minime de calitate – Standardul 24.

Prevederi referitoare la asigurarea confidenţialităţii lipsesc, iar în conţinutul Standardelor nu
se menţionează despre necesitatea înregistrării Centrelor Sociale în calitate de operatori de
date cu caracter personal la Centrul pentru protecţia datelor cu caracter personal, cu toate că
dosarele beneficiarilor conţin date confidenţiale. Avînd în vedere specificul domeniului
reglementat, considerăm oportun reglementarea în detaliu a mecanismului şi a măsurilor de
protecţie a confidenţialităţii datelor obţinute pe parcursul aflării beneficiarilor în cadrul
Centrului Social. 

Recomandarea: Completarea standardului cu prevederi referitoare la asigurarea
confidenţialităţii datelor cu caracter personal obţinute. 

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.
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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

24 Noiembrie 2015

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

6

http://www.tcpdf.org

