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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de
etică al Inspectoratului Şcolar Naţional
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 regulament, ceea ce
corespunde art. 10 şi 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale autorităţilor
publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, proiectul este elaborat cu scopul
stabilirii unei baze normative care să reglementeze funcţionarea şi organizarea Consiliului de
Etică al Inspectoratului Şcolar Naţional, responsabil de coordonarea şi monitorizarea aplicării
uniforme a normelor de conduită morală şi profesională în activitatea instituţiilor de
învăţămînt general. 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului.
Autorul susţine că: „Aprobarea Regulamentului va asigura monitorizarea respectării normelor
de conduită de către cadrele didactice prin intermediul membrilor Consiliului de etică, care au
o importanţă deosebită din perspectiva atribuţiilor prevăzute în regulamentul respectiv,
întrucît acesta instituie premisa legală pentru desfăşurarea activităţilor membrilor desemnaţi
în cadrul Consiliului de etică al Inspectoratului Şcolar Naţional”.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei informative, implementarea proiectului nu necesită mijloace financiare
suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Prevederile proiectului promovează interesele Inspectoratului Şcolar Naţional ce are drept
scop sprijinirea activităţii membrilor Consiliului de etică. Promovarea acestuia nu contravine
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 Inspectoratului
Şcolar Naţional , 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.
Totodată, nota informativă ca parte componentă şi obligatorie a proiectului vizat nu este
plasată pe pagina oficială a instituţiei.
În consecinţă, proiectul corespunde parţial art.8 lit.b) şi art.10 din Legea privind transparenţa
în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, punerea la dispoziţia părţilor interesate a
proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia.

Recomandăm autorului plasarea notei informative a proiectului pe pagina oficială a
Inspectoratului Şcolar Naţional, precum şi a informaţiei privind datele de contact ale
persoanei responsabile de recepţionarea recomandărilor, şi termenul limită de prezentare a
acestora.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La capitolul II pct.5 „Misiunea Consiliului este de a coordona şi monitoriza aplicarea
normelor de conduită morală şi profesională în activitatea instituţiilor de învăţămînt
general.”

Autorul nu menţionează categoriile de subiecţi asupra cărora se răsfrînge monitorizarea
aplicării normelor de conduită. Astfel, norma este redată într-o formă ambiguă şi
interpretabilă.

Recomandarea: Recomandăm autorului completarea pct.5 la final cu sintagma „de
către cadrele didactice/conducere din instituţiile de învăţămînt general”.
Aceeaşi obiecţie se referă şi la pct.6 lit.a).

La pct.7 lit.d) „Promovează exemple de bune practici în atingerea scopului Codului de
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etică al cadrului didactic”.

Pentru a reda norma într-o formă clară, este oportun a se menţiona care este scopul Codului
de etică. Or, Regulamentul prenotat nu face careva referiri la acest aspect.
Totodată, în conformitate cu pct.2 din Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin Ordinul
Ministrului Educaţiei nr.861 din 07.09.2015, Codul are drept scop:
a) stabilirea unor standarde şi reguli de conduită pentru personalul de conducere, personalul
didactic şi personalul didactic auxiliar din învățămîntul general şi profesional tehnic;
b) creşterea prestigiului şi consolidarea autorităţii cadrelor de conducere, cadrelor didactice şi
cadrelor didactice auxiliare;
c) instituirea unor standarde unice de conduită a cadrelor didactice.

Recomandarea: Recomandăm autorului, la lit.d) de la pct.7 după cuvîntul „scopului”
înlocuirea sintagmei „Codului de etică a cadrului didactic” cu sintagma „prevăzut la
pct.2 alin.(1) din Codul de etică a cadrului didactic”.

La capitolul III pct.19 „are responsabilitatea arhivei Consiliului şi a bazei de date a
acestuia”.

Sintagma „are responsabilitatea arhivei” este incompletă şi ambiguă. În acest sens, norma
este redată într-o formă neclară.

Recomandarea: Recomandăm autorului următorul conţinut al normei: „are
responsabilitatea păstrării/evidenţei arhivei Consiliului şi a bazei de date a acestuia”.

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

La capitolul II pct.8 lit.c). „să aplice şi alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare”.

Expresia „prevăzute de legislaţia în vigoare” reprezintă o normă de trimitere defectuoasă, de
o manieră imprecisă, neclară şi interpretabilă care în mod inevitabil poate duce la apariţia
riscurilor de corupţie.

Recomandarea: Recomandăm autorului, stipularea expres a actului normativ sau
legislativ care conţine prevederi cu privire la drepturile Consiliului.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La capitolul II pct.8 lit.c). „să aplice şi alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare”.

Regulamentul prenotat, fiind baza specială pentru exercitarea drepturilor Consiliului de etică,
trebuie să conţină toate drepturile şi nu este necesar a se face referire la alte reglementări.
Astfel, este inoportun a se face trimitere la „legislaţia în vigoare” fără a se stipula în mod
concret la care anume lege sau act normativ se referă autorul.
Expresia „prevăzute de legislaţia în vigoare” acordă Consiliului de etică din cadrul
Inspectoratului Şcolar Naţional, dreptul discreţionar de a aplica norma fără a fi stabilite
anumite criterii clare.
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Recomandarea: Recomandăm autorului reformularea normei de la pct.8 lit.c) şi
referirea în mod expres la legea sau actul normativ care prevede drepturile Consiliului
de etică, sau excluderea în general a normei de la lit.c) pct.8.

La capitolul IV pct.38 „În cazul unor încălcări contravenţionale sau penale, Consiliul
informează, după caz, conducerea instituţiei de învăţămînt general, a organului local
de specialitate sau a Inspectoratului Şcolar Naţional şi se notifică instituţiile statului
abilitate cu realizarea cercetării contravenţionale sau penale”.

Sintagma „după caz” acordă Consiliului dreptul discreţionar de a decide în care cazuri acesta
va informa conducerea instituţiei de învăţămînt general, a organului local de specialitate sau
a Inspectoratului Şcolar Naţional şi va notifica instituţiile statului abilitate cu realizarea
cercetării contravenţionale sau penale.
Factorul de risc rezidă în discreţia Consiliului de etică de a utiliza sintagma „după caz”, în
mod abuziv, astfel încît să evite realizarea obligației de a informa conducerea instituţiei de
învăţămînt general, a organului local de specialitate sau a Inspectoratului Şcolar Naţional
precum şi de a notifica instituţiile statului abilitate cu realizarea cercetării contravenţionale
sau penale.
Asemenea discreţii pot fi folosite în mod abuziv de către Consiliu cu scopul de a obține
recompense necuvenite în vederea determinării exercitării sau nu a obligaţiilor legale.

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea sintagmei „după caz” de la pct.38.

La capitolul IV pct.39 „Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării şi poate
fi revizuit şi modificat la necesitate”.

Norma sus numită este discreţionară, în situaţia în care, Consiliul de etică sau Inspectoratul
Şcolar Naţional la propria discreţie, ori de cîte ori va considera necesar, va revizui şi modifica
Regulamentul stabilindu-şi condiţii favorabile. 

Recomandarea: Recomandăm autorului stipularea în mod expres a cazurilor şi
condiţiilor de modificare a Regulamentului vizat.

La capitolul II pct.7 lit.e) „să informeze instituţia de învăţămînt general, organul local
de specialitate, inspectoratul Şcolar Naţional şi Ministerul Educaţiei despre rezultatele
monitorizării”.

În conţinutul normei expuse mai sus, autorul nu menţionează un termen pentru informarea
instituţiei de învăţămînt general, organului de specialitate etc.
Considerăm esenţial includerea unui anumit termen. Or, în condiţiile respective, lipsa unui
termen reprezintă un factor de risc pentru apariţia şi dezvoltarea cazurilor de abuz coruptibil,
în sensul că Consiliul în mod abuziv va tergiversa prezentarea rezultatelor monitorizării în
scopul tăinuirii anumitor informaţii şi protejării anumitor persoane.

Recomandarea: Propunem autorului următorul conţinut al normei de la lit.e) pct.7
„semestrial, informează instituţia de învăţămînt general, organul local de specialitate,
Inspectoratul Şcolar Naţional şi Ministerul Educaţiei despre rezultatele monitorizării”.

La capitolul II pct.9 lit.e) „doi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale active în
domeniul educaţiei, vizibile la nivel naţional”.

În sensul normei enunţate supra, nu este clar sensul cuvintelor „active” şi „vizibile”. Or, este
important ca autorul să specifice în mod clar criteriile de eligibilitate a reprezentanţilor din
organizaţiile neguvernamentale pentru selectare în calitate de mebri ai Consiliului. Astfel,
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noţiunile „active” şi „vizibile” sunt prea generale şi nu scot în evidenţă esenţa normei.
În consecinţă, se acordă Inspectoratului Şcolar Naţional dreptul discreţionar de a aplica
norma fără a fi stabilite anumite criterii clare.

Recomandarea: Propunem autorului completarea lit.e) de la pct.9 cu norme care să
conţină criteriile de eligibilitate a reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale în
calitate de membri ai Consiliului.

La capitolul III pct.12 „Membrul Consiliului îşi pierde mandatul, în cazul în care…”

Din conţinutul normei, cît şi din prevederile proiectului nu este clar care este organul
împuternicit cu retragerea mandatului membrului Consiliului.
În acest caz, este oportun ca autorul să facă referire în mod expres de către cine se retrage
mandatul membrului Consiliului. Or, în forma propusă norma este incompletă şi poate fi
interpretată.
În acest sens, facem trimitere la pct.14 şi pct.17 din proiect, în ipoteza în care se va constata
conflictul de interese ulterior examinării unei petiţii, sesizări, în acest caz nu este clar, dacă
mandatul poate fi retras.

Recomandarea: Propunem autorului substituirea sintagmei „Membrul Consiliului îşi
pierde mandatul” cu sintagma „Mandatul membrului Consiliului se retrage de către…
în cazul în care… şi completarea acesteia cu alte cazuri în care poate fi retras
mandatul”.

La pct.35 „Consiliul are obligaţia de a analiza aspectele în legătură cu care a fost
sesizat şi transmite materialele cauzei organului competent pentru examinare”.

Este imperios a se determina un anumit termen în care Consiliul se obligă să analizeze
sesizările precum şi un termen în care acesta se obligă să transmită materialele cauzei
organului competent pentru examinare. Or, lipsa termenelor concrete lasă loc pentru
interpretări abuzive din partea Consiliului.
Astfel, există riscul ca Consiliul la discreţie să stabilească în fiecare caz separat termene
care îi sînt convenabile, atît pentru propriile acţiuni, cît şi pentru acţiunile altor subiecţi de
drept cărora aceste termene le sînt aplicabile.

Recomandarea: Propunem autorului următorul conţinut: „Consiliul are obligaţia de a
analiza în termen de … zile aspectele în legătură cu care a fost sesizat şi în termen de
… zile transmite materialele cauzei organului competent pentru examinare”. 

La pct.36 „Consiliul monitorizează întreaga activitate a organului competent de
soluţionarea cauzei”.

Este discutabilă atribuţia Consiliului de a monitoriza activitatea organului competent de
soluţionarea cauzei în situaţia în care, din conţinutul normei nu este clar care este organul
„competent”, dacă acesta nu este Consiliul.
În ipoteza în care analiza aspectelor sesizărilor Consiliului nu ţin în exclusivitate de
activitatea organelor de drept, atunci nu este clar ce are în vedere autorul prin „organul
competent” cît şi stabilirea atribuţiilor de monitorizare a acestuia.

Recomandarea: Recomandăm autorului identificarea şi reglementarea expresă a
„organului competent” de soluţionarea cauzei, cît şi elucidarea aspectului
competenţei de monitorizare.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor
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Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

La capitolul II pct.7 lit.f) „..prezintă anual un raport cu privire la faptele sesizate şi
analizate în cadrul Consiliului. În conţinutul raportului vor fi prezentate doar esenţa şi
statisticile referitoare la sesizările şi reclamaţiile examinate, fără dezvăluirea identităţii
persoanelor vizate. Acest raport se face public”.

Sintagma „fără dezvăluirea identităţii persoanelor vizate” denotă o insuficienţă a accesului la
informaţia de interes public. Or, reglementarea insuficientă a posibilităţii persoanelor/cadrelor
didactice sau persoanelor interesate în mod direct de a lua cunoştinţă sau de a fi informate
despre date, fapte, circumstanţe care cad sub incidenţa prevederilor Codului de etică al
cadrului didactic, de interes personal sau general duce nemijlocit la apariţia factorilor de risc
coruptibil.
Prezenţa acestor factori de risc, determină lipsa mecanismelor de oferire a informaţiilor de
interes public persoanelor interesate.
Riscul unor asemenea prevederi constă în păstrarea unei „obscurităţi” asupra informaţiilor
care vizează sau pot interesa în mod legitim anumite persoane sau publicul general. Astfel,
subiectul interesat să afle informaţiile referitoare la sesizările şi reclamaţiile examinate de
Consiliu în privinţa anumitor cadre didactice sau în privinţa propriei persoane, va trata
Inspectoratul Şcolar Naţional cu neîncredere şi suspiciune pentru că ar „ascunde ceva” sau
ar putea proteja în mod discreţionar anumite persoane/cadre didactice.
În consecinţă, considerăm oportun ca raportul anual al Consiliului, fără a a aduce atingere
datelor cu caracter personal, să facă referire în mod obligatoriu la identitatea persoanelor
vizate de sesizările şi reclamaţiile examinate. Or, acest fapt va asigura accesul la informaţie
a persoanelor interesate precum şi va respecta principiile de transparenţă a procesului
decizional.
Astfel, în legătură cu acest aspect, menţionăm că dezvăluirea identităţii persoanelor vizate în
sesizările şi reclamaţiile care deja au fost examinate de Consiliul de etică, va atinge scopul
de prevenire a încălcării normelor de etică, propus de prezentul regulament.

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea sintagmei „fără dezvăluirea
identităţii persoanelor vizate” de la capitolul II pct.7 lit.f).

La pct.29 „Toate documentele înregistrate la Consiliu au un caracter confidenţial”.

Atragem atenţia asupra faptului că nu este argumentată poziţia cu referire la caracterul
confidenţial al documentelor înregistrate la Consiliu, în situaţia în care promovarea normei
respective va limita accesul la informaţie a persoanelor interesate precum şi va încălca
principiile de transparenţă a procesului decizional.
În acest sens, nu este clar ce are în vedere autorul prin sintagma "toate documentele". Or,
publicarea acestora în faza de înregistrare diferă de faptul publicării acestora deja post-
factum examinării şi analizării sesizărilor şi petiţiilor.
Astfel, pentru a exclude cazuri de interpretare a normei şi de aplicare a acesteia abuziv, este
necesar a se explica ce se are în vedere prin "toate actele".
Aşadar, considerăm că respectînd garantarea protecţiei datelor cu caracter personal, toate
documentele înregistrate la Consiliu necesită a fi făcute publice.

Recomandarea: Propunem autorului reformularea normei de la pct.29. Ca exemplu
recomandăm următorul conţinut: „Toate documentele înregistrate la Consiliu în prima
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fază de recepţionare a petiţiilor, sesizărilor, au un caracter public, cu excepţia datelor
cu caracter personal”.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

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

9. Alte obiecţii

La capitolul IV pct.37 „Deciziile adoptate de Consiliu au un caracter de recomandare”.

Atragem atenţia asupra faptului că Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
de Etică al Inspectoratului Naţional Şcolar nu conţine reglementări cu referire la deciziile pe
care este în drept Consiliul de etică să le adopte. În acest caz, nu este clar asupra căror
decizii face referire autorul.

Recomandarea: Recomandăm autorului includerea în Regulament a unei norme care
să includă deciziile pe care Consiliul le poate adopta.

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

24 Septembrie 2016

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