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funcţionarilor publici (pct.8 şi 11)
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. Conform menţiunilor autorului din nota informativă,
proiectul supus expertizei anticorupţie a fost elaborat în scopul aplicării corecte a prevederilor
art.10 din Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi
pct.8 subpct.2 din Hotărârea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea
funcţionarilor publici, în vederea concretizării plăţilor salariale care urmează a fi incluse la
calcularea premiului anual.
Din analiza comparativă a prevederilor proiectului şi notei informative în ansamblu, se
constată că obiectivul real corespunde scopului declarat de către autor, proiectul venind să
detalieze modalitatea de calculare şi acordare a premiului anual pentru funcţionarii publici,
precum şi să determine condiţiile de stabilire a treptelor de salarizare unor categorii de
funcţionari publici în cazul promovării acestora.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiectul de act normativ conţine informaţii
privind condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele prevederi şi elementele noi,
ceea ce determină corespunderea fundamentării acestuia cu exigenţele art.37 din Legea
nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Premiul anual pentru funcţionarii publici este stabilit în Legea nr.48 din 22.03.2012 privind
sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi se achită începând cu anul 2016.
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Autorul nu face referire la fundamentarea economico-financiară a proiectului, reieşind din
faptul că modificările propuse reglementează şi concretizează modalitatea de calculare şi
stabilire a premiului anual pentru funcţionarii publici.

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

Noile prevederi propuse în proiect promovează interesele funcţionarilor publici, totuşi,
această promovare se face cu respectarea interesului public, prin motivarea corespunzătoare
şi stimularea funcţionarilor publici, ceea ce, în rezultat, ar determina dezvoltarea
competenţelor profesionale, atractivitatea accederii în funcţia publică şi, respectiv, creşterea
calităţii prestării serviciilor publice.
Totodată, se consideră oportun de menţionat că factorul de risc identificat în conţinutul
proiectului şi analizat la compartimentul „Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor
persoanelor” poate afecta nivelul drepturilor salariale ale funcţionarilor publici promovaţi în
funcţii publice de conducere de nivel superior.

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, dată fiind obiecţia expusă în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul expertizării, proiectul nu a
fost regăsit pe pagina web a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
www.mmpsf.gov.md, contrar cerinţelor privind asigurarea transparenţei în procesul decizional
din Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit
căreia, autorităţile publice sunt obligate să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea
posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a
altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin informarea publicului referitor la
iniţierea elaborării proiectului de act normativ, plasarea proiectului 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

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.2, potrivit proiectului –
„punctul 11:
a) subpunctul 2) se completează cu litera c) cu următorul curpins:
„c) funcţionarilor publici de conducere sau funcţionarilor publici de execuţie
promovaţi în funcţie publică de nivel superior;”
b) subpunctul 3) litera a) se completează în final cu cuvintele „cu excepţia celor
promovaţi în funcţie publică de conducere de nivel superior.”

În formula propusă, norma prenotată comportă caracter excesiv al cerinţelor faţă de
funcţionarii publici promovaţi în funcţie de conducere de nivel superior. Astfel, în cazul în care
persoana promovată deţine o treaptă de salarizare mai mare decât treapta a III-a, acesteia,
la numirea în noua funcţie i se va diminua treapta de salarizare.
În acest context, se creează riscul ca, odată reîncadrat într-o funcţie publică de conducere
sau de execuţie, după ocuparea unei funcţii de conducere de nivel superior, angajatul să
rămână cu ultima treaptă stabilită, în acest sens, reducându-se considerabil şi nivelul
drepturilor salariale ale acestuia.
Menţionăm, în această ordine de idei, prevederile art.6 alin.9) din Legea nr.48 din 22.03.2012
privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, care stipulează că trecerea
funcţionarului public într-o treaptă de salarizare superioară se efectuează succesiv, cu
condiţia că a activat minimum un an în treapta de salarizare din care avansează şi a obţinut
la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale cel puţin calificativul “bine”
pentru avansarea în treptele II-VI şi, respectiv, minimum 2 ani pentru avansarea în treptele
VII-IX.
Prin urmare, funcţionarul public va fi pus într-o conjunctură nefavorabilă pentru a obţine
treapta de salarizare deţinută până la promovare.

Recomandarea: Se recomandă completarea normei sus-citate cu următorul conţinut:
„În cazul reîncadrării funcţionarului public într-o funcţie publică de conducere sau într-
o funcţie publică de execuţie, acestuia i se stabileşte treapta de salarizare deţinută
până la promovarea într-o funcţie publică de conducere de nivel superior.”

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
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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

Natalia Budeci
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

02 Decembrie 2016

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