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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Cerinţelor minime
pentru asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor şi

resurselor informaţionale, echipamentelor şi produselor program

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. Proiectul este elaborat întru executarea Planului de
acţiuni privind implementarea Programului naţional de securitate cibernetică a Republicii
Moldova pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.811 din 29.10.2015.
Scopul proiectului este stabilirea şi aplicarea unor condiţii tehnice în vederea asigurării
securităţii cibernetice a sistemelor şi resurselor informaţionale la etapa de testare, precum şi
sistemelor create pentru a fi implementate şi utilizate, la alte etape (planificare, proiectare şi
dezvoltare) de elaborare a sistemului pentru a asigura un sistem adecvat de protecţie a
informaţiilor.
Potrivit autorului, Cerinţele minime nu se vor aplica în cazul sistemelor informaţionale şi
reţelelor de comunicaţii speciale, atribuite la secretul de stat şi celor ce conţin date cu
caracter personal.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea elaborării şi promovării proiectului, fiind întrunite exigenţele legale ale normei
art.37 lit.a) al Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Autorul proiectului nu a abordat în nota informativă chestiunea privind acoperirea financiară a
implementării noilor prevederi, deşi pct.4 al proiectului hotărîrii admite că subiecţii
responsabili de implementare „vor planifica în condiţiile legislaţiei cheltuielile bugetare
necesare pentru aducerea în aplicare a prezentelor Cerinţe”.
Respectiv, urmare a faptului că implementarea proiectului presupune cheltuieli suplimentare
de la bugetul de stat, se va revizui nota informată la proiect şi se va indica dacă punerea în
aplicare a noilor prevederi necesită cheltuieli financiare şi de către cine vor fi suportate
acestea, concretizînd, totodată, termenul de implementare.
În sensul dat, în cazul în care realizarea noilor prevederi se propun a fi puse în aplicare
pentru anul în gestiune, există riscul ca subiecţii proiectului să nu ai aibă un anumit nivel de
acoperire financiară pentru punerea în aplicare a Cerinţelor.

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

Prevederile proiectului promovează interesul 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. La momentul efectuării expertizei
anticorupţie, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului, conform prevederilor Legii
privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La punctul 3 al proiectului hotărîrii ”Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor în comun cu autorităţile competente, în termen de 12 luni, va elabora
mecanismul de instituționalizare a respectării Cerinţelor minime pentru asigurarea
securității cibernetice a sistemelor şi resurselor informaţionale, echipamentelor şi
produselor de program, care va fi pus în aplicare după aprobarea acestuia de Guvern”.

Autorul utilizează expresia ”mecanismul de instituționalizare” ce nu este consacrată în
legislație sau definită în proiectul respectiv, nu a fost răspîndită și aplicată anterior în
practică. Termenul de ”mecanism” de fapt reprezintă un ansamblu de elemente, coordonate
între ele, care formează un întreg.
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Recomandarea: Recomandare: Substituirea textului ”în termen de 12 luni, va elabora
mecanismul de instituționalizare a respectării” cu textul ”va întreprinde măsurile
necesare privind implementarea”, iar sintagma la final ”care va fi pus în aplicare după
aprobarea acestuia de către Guvern” se va substitui cu ” în termen de 12 luni de la
intrarea în vigoare a prezentei Hotărîri”.  

La punctul 4 al proiectului hotărîrii „Ministerele, alte autorităţi administrative centrale
subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă,
menţionate la pct.2 al prezentei Hotărîri, vor planifica în condiţiile legislaţiei cheltuieli
bugetare necesare pentru aducerea în aplicare a prezentelor Cerinţe minime pentru
asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor şi resurselor informaţionale,
echipamentelor şi produselor de program”.

Sintagma „vor planifica în condițiile legislației cheltuieli bugetare pentru aducerea în aplicare
a prezentelor Cerințe” nu corespunde exigențelor tehnicii legislative, regulilor de ortografie şi
limbajului juridic. 

Recomandarea: Recomandare: Propunem substituirea textului „vor planifica în
condițiile legislației cheltuieli bugetare necesare pentru aducerea în aplicare a
prezentelor Cerinţe” cu textul „vor planifica mijloace financiare pentru punere în
aplicare a Cerințelor” și în continuare după text. 

La punctul 4 al proiectului cerinţelor „În sensul prezentelor Cerinţe, următoarele
noţiuni semnifică: echipamente (hardware) – mijloace tehnice destinate sistemelor de
calculatoare; produse program (software) - totalitate sau o parte a programelor,
procedurilor, regulilor şi documentelor asociate ale unui sistem de prelucrare a
informaţiei; resursă informaţională – totalitate de informaţii documentate în sistemele
informaţionale automatizate, organizată în conformitate cu cerinţele stabilite şi cu
legislaţia în vigoare; reţea de comunicaţii – complex de mijloace tehnice de program
interdependente destinat asigurării schimbului de date; sistem informaţional –
totalitate de resurse şi tehnologii informaţionale interdependente, de metode şi de
personal, destinată păstrării, prelucrării şi furnizării de informaţie; incident cibernetic –
eveniment survenit în spaţiul cibernetic ale cărui consecinţe afectează securitatea
cibernetică; risc de securitate în spaţiul cibernetic – probabilitate ca o ameninţare să
se materializeze, exploatînd o anumită vulnerabilitate specifică infrastructurilor
cibernetice; ameninţare cibernetică – circumstanţă sau eveniment care constituie un
pericol potenţial la adresa securităţii cibernetice; audit de securitate cibernetică –
evaluare sistemică, detaliată, măsurabilă şi tehnică a modului în care politicile de
securitate cibernetică sînt aplicate la nivelul infrastructurilor cibernetice, cu emiterea
de recomandări pentru minimizarea riscurilor identificate”.

Actul normativ nu este un dicţionar care cuprinde toate definiţiile utilizate, respectiv definirea
noţiunilor este justificată doar în cazul în care se cunoaşte cu certitudine că, un termen este
susceptibil de interpretări diferite şi se optează pentru o anumită interpretare. Respectiv,
norma prenotată utilizează termeni şi expresii stabiliţi în art.3 al Legii nr. 467-XV din
21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat; art.2 al Legii
nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică şi pct.2 subpct.4) al Programului naţional
de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 811 din 29.10.2015.
În sensul dat, autorul redă cu exactitate conţinutul noţiunilor consacrate în legislaţie, fără să
decidă asupra unei interpretări anumite.

Recomandarea: Recomandare: În cazul în care se optează pentru utilizarea definiţiilor
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consacrate în actele normative prenotate se recomandă excluderea acestora şi
substituirea la cu sintagma „Alţi termeni sunt utilizaţi în sensul definit de Legea nr.
467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat;
Legea nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică şi Hotărîrea Guvernului nr.
811 din 29.10.2015 cu privire la Programul naţional de securitate cibernetică a
Republicii Moldova pentru anii 2016-2020”.

La punctul 4 al proiectului cerinţelor „actualizare – informaţii destinate aplicării
automate a anumitor modificări în fişierele şi aplicaţiile calculatorului”.

Formularea utilizată de către autor are un sens confuz. În opinia autorului prin noţiunea de
„actualizare” se înţelege o informaţie, şi nu o acţiune care face ceva să fie actual, să
corespundă cerinţelor prezentului.

Recomandarea: Recomandare: Se recomandă reformularea termenului de
„actualizare” şi definirea acestuia ca fiind „un procedeu de modificare a unor fişiere şi
aplicaţii ale calculatorului sau crearea unor noi”.

La punctul 21 subpunctul 4) al proiectului cerinţelor „antispyware” şi la punctul 22
subpunctul 7) „protecţia malware”.

De către autor au fost introduse termene noi în proiect, termene care nu au o definiţie în
legislaţie sau proiect.

Recomandarea: Recomandare: Definirea în proiect a noţiunilor „antispyware” şi
„protecţia malware”.  

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

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

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La punctul 3 al proiectului hotărîrii ”Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor în comun cu autorităţile competente, în termen de 12 luni, va elabora
mecanismul de instituţionalizare a respectării Cerinţelor minime pentru asigurarea
securităţii cibernetice a sistemelor şi resurselor informaţionale, echipamentelor şi
produselor de program, care va fi pus în aplicare după aprobarea acestuia de Guvern”.

Utilizarea sintagmei ”autoritățile competente” este abstractă, deoarece lasă la discreția
autorului de a decide cine va fi obligat să elaboreze în comun cu Ministerul Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor mecanismul de instituționalizare a respectării Cerințelor.

Recomandarea: Recomandare: Pentru a exclude interpretarea ambiguă a normei și
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prejudicierea intereselor autorității cărei îi va fi atribuită obligația de a elabora
mecanismul instituționalizat a respectării Cerințelor, propunem după cuvîntul
"competente" de completat cu sintagma ", prevăzute în pct. 2 al prezentei hotărîri" sau
se va exclude sintagma "autorităţi competente" şi se vor concertiza autorităţile care
vor elabora mecanismul în comun cu Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor. 

La punctul 12 al proiectului cerinţelor „Conducătorul aprobă următorul set de
documente pentru fiecare sistem, precum şi asigură respectarea cerinţelor conţinute
în acesta:”

Norma este expusă neclar, deoarece nu redă cu exactitate ce informaţie trebuie să cuprindă
setul de documente care se aprobă pentru fiecare sistem de către conducătorul instituţiei.
Respectiv, lipsa unor modele-tip stabilite va institui interpretări ambigue a informaţiei cuprinse
în aceste documente.

Recomandarea: Recomandare: În vederea implementării eficiente a cerinţelor,
asigurării corectitudinii şi plenitudinii informaţiei datelor incluse în documentele
aprobate pentru fiecare sistem, se recomandă elaborarea unor modele-tip de
documente, care for fi cuprinse în anexe la proiect.  

La punctul 20 subpunctul 5) al proiectului cerinţelor „se interzice stocarea electronică
şi transportarea în formă necriptată a parolelor utilizatorilor sistemului, inclusiv a
procesului de autentificare a utilizatorilor, cu excepţia cazurilor pentru care parolele
utilizatorilor sistemului, transmise prin reţea de transmisie a datelor publice
necriptate, pot fi utilizate o singură dată cu o valabilitate de cel mult 72 de ore din
momentul transmiterii acestora”

Sintagma „o singură dată cu o valabilitate de cel mult 72 de ore” are un sens echivoc, nefiind
clare care sunt criteriile conform cărora persoana responsabilă va determina termenul de
valabilitate a parolelor, or termenul de valabilitate este o perioadă de timp stabilită cu
precizie.

Recomandarea: Recomandare: Excluderea cuvintelor „cel mult” or fixarea unui alt
termen concret.

La punctul 20 subpunctul 8) „orice loghin pentru auditul sistemului (denumit în
continuare – sistemul de înregistrări) se stochează în timp real şi se păstrează cel
puţin şase luni după ce s-a făcut intrarea”.

Sintagma utilizată de autor „în timp real şi cel puţin şase luni” va provoca interpretări incerte
în ceea ce priveşte stabilirea termenului de stocare a loghinului.

Recomandarea: Recomandare: Stabilirea unor termene concrete. 

La punctul 27 al proiectului cerinţelor „Înainte de a pune în funcţiune un nou sistem,
instituţia trebuie să se asigure că sistemul de securitate al acestuia funcţionează
normal conform cerinţelor prestabilite, prin efectuarea de o terţă persoană
(neimplicată în crearea sau dezvoltarea sistemului) a testelor de penetrare”.

Autorul nu concretizează în proiect cine face parte din categoria persoanelor neimplicate în
crearea sau dezvoltarea sistemului şi care poate fi considerată terţa persoană, care la rîndul
său, va efectua testul de penetrare, motiv din care există riscul apariţiei unor conflicte de
interese.
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Recomandarea: Recomandare: Întru neadmiterea apariţiei unor factori al
coruptibilităţii, se recomandă autorului de a include o normă care va prevedea cine va
face parte din categoria persoanelor care vor fi considerate terţe persoane, drepturile
şi obligaţiile acestora, precum şi norme care vor reglementa ce stabileşte testul de
penetrare şi caracterul acestuia (obligatoriu sau opţional).

La punctul 28 al proiectului cerinţelor „Instituţia asigură inspecţia de siguranţă a
sistemului de securitate, cel puţin o dată pe an, în conformitate cu documentaţia de
securitate aprobată pentru testarea conformităţii”.

Proiectul indică la „inspecţia de siguranţă”, însă nu şi la subiecţii care vor efectua această
inspecţie.

Recomandarea: Recomandare: Revizuirea proiectului şi includerea unor norme de
reglementare a subiecţilor inspecţiei de siguranţă, drepturile şi obligaţiile acestora.

La punctul 30 al proiectului cerinţelor „Auditul de bază privind utilizarea reţelei
Internet, efectuat anual de către subdiviziunile responsabile de tehnologia informaţie,
stabileşte dacă se respectă condiţiile de:”.

Utilizarea de către autor a termenului „anual” lasă loc de interpretare pentru subiecţii
responsabili de efectuarea auditului de bază privind utilizarea reţelei Internet, fapt ce va
atribui subiecţilor respectivi competenţe abuzive de efectuare a unei verificări excesive.

Recomandarea: Recomandare: Stabilirea unor termene şi perioade concrete de
efectuare a auditului de bază privind utilizarea reţelei Internet.

La punctul 32 al proiectului cerinţelor „Auditul de securitate, efectuat anual de către
subdiviziunile responsabile de tehnologia informaţiei, verifică:”.

Utilizarea de către autor a termenului „anual” lasă loc de interpretare pentru subiecţii
responsabil de efectuarea auditului de securitate, fapt ce va atribui subiecţilor respectivi
competenţe abuzive de efectuare a unei verificări excesive.

Recomandarea: Recomandare: Stabilirea unor termene şi perioade concrete de
efectuare a auditului de securitate.

La punctul 32 subpunctul 3) al proiectului cerinţelor „respectarea termenilor de
ştergere, inclusiv dacă este efectuată ştergerea drepturilor de acces la plecarea
persoanei din organizaţie şi informarea personalului care asigură paza în legătură cu
acest lucru.”

Norma respectivă atribuie subdiviziunilor responsabile de tehnologia informaţiei dreptul de a
efectua auditul privind respectarea termenului de ştergere, însă proiectul nu stabileşte care
sunt termenii respectivi în interiorul căruia se efectuează ştergerea.

Recomandarea: Recomandare: Reglementarea şi stabilirea unor termene exacte de
ştergere cu specificarea situaţiilor concrete.  

La capitolul V al proiectului cerinţelor „Securitatea la implementarea sistemelor”.

Titlul capitolului respectiv este în contradicţie cu conţinutul normelor reglementate în acesta.
Astfel, autorul reglementează procedura de achiziţie pentru îmbunătăţirea unui sistem
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existent, nefiind stipulate cerinţele de securitate care se cer a fi respectare la implementare
sistemelor. Procedura de efectuare a achiziţiilor este reglementată de Legea nr.131 din
03.07.2015 privind achiziţiile publice, precum şi de alte acte normative în domeniu. 

Recomandarea: Recomandare: Ajustarea prevederilor capitolului V la titlul acestuia.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La punctul 6 al proiectului cerinţelor „Conducătorul instituţiei desemnează, prin act
administrativ, persoana (subdiviziunea) responsabilă de punere în aplicare a
sistemului managementului securităţii cibernetice în instituţie.”

Norma prenotată stabileşte dreptul conducătorului de a atribui obligaţia de implementare a
sistemului unei subdiviziuni, şi nu doar angajatului, ceea ce va crea riscul de acces la
informaţie de către un grup de persoane şi imposibilitatea tragerii la răspundere pentru
încălcarea legislaţiei privind accesul la informaţiei, prelucrarea datelor cu caracter personal
cu încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

Recomandarea: Recomandare: Propunem ca responsabilul de punere în aplicare a
sistemului managementului securităţii cibernetice în instituţie să fie desemnat un
angajat din cadrul acestei instituţii, respectiv se exclude cuvîntul „(subdiviziuni)”.
Totodată, proiectul necesită o precizare prin completarea cu o normă care va avea
următorul cuprins „Persoana responsabilă de punere în aplicare a sistemului
managementului securităţii cibernetice este angajatul din cadrul subdiviziunii care se
ocupă de organizarea sistemului de management al securităţii”.

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

Oxana Vameş
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inspector principal
30 Iunie 2016

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