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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Cadrului Naţional al
Calificărilor din Republica Moldova

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Educaţiei.

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. Scopul proiectului constă în stabilirea Cadrului Naţional
al Calificărilor din Republica Moldova (CNCRM), punerea în aplicare, funcţionarea şi
supravegherea administrativă a acestuia în vederea formării unui sistem naţional de calificări
unic, integru, deschis şi flexibil, care cuprinde toate nivelurile şi formele de învăţământ
profesional, orientat spre satisfacerea unor necesităţi concrete în cadre calificate ale pieţei
forţei de muncă, în orientarea învăţării pe tot parcursul vieţii la dezvoltarea economică a ţării.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă stabileşte condiţiile ce au impus elaborarea
proiectului, cu argumentarea corespunzătoare, cu evidenţierea elementelor noi, a impactului
şi finalităţilor scontate ale proiectului, menite să contribuie la îmbunătăţirea cadrului legal din
domeniul educaţiei.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei de argumentare, referitor la fundamentarea financiară a proiectului, este invocat
că „pentru elaborarea CNCRM este nevoie de susţinere financiară în cadrul Ministerului
Educaţiei. Finanţarea va fi axată pe susţinerea unei secţii de 4 persoane pentru dezvoltarea
CNCRM, pentru dezvoltarea Registrului Naţional al Calificărilor etc.” Semnalăm că informaţia
prenotată în vederea implementării proiectului este insuficientă şi incompletă. În acest
context, propunem autorului să revizuiască nota informativă şi să completeze cu argumente
pertinente în ceea ce priveşte cuantumul şi sursele financiare necesare pentru acoperirea
cheltuielilor la crearea unei noi structuri responsabile de Cadrul Naţional al Calificărilor din
Republica Moldova din cadrul Ministerului Educaţiei.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului promovează interesele autorităţilor, instituţiilor de formare
profesională cu orice formă de învăţământ şi tip de proprietate, angajatori, angajaţi şi cei care
sunt în proces de instruire prin stabilirea unui cadru normativ naţional al calificărilor care să
reprezinte un instrument unic ce prevede structura calificărilor, asigură recunoaşterea
naţională, comparabilitatea naţională şi internaţională pentru calificările dobândite în
Republica Moldova.
Considerăm că prevederile proiectului nu contravin 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. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile art.8-11 ale Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008, potrivit cărora 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.
La momentul examinării, proiectul şi nota informativă erau plasate pe pagina web oficială a
Ministerului Educaţiei: www.edu.gov.md. şi pe portalul guvernamental: www.particip.gov.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.6 alin. (11) în secţiunea 2. „Glosar: termeni-cheie” din anexa proiectului, „11)
Competenţe generice (transversale) - reprezintă competenţele ce transcend un anumit
domeniu, respectiv program de studii, având o natură transdisciplinară. Ele se traduc
prin achiziţii valorice şi atitudinale a căror evaluare necesită o abordare holistică şi în
mare măsură calitativă.”

Expunerea noţiunii „Competenţe generice” este echivocă, deoarece nu redă concis sensul
normei: “Ele se traduc prin achiziţii valorice şi atitudinale a căror evaluare necesită o
abordare holistică şi în mare măsură calitativă.” Prin urmare, conţinutul normei urmează să
fie expus în limbă simplă, clară şi concisă, pentru a se exclude orice echivoc, cu respectarea
strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie. 
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Recomandarea: Propunem să fie revizuită norma întru redarea conţinutului în limbă
simplă, clară şi concisă, pentru a se exclude orice incertitudine.

La pct.7 în secţiunea 3. „Obiective, principii şi funcţii ale CNCRM” din anexa
proiectului, “Obiectivele CNCRM sunt după cum urmează: - cooperarea cooperării
dintre piaţa serviciilor de educaţie şi formare profesională şi piaţa forţei de muncă;....”

Utilzarea sintagmei “cooperarea cooperării dintre piaţa serviciilor de educaţie şi formare
profesională şi piaţa forţei de muncă” denotă ambiguitate şi lipsă de precizie a conţinutului,
cauzată de exprimare incorectă a obiectivului propus. 

Recomandarea: Propunem să fie exclus cuvîntul “cooperării”.

La pct.10 şi 16 în secţiunea 3. „Obiective, principii şi funcţii ale CNCRM” din anexa
proiectului, sintagma „recunoaşterea achiziţiilor de învăţare dobândite în contexte
formale, informale şi nonformale;” 

Semnalăm că sintagma „recunoaşterea achiziţiilor de învăţare” este redată insuficient,
deoarece nu exprimă clar sensul acestei sintagme. Aşadar, redarea ambiguă a acestei
noţiuni poate să genereze incertitudine la aplicare.

Recomandarea: Propunem să fie reformulată sintagma „recunoaşterea achiziţiilor de
învăţare” întru redarea explicită a acestui obiectiv.

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 pct.20, 21 şi 22 în secţiunea 3. „Elaborarea şi validarea calificărilor” din anexa
proiectului, „
20. Procedurile de elaborare, validare şi înregistrare a unei noi calificari profesionale
(nivelurile 3, 4 şi 5) în RNC sunt stabilite de Metodologia de elaborare a calificărilor
profesionale în învăţămîntul profesional tehnic, aprobată prin ordinul Ministrului
Educaţiei.
21. Procedurile de elaborare, validare şi înregistrare a unei noi calificari universitare
(nivelurile 6, 7 şi 8) în RNC sunt stabilite de Metodologia de elaborare a calificărilor în
învăţământul superior, aprobată prin ordinul Ministrului Educaţiei.
22. Calificările obţinute până la intrarea în vigoare a Codului educaţiei al Republicii
Moldova sunt recunoscute şi echivalate în baza unei metodologii aprobată de
Ministerul Educaţiei.”

Normele citate, fac referire la acte normative ce urmează să fie aprobate de Ministerul
Educaţiei. Din analiza proiectului, nu stabilim norme care ar relatata şi garanta elaborarea şi
aprobarea Metodologiilor sus-menţionate, întru asigurarea unei bune realizări a proiectului
respectiv.
În acest sens, menţionăm că neaprobarea în termeni rezonabili a actelor citate, proiectul în
cauză nu va produce efectele juridice scontate.

Recomandarea: Se propune autorului să completeze pct.2 al proiectului cu norme care
să stabilească următoarele:

3



4) elabora şi va aproba Metodologiile necesare pentru aplicarea prezentului proiect, în
termen de 3 (sau 6 luni) de la publicarea prezentului proiect.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.6 alin. (22) în secţiunea 2. „Glosar: termeni-cheie” din anexa proiectului, „22)
învăţare nonformală - proces de învăţare care este proiectat şi realizat într-un cadru
instituţionalizat extracurricular, constituit ca o punte între cunoştinţele asimilate la
lecţii şi cunoştinţele acumulate în contextul învăţării informale. În mod normal nu duce
la certificare.”

Considerăm că sintagma „În mod normal nu duce la certificare” generează incertitudine la
înţelegerea clară a acestei noţiuni. În acest sens, putem deduce că există posibilitatea, prin
„alte moduri” să fie certificată învăţarea nonformală.

Recomandarea: Propunem să fie exclusă sintagma „În mod normal nu duce la
certificare”. 

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

La pct.27 în secţiunea 7 „Registrul Naţional al Calificărilor” din anexa proiectului, „27.
RNC este public, fiind disponibil în varianta sa electronică în limba română şi în limba
engleză, asigurând transparenţa şi lizibilitatea învăţământului şi formării din Republica
Moldova pentru angajatori, asociaţii profesionale, sindicate, patronate, profesori,
studenţi etc.” 

Din conţinutul normei, nu este clar locul plasării (pagina web) a informaţiilor de interes public.
În acest sens, nu este asigurat suficient accesul persoanelor la RNC.

Recomandarea: Propunem să fie indicat expres locul plasării (pagina web a instituţiei)
a RNC în varianta electronică.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

La pct.3 din proiectul hotărîrii „3. Ministerul Educaţiei de comun acord cu ministerele
care au în subordine instituţii de formare profesională, agenţii economici, alţi parteneri
sociali: - vor monitoriza elaborarea şi implementarea de către instituţiile de formare
profesională de toate nivelurile a CNCRM pe domenii de formare profesională;”

Norma denotă un mecanism formal şi declarativ de monitorizare a elaborării şi implementării
de către instituţiile de formare profesională de toate nivelurile a CNCRM. În acest sens,
menţionăm că proiectul nu stabileşte clar mecanismul de control şi de monitorizare a
elaborării şi implementării CNCRM, cît şi obligaţiile Ministerului Educaţiei, agenţiilor
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economici şi altor parteneri sociali implicaţi în monitorizarea instituţiilor de formare
profesională. La fel, evidenţiem că proiectul enumeră doar obiectivele Direcţiei CNCRM a
Ministerului Educaţiei, dar rolul şi atribuţiile celorlalţi subiecţi implicaţi în monitorizarea
instituţiilor de formare profesională nu sunt stipulate.

Recomandarea: Proiectul urmează a fi completat cu noi prevederi prin care să fie
stabilit un mecanism de control eficient asupra instituţiilor de formare profesională de
toate nivelurile a CNCRM pe domenii de formare profesională;”

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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

26 Decembrie 2016

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