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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 Economiei.

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 în baza prevederilor Legii
metrologiei nr.19/2016 şi vine să abroge Hotărârea Guvernului nr.637/2014 privind aprobarea
tarifelor şi Metodologiei de calcul a tarifelor la serviciile prestate de Institutul Naţional de
Metrologie.
La modul concret, prevederile proiectului majorează tarifele percepute de Institutul Naţional
de Metrologie pentru serviciile prestate, de la 67,88 lei/om/oră (aşa cum sunt stabilite la
momentul actual prin Hotărârea Guvernului nr.637/2014) la 114,59 lei/om/oră – adică cu
peste 60%, precum şi majorează normele de timp necesare pentru etalonarea anumitor
mijloace de măsurare.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota
informativă nu justifică necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Deşi formal au fost
respectate prevederile art.37 al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi nota informativă stabileşte
scopul proiectului, precum şi condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, considerăm că
abrogarea Hotărârii Guvernului nr.637/2014 privind aprobarea tarifelor şi Metodologiei de
calcul a tarifelor la serviciile prestate de Institutul Naţional de Metrologie este insuficient
argumentată şi încalcă consecvenţa şi stabilitatea normelor juridice, principiu consacrat în
art.4 al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Prevederile proiectului nu presupun cheltuieli financiare suplimentare de la bugetul de stat
însă implementarea acestora va genera costuri suplimentare pentru persoane fizice şi
juridice, publice şi private, care vor achita costuri sporite pentru serviciile de etalonare şi
expertiză metrologică.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul a fost supus analizei impactului de reglementare, în conformitate cu prevederile
Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.
235/20.07.2006.

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

Prevederile proiectului promovează interesele Institutului Naţional de Metrologie, care va
percepe taxe majorate cu peste 60% la serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice, de
drept public şi privat. În afară de taxele majorate, proiectul majorează şi norma de timp
necesară pentru etalonarea anumitor mijloace de măsurare – ceea ce se răsfrânge asupra
costului final al serviciului prestat.
Prevederile proiectului sunt în detrimentul persoanelor care vor trebui să achite aceste
costuri majorate a serviciilor de etalonare.

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 examinării, proiectul
hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate în domeniul
metrologiei de către Institutul Naţional de Metrologie, nota informativă la acesta, precum şi
analiza impactului de reglementare, erau publicate pe portalul informativ
www.particip.gov.md şi pagina oficială a Ministerului Economiei www.mec.gov.md, ceea ce
atestă faptul că proiectul întruneşte cerinţele impuse de prevederile art. art. 8-12 ale Legii
nr.239-XVI/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui
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Tabelul 6
Serviciile publice prestate de către Institutul Naţional de Metrologie cu titlu gratuit
Pct.7. Acordarea consultaţiilor privind aspectele tehnice ale metrologiei
Pct.10. Acordarea consultaţiilor privind aspectele tehnice ale metrologiei

În cadrul tabelului, acelaşi serviciu prestat – „Acordarea consultaţiilor privind aspectele
tehnice ale metrologiei” – este repetat la pct.7 şi pct.10.

Recomandarea: Recomandăm excluderea pct.10 cu ajustarea numărului de ordine a
serviciilor prestate gratuit.

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

Anexa la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului
serviciilor prestate în domeniul metrologiei de către Institutul Naţional de Metrologie
Pct.2. La calcularea tarifelor pentru serviciile prestate de Institutul Naţional de
Metrologie conform Nomenclatorului prezentat în Anexa la Hotărârea Guvernului,
costul unui om/oră constituie 114,59 lei, calculat în conformitate cu Metodologia de
calcul a tarifelor la serviciile prestate de Institutul Naţional de Metrologie în domeniul
metrologiei, expusă în anexa la Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016, luând în
consideraţie normele de timp pentru serviciile menţionate.

Tabelul nr.2
Serviciile de etalonare a mijloacelor de măsurare.

Atenţionăm asupra unor reglementări discreţionare. Din normele proiectului nu reiese cu
certitudine şi transparenţă cărui fapt se datorează majorarea costului unui om/oră, cu peste
60%, de la 67,88 om/oră costul stabilit în prezent prin Hotărârea Guvernului nr.637/2014, la
114,59 lei.
Anexa la Legea metrologiei nr.3/2016, stabileşte în metodologia de calcul a tarifelor la
serviciile metrologice prestate de Institutul Naţional de Metrologie, doar formula generală în
baza căreia trebuie realizate calculele. Pct.2 din proiect nu „face lumină” în această formulă
deoarece nu stabileşte valoarea concretă a variabilelor din formulă.
Considerăm că ar fi mai corect de calculat acest indice pentru fiecare serviciu aparte,
deoarece în Metodologia de calcul al tarifelor la serviciile metrologice prestate de Institutul
Naţional de Metrologie, stipulată în Anexă la Legea metrologiei nr. 19/2016 este indicată
formula de calcul, care include atât cheltuieli directe cât şi indirecte, care diferă în funcţie de
specificul fiecărui serviciu prestat.
În altă ordine de idei, normele de timp pentru serviciile de etalonare a anumitor mijloace de
măsurare, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.637/2014 privind aprobarea tarifelor şi
Metodologiei de calcul a tarifelor la serviciile prestate de Institutul Naţional de Metrologie, în
noul proiect au fost discreţionar majorate. De exemplu: pentru rigla rigidă, semirigidă sau
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flexibilă gradată, din metal sau alt material:
- cu lungimea până la 200 mm, inclusiv – de la 1,4 ore la 2 ore;
- cu lungimea între 200 mm şi 1 m, inclusiv – de la 1,6 ore la 2,6 ore;
- cu lungimea între 1 m şi 5 m – de la 3 ore la 3,5 ore;
- şubler – de la 1,5 ore la 2,5 ore;
- micrometru – de la 2 ore la 2,5 ore;
- pasametru – de la 1,8 ore la 2 ore;
- şosea etalon – de la 4,5 la 6 ore, etc.

Recomandarea: Recomandăm excluderea elementelor discreţionare de majorare a
normelor de timp pentru serviciile de etalonare a anumitor mijloace de măsurare şi a
costului om/oră.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Obiecţie generală întregului proiect.

Atenţionăm asupra unei reglementări care impune cerinţe excesive pentru exercitarea
drepturilor.
Conform proiectului, la calcularea costurilor serviciilor prestate, costul unui om/oră va
constitui 114,59 lei, ceea ce reprezintă o majorare de 60% faţă de 67,88 om/oră costul
înregistrat în prezent (Hotărârea Guvernului nr.637/2014). Având în vedere realităţile
economico-financiare din Republica Moldova, considerăm că este incorect să punem pe
spatele persoanelor fizice şi agenţilor economici suplimentarea mijloacelor financiare ale
Institutului Naţional de Metrologie. Situaţia precară economico-financiară loveşte nu doar
instituţiile statului dar şi cetăţenii, persoane fizice sau agenţi economici.
Autorul nu poate să argumenteze necesitatea majorării tarifelor prin prisma autonomiei
financiare a instituţiei, deoarece Institutul Naţional de Metrologie nu se regăseşte în lista
autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare, supraveghere şi control cu
autonomie financiară, stabilită expres în Anexa nr.8 a Hotărârii Guvernului cu privire la
salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară nr.743/2002. Institutul Naţional de
Metrologie este o instituţie publică finanţată din bugetul de stat.
Autorul proiectului majorează şi norma de timp necesară pentru etalonarea anumitor mijloace
de măsurare şi expertiză metrologică – ceea ce se răsfrânge asupra costului final al
serviciului prestat. Respectivele modificări nu sunt argumentate în vre-un fel în cadrul notei
informative.

Recomandarea: Nu putem da careva recomandări deoarece nu susţinem adoptarea
proiectului.

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.
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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

Roman Staraşciuc
inspector principal Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

19 August 2016

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