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publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă
medicală

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

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

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 eficientizarea şi sporirea
calităţii serviciilor medicale, prin îmbunătăţirea condiţiilor de salarizare a angajaţilor
instituţiilor medico-sanitare publice. Noul mecanism de salarizare a angajaţilor instituţiilor
medicale este bazat pe performanţele profesionale individuale de muncă.
Potrivit autorului, implementarea prevederilor va contribui la micşorarea fluctuaţiei cadrelor,
menţinerea şi motivarea tinerilor specialişti, precum şi la sporirea calităţii asistenţei medicale
acordate populaţiei Republicii Moldova.

d. Suficienţa argumentării. Iniţiativa de a susţine financiar personalul din domeniul
medical este justificată din punct de vedere al protejării şi asigurării intereselor subiecţilor
daţi. Totodată, menţionăm că în proiect au fost identificate unele deficienţe asupra cărora ne
vom expune în compartimentul II al raportului de expertiză anticorupţie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Cu referire la fundamentarea economico-financiară a proiectului, autorul susţine în nota
informativă că cheltuielile privind majorarea salariilor angajaţilor instituţiilor medico-sanitare
publice vor fi acoperite din contul şi în limita mijloacelor contractate de către instituţiile
medico-sanitare publice cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, precum şi din alte
surse de venit conform legislaţiei în vigoare, în limitele cotelor maxime pentru remunerarea
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muncii, aprobate de către Ministerul Sănătăţii de comun cu Compania Naţională de Asigurări
în Medicină şi Federaţia Sindicală „Sănătate”.
Potrivit autorului, cheltuielile preliminare necesare pentru majorarea salariului din 01 iulie
2016 se estimează la circa 215,1 mil. lei ce constituie doar 33,1 % din majorarea planificată.
Din analiza dată constatăm că există riscul ca proiectul să nu aibă acoperire financiară
deplină pentru anul în gestiune. În acest sens, se recomandă autorului de a analiza
suplimentar compartimentul dat în comun cu Ministerul Finanţelor, pentru a identifica
mijloacele financiare necesare pentru implementarea proiectului prenotat.  

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

Prevederile proiectului promovează interesele angajaţilor instituţiilor medico-sanitare publice
încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Însă, reieşind din faptul că
proiectul conţine unele deficienţe la procedura de stabilire a părţii variabile a salariului,
precum şi la lista salariaţilor care beneficiază de supliment la salariul de funcţie pentru munca
prestată în timp de noapte, există riscul prejudicierii intereselor subiecţilor daţi.  

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

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.6 din proiect „Cota pentru remunerarea muncii angajaţilor instituţiilor medico-
sanitare încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se stabileşte
anual prin negocieri dintre Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în
Medicină...”.
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Norma dată este în contradicţie cu prevederile art.16 al Legii cu privire la asigurarea
obligatorie de asistenţă medicală nr.1585/1998 care stipulează că „cota maximă” a
cheltuielilor prevăzute pentru salarizarea angajaţilor instituţiilor medico-sanitare publice
încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se stabileşte anual prin
negocieri între Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, sindicatul
de ramură, separat pe tipuri de asistenţă medicală. Prin urmare, constatăm că legislaţia
prevede stabilirea unei cote maxime a cheltuielilor prevăzute pentru salarizarea angajaţilor
instituţiilor medico-sanitare publice. 

Recomandarea: Pentru a nu admite conflicte de norme de drept, propunem de
completat după cuvîntul „cota” cu sintagma „maximă”, iar sintagma „instituţii
republicane” de exclus.

La pct.3 din proiectul de hotărîre a Guvernului „Începînd cu anul 2017, odată cu
aprobarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, salariile de
funcţie lunare prevăzute în anexele nr.1 şi nr.3 la prezentul Regulament, se
reexaminează şi se majorează anual pe măsura creşterii indicelui preţului de consum,
stabilit în prognoza indicatorilor macroeconomici de către Ministerul Economiei”.

Norma privind majorarea salariilor de funcţie angajaţilor din instituţiile medico-sanitare
publice pe măsura creşterii indicelui preţului de consum, stabilit în prognoza indicatorilor
macroeconomici de către Ministerul Economiei nu este corelată cu prevederile art.12 alin.(3)
al Legii salarizării nr.847 din 14.02.2002 care stipulează că cuantumul minim garantat al
salariului în sectorul real doar se „reexaminează” anual, în funcţie de creşterea sumară
anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel
naţional nu şi în mod obligatoriu se majorează.

Recomandarea: Pentru a exclude conflictele de nome de drept propunem de exclus
sintagma „şi se majorează”.

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 pct.13 din proiect „De supliment la salariu pentru performanţe profesionale
individuale de muncă poate beneficia şi personalul care efectuează organizarea şi
monitorizarea activităţilor desfăşurate în acest scop, a contribuit direct sau indirect la
îndeplinirea indicatorilor de performanţă a muncii”.

Norma este discreţionară, deoarece nu prevede expres categoria de persoane care vor
beneficia de supliment la salariu pentru performanţe profesionale individuale în muncă.
Există riscul ca norma să fie aplicată în mod discreţionar de către responsabilii instituţiilor
medicale, fără careva restricţii în acest sens.

Recomandarea: Propunem autorului de a prevedea expres categoria de persoane care
vor beneficia de supliment la salariu pentru performanţe profesionale individuale în
muncă.
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La pct.18 din proiect „Premiu pentru rezultatele activităţii curente ale instituţiilor,
pentru zilele profesionale şi de sărbătoare, se achită inclusiv... Totodată, suma
premiului achitat unui angajat, nu se limitează”.

Sintagma „suma premiului achitat unui angajat, nu se limitează” este confuză şi
discreţionară, întrucît nu este clară aplicarea în practică a normei date. Reieşind din faptul că
premiile sunt parte a componentei venitului salarial este necesar de definit clar sensul normei
date. 

Recomandarea: În scopul excluderii interpretărilor echivoce şi asigurării previzibilităţii
în activitate, propunem de analizat suplimentar norma, astfel încît să fie clar stabilit
modul de acordare a premiilor.

La Anexa nr.2 pct.1.3 din proiect „Alt personal medical în raport cu volumul de lucru
acordat în această perioadă”.

Sintagma „alt personal medical” este discreţionară, întrucît nu stabileşte expres categoria de
salariaţi care va beneficia de supliment în mărime de 100% la salariul de funcţie lunar pentru
orele prestate în timp de noapte. Există riscul ca responsabilii de implementarea prevederilor
regulamentului să includă la propria discreţie şi alte categorii de persoane, fără careva
restricţii în acest sens, ceea ce va prejudicia nejustificat interesele salariaţilor din unităţile
medico-sanitare.

Recomandarea: Propunem autorului de a prevedea expres categoriile de salariaţi care
vor beneficia de supliment în mărime de 100% la salariul de funcţie lunar pentru orele
prestate în timp de noapte. Iar „nota” de la punctul dat de exclus, întrucît lista
beneficiarilor trebuie să fie reglementată expres în regulamentul dat. 

Obiecţie de ordin general la Anexa nr.1 şi nr.2 din proiect.

La anexele date menţionăm că nu este clar în baza căror coeficienţi sau indicatori de calcul s-
a stabilit salariul de funcţie lunar în mărime fixă a personalului medical, administrativ-
gospodăresc şi funcţionarilor administrativi. În opinia noastră, este necesar de prezentat
argumente justificative care să releve modalitatea de calcul a sumei date, pentru a putea da
o apreciere obiectivă a criteriilor care au stat la baza determinării salariului subiecţilor
enunţaţi mai sus. În caz contrar, considerăm tendenţioasă procedura de calculare a salariul
de funcţie lunar în mărime fixă a personalului medical, administrativ-gospodăresc şi
funcţionarilor administrativi.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a analiza suplimentar Anexele nr.1 şi nr.2
din proiect, prin prisma obiecţiei expuse mai sus.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

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

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

07 Iunie 2016

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

5

http://www.tcpdf.org

