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Instrucţiunii metodologice cu privire la evaluarea instituţiilor de
învăţămînt general în vederea obţinerii autorizării de funcţionare

provizorie
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ (departamental) este Inspectoratul Şcolar Naţional.

b. Categoria actului normativ (departamental) propus este instrucţiuni, ceea ce
corespunde art. 10 şi 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale autorităţilor
publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, proiectul este elaborat cu scopul
stabilirii unei baze normative care să reglementeze expres procedura de autorizare provizorie
a instituţiilor de învăţămînt noi create, precum şi ale celor care deja activează. 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate în nota informativă justifică necesitatea
promovării proiectului. Potrivit autorului: „Aprobarea Instrucţiunii va asigura dreptul instituţiilor
de învăţămînt general de a desfăşura procesul educaţional şi de a organiza admiterea la
studii. Elaborarea proiectului este necesară pentru stabilirea clară a normelor, în baza cărora
vor activa membrii Comisiei de evaluare externă în vederea autorizării de funcţionare
provizorie”.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Deşi, implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare suplimentare, nu sunt
identificate sursele de acoperire a acestora. Potrivit notei informative: „Implementarea
proiectului poate suferi anumite cheltuieli, cum ar fi: costuri de administrare, costurile
inspecţiilor şcolare şi evaluărilor, costurile cu privire la rezultatele inspecţiilor.
În sensul celor relatate mai sus, nu este clar ce are în vedere autorul prin sintagma „costuri
cu privire la rezultatele inspecţiilor”. Or, în cazul de faţă, se prezumă că rezultatele
inspecţiilor au fost deja taxate prin „costurile inspecţiilor şcolare şi evaluărilor”. În caz contrar,
prin sintagma analizată, se instituie o dublă taxare pentru aceeaşi procedură.
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Totodată, autorul nu specifică cuantumul cheltuielilor suplimentare necesare pentru
implementarea proiectului, cît şi sursa de finanţare a acestora. Astfel că, nu este clar dacă la
implementare, proiectul va avea acoperire financiară.
Recomandăm autorului completarea notei informative în vederea elucidării următoarelor
aspecte:
-cuantumul cheltuielilor financiare suplimentare;
- argumentarea sintagmei „costuri cu privire la rezultatele inspecţiilor”;
-la implementare, proiectul va avea acoperire financiară;
-sursa de finanţare a cheltuielilor financiare suplimentare.

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

Prevederile proiectului promovează interesele Inspectoratului Naţional Şcolar care are drept
scop sprijinirea activităţii membrilor Consiliului de etică, iar promovarea acestuia nu
contravine 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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat nu se regăseşte pe pagina oficială a
Inspectoratului Naţional Şcolar, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în
procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia 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.
În consecinţă, proiectul nu corespunde standardelor privind transparenţa în procesul
decizional.
Recomandăm autorului, plasarea proiectului şi a notei informative a acestuia pe pagina
oficială a instituţiei sau pe portalul particip.gov.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.7 din proiectul Instrucţiunii: „Cererea este însoţită de un dosar, conform anexei
nr.2 a prezentei Instrucţiuni. Toate actele din dosar sunt depuse în copie autentificată
de către conducătorul instituţiei.”

Forma propusă de autor poate genera confuzii la aplicarea normei analizate, în sensul în
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care, nu este clar de către care conducător şi al cărei instituţii se autentifică copiile actelor
depuse în dosar (conducătorul instituţiei care evaluează sau conducătorul instituţiei care
solicită evaluarea). În consecinţă, formularea ambiguă a normei poate fi interpretată şi
aplicată abuziv.

Recomandarea: Propunem autorului următorul conţinut al normei: „Cererea este
însoţită de un dosar, completat conform anexei nr.2 a prezentei Instrucţiuni. Toate
actele din dosar sunt depuse în copii ce sunt autentificate de către conducătorul
instituţiei care solicită iniţierea procesului de evaluare.”

La pct.15 din proiectul Instrucţiunii: „În cazul în care standardele de calitate sunt
atestate cu calificativele „corespund” sau „corespund parţial”, Comisia de evaluare
propune autorizarea de funcţionare provizorie a instituţiei de învăţămînt general”.

Dat fiind faptul că, prezenta Instrucţiune se referă la procedura de evaluare externă a
instituţiilor de învăţămînt general în vederea obţinerii autorizării de funcţionare provizorie,
considerăm că norma analizată are o formulare ambiguă. Or, nu este clar de ce autorul
dispune autorizarea provizorie în ambele cazuri, în situaţia în care standardele de calitate
trebuie să corespundă întocmai.

Recomandarea: Propunem autorului următorul conţinut al normei de la pct.15: „În
cazul în care standardele de calitate sunt atestate cu calificativul „corespund”,
Comisia de evaluare propune autorizarea de funcţionare provizorie a instituţiei de
învăţămînt general.
În cazul atestării standardelor de calitate cu calificativul „corespund parţial”, Comisia
de evaluare întocmeşte un proces verbal cu înscrierea tuturor obiecţiilor, şi propune
autorizarea de funcţionare provizorie condiţionată, cu stabilirea termenului „X”, pentru
înlăturarea obiecţiilor înaintate, sub sancţiunea anulării autorizaţiei de funcţionare
provizorie condiţionată, în cazul în care obiecţiile nu au fost înlăturate.”

La pct.20 din proiectul Instrucţiunii: „Instituţiile de învăţămînt general neautorizate, în
rezultatul evaluării au dreptul de a solicita evaluarea, după înlăturarea tuturor
neconformităţilor, în condiţii generale, cu respectarea prevederilor prezentei
Instrucţiuni.”

Formularea normei analizate este ambiguă şi crează confuzii. În conţinutul acesteia, autorul
pierde şirul logico-semantic al expresiei, astfel încît în forma propusă, aceasta generează
interpretări în situaţia în care instituţiile de învăţămînt general nu sunt autorizate.
În acest sens, există riscul ca la aplicare, terminologia utilizată neuniform să provoace
abuzuri.

Recomandarea: Propunem autorului următorul conţinut al normei: „Instituţiile de
învăţămînt general, care în rezultatul evaluării nu au fost autorizate, au dreptul de a
solicita (re)evaluarea, după înlăturarea tuturor neconformităţilor, în condiţii generale,
cu respectarea prevederilor prezentei Instrucţiuni.”

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

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.9 din proiectul Instrucţiunii: „Comisia de evaluare se instituie prin ordinul
directorului IŞN din 3-5 specialişti, care examinează dosarele şi verifică veridicitatea
lor.”

Atenţionăm asupra faptului că, numărul de membri ai comisiei de evaluare, de la 3-5
specialişti crează confuzii şi poate fi interpretată. Astfel, din textul normei nu sunt clare
următoarele:
- numărul concret de membri ai comisiei;
- criteriile de eligibilitate a membrilor comisiei;
- perioada de numire a membrilor comisiei;

Recomandarea: Propunem autorului următorul conţinut al normei de la pct.9:
„Comisia de evaluare se instituie prin ordinul directorului IŞN şi este formată din 5
specialişti, care examinează dosarele şi verifică veridicitatea lor.
Membrii Comisiei de evaluare sunt numiţi pe o perioadă de „x” ani.”
Pot fi numiţi în calitate de membri ai Comisiei de evaluare persoanele care întrunesc
următoarele condiţii:… .”

La pct.19 din proiectul Instrucţiunii: „Instituţiile de învăţămînt general autorizate
provizoriu, obligatoriu solicită acreditare cu 2 ani înainte de absolvirea primei promoţii
a nivelului de învăţămînt (acreditarea fiind posibilă în ultimul an al absolvirii primei
promoţii) sub sancţiunea anulării autorizaţiei de funcţionare provizorie”.

Considerăm că termenul de 2 ani pentru luarea deciziei de acreditare a instituţiei este
exagerat de mare. Or, în cazul în care, norma analizată, permite ca autoritatea să ia măsuri
în decursul unui termen prea mare, persoanele interesate vor fi tentate să motiveze pe căi
corupte urgentarea luării măsurilor respective.

Recomandarea: Recomandăm autorului micşorarea termenului de solicitare a
acreditării, de la 2 ani la un an.

La Standardul 1.1 subpunct.1.1.5 din Dimensiunea 1: „Administraţia instituţiei de
învăţămînt asigură siguranţa tuturor elevilor pe toată durata programului şcolar şi la
toate activităţile şcolare şi extraşcolare realizate, inclusiv în timpul transportului
elevilor (dacă este cazul)”.

Sintagma „dacă este cazul” utilizată de autor în conţinutul normei analizate, acordă instituţiei
dreptul discreţionar de a aplica norma în condiţii de interpretare. Astfel, există riscul ca,
abuzînd de sintagma sus numită, autoritatea la propria discreţie va hotărî în care cazuri va
asigura siguranţa tuturor elevilor, şi în care cazuri nu.

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea sintagmei „dacă este cazul” de la
Standardul 1.1 subpunct.1.1.5 din Dimensiunea 1.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

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

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.

9. Alte obiecţii

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

Atenţionăm, asupra faptului că nu este indicat actul normativ prin care se va aproba
Instrucţiunea. Or, în conformitate cu art.13 din Legea nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale: "(1)
Autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile şi instituţiile publice autonome,
autorităţile unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special şi alte autorităţi ale
administraţiei publice locale emit, în condiţiile legii, acte normative (ordine cu caracter
normativ, regulamente, instrucţiuni, reguli, hotărîri, decizii, dispoziţii şi alte asemenea acte).
(2) Ordinele cu caracter normativ, regulamentele, instrucţiunile, regulile şi alte acte normative
se emit numai pe baza şi întru executarea legilor, precum şi a hotărîrilor şi ordonanţelor
Guvernului.
(3) În preambulul actelor de la alin.(2) se indică expres actul normativ superior pe care se
întemeiază.
(4) Regulamentele, instrucţiunile, regulile şi alte acte normative se aprobă prin ordine, hotărîri
sau decizii."
În acest sens, proiectul Instrucţiunii nu corespunde prevederilor Legii menţionate supra.

Recomandarea: Recomandăm autorului, indicarea expres în proiect a actului normativ
prin care se va aproba instrucţiunea şi elaborarea actului respectiv.

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

08 Noiembrie 2016
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Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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