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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 Culturii.

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 a fost elaborat întru realizarea obiectivului 3 al
Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.271 din 09.04.2014. Astfel, prin normele proiectului se
instituie bazele legale ale Centrului Naţional de Formare şi Analiză în domeniul Culturii (în
continuare - Centru), instituţie publică din subordinea Ministerului Culturii, scopul căreia va fi
formarea continuă profesională a angajaţilor din domeniul culturii.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de către autor în favoarea promovării
proiectului justifică necesitatea înaintării acestuia spre aprobare. Totuşi, trebuie de menţionat
că unele norme din proiect necesită a fi revizuite prin prisma recomandărilor expuse în
compartimentul II „Evaluarea în fond” din prezentul raport.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare şi sunt identificate sursele de
acoperire ale acestora. Totodată, menţionăm că au fost întocmite şi incluse în nota
informativă cheltuielile estimative pentru implementarea noilor prevederi, acestea fiind
coordonate cu ministerele de resort.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Normele propuse vor asigura dezvoltarea profesională a angajaţilor din domeniul culturii
(conducătorilor formaţiilor artistice de toate genurile, cadrelor didactice de specialitate,
muzeografi etc.), ceea ce corespunde interesului public general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În opinia noastră proiectul prenotat este lacunar în ceea ce priveşte transparenţa activităţii
Centrului Naţional de Formare şi Analiză în domeniul Culturii, de competenţa căreia ţine
organizarea cursurilor de formare continuă pentru toate persoanele care activează în
domeniul culturii, fără obligaţia de a publica ulterior careva informaţii cu referire la studiile
efectuate, cursurile planificate/organizate sau dările de seamă privind activitatea instituţiei.
Astfel, se încalcă unul din standardele internaţionale prevăzut în art.10 din Convenţia
Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, potrivit căruia fiecare stat parte ia, conform principiilor
fundamentale ale dreptului său intern, măsurile necesare pentru a spori transparenţa
administraţiei sale, inclusiv în ceea ce priveşte organizarea, funcţionarea şi procesele
decizionale, dacă este cazul. Aceste măsuri pot include, în special: adoptarea de proceduri
sau reglementări care să permită publicului obţinerea, dacă este cazul, a informaţiilor asupra
organizării şi funcţionării autorităţilor, precum şi asupra deciziilor şi actelor juridice care îi
privesc; simplificarea, dacă este cazul, a procedurilor administrative, cu scopul de a facilita
accesul publicului la autorităţile de decizie competente; publicarea informaţiilor, inclusiv a
eventualelor rapoarte periodice.
Centrul fiind o instituţie publică – prestatoare de servicii, activitatea căreia este de interes
general, propunem autorului de a completa proiectul cu prevederi care să asigure accesul la
informaţii, în ceea ce priveşte cursurile de performaţă planificate/organizate, modul de
selectare, mandatul şi eliberarea personalului de conducere (director şi director adjunct),
dările de seamă privind activitatea instituţiei etc., fapt ce va asigura posibilitatea cetăţenilor
de a lua cunoştinţă cu activitatea Centrului şi va garanta o transparenţă acestuia.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Cu titlu de obiecţie generală asupra proiectului.

Ca obiecţie generală remarcăm că în proiect se atestează mai multe expuneri ce contravin
tehnicii legislative, ceea ce acordă întregii reglementări un caracter general şi ambiguu.
Astfel, evidenţiem următoarele norme şi sintagme care necesită a fi revăzute: „Centrul poartă
răspundere … prin întreaga sa avere, asupra căreia, conform legislației, pot fi aplicate
sancțiuni” (capt.I pct.7), „cursanţii care încheie cu succes cursurile” (cap.V pct.11), „adulţii
care participă” (cap.V pct.3) etc. În contextul dat, constatăm că autorul a evitat să coreleze
termenii din proiect cu cadrul normativ în vigoare, fapt ce diminuează din claritatea şi precizia
normelor din domeniu. Necesitatea corelării terminologiei utilizate de autor este argumentată
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şi de normele art.35 din Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului
şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, care prevede că proiectul de
act normativ poate să cuprindă definiţia termenilor juridici, tehnici, economici care trebuie să
fie compatibili sau similari celor utilizaţi în legislaţia comunitară.  

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea amendamentului prin prisma celor
sus-menţionate, în sensul corelării terminologiilor utilizate conform legislaţiei
naţionale (Legea nr.317/2003).

La cap.VI pct.5 potrivit anexei nr.1 din proiect – „Instituția ţine evidenţa contabilă şi
prezintă dările de seamă în modul stabilit”.

Utilizarea sintagmei „prezintă dările de seamă în modul stabilit” comportă un caracter
general, ceea ce conferă prevederilor un grad sporit de ambiguitate. Datorită posibilităţii
interpretării diverse “a modului stabilit” se va crea pericolul prejudicierii scopului declarat în
proiect.

Recomandarea: Recomandăm autorului următoarea redacţie a normei: “Instituția ţine
evidenţa contabilă şi prezintă dările de seamă conform standardelor stabilite de
sistemul național de contabilitate”.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.3 lit.b) potrivit anexei nr.3 din proiect – „Nomenclatorul serviciilor, contra plată,
prestate de către Centrul Național de Formare și Analiză în domeniul Culturii,
cuantumul plăţilor la serviciile prestate”.

Menţionăm că în nomenclatorul serviciilor contra plată prezentat la anexa nr.5, autorul a
indicat suma de (900 lei) pentru „cursul de formare profesională continuă în domeniul
culturii”. Totodată, potrivit normelor din anexa nr.1 cap.V pct.1, Centrul urmează să acorde
mai multe tipuri de cursuri de perfecționare/specializare și recalificare profesională:
1) cursuri de perfecționare/specializare de scurtă durată de 100 ore;
2) cursuri de perfecţionare/specializare multidisciplinare cu o durată de la 100 pînă la 500 de
ore;
3) cursuri şi programe de recalificare în baza studiilor superioare sau medii de specialitate
pentru realizarea unei noi activităţi profesionale, cu o durată de la 500 pînă la 1000 de ore.
Astfel, considerăm absolut necesar de a indica cuantumul plăţilor în anexa nr.5 pentru toate
categoriile de cursuri specificate în proiect. În caz contrar, deducem că pentru orice curs,
indiferent de durata lui, solicitanţii vor achita 900 lei. Prin urmare, datorită normelor
contradictorii, implementarea proiectului în varianta propusă va crea confuzii la aplicare.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a completa nomenclatorul din anexa nr.5
cu noi poziţii care să indice expres cuantumul plăţilor pentru toate categoriile de
cursuri indicate în proiect.

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
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La cap.III pct.3 lit.e) potrivit anexei nr.1 din proiect – “Centrul are următoarele drepturi:
… să încheie contracte cu persoane fizice şi juridice de drept privat şi public şi alţi
donatori, contracte individuale de muncă cu personalul Centrului, contracte cu
consultanţii, formatorii și experții locali şi străini”.

Atenţionăm că încheierea contractelor individuale de muncă nu poate fi calificată ca un drept
al Centrului, întrucît aceasta va permite manifestarea unor abuzuri din partea administraţiei
Centrului. Încheierea contractelor individuale de muncă garantează respectarea drepturilor
angajaţilor, astfel, semnarea acestora nu poate constitui o prerogativă a angajatorului. 

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea sintagmei “contracte individuale
de muncă cu personalul Centrului”.

La cap.IV pct.3 subpct.(1) potrivit anexei nr.1 din proiect – „Conducerea Centrului este
asigurată de un director, angajat prin concurs de fondator”.

La cap.IV pct.4 potrivit anexei proiectului – „Directorul adjunct este ales prin
concurs…”.

Normele în cauză sunt expuse într-o formă generală, din care nu pot fi destinse cerinţele
înaintate către candidaţii la funcţia de director/director adjunct al Centrului. Lipsa unor cerinţe
exhaustive înaintate faţă de pretendenţii la funcţiile manageriale va permite stabilirea
acestora în mod discreţionar sau în mod preferenţial favorizînd unul sau alt candidat. 

Recomandarea: Recomandăm de a indica expres la cap.IV condiţiile care trebuie
întrunite de către candidaţii la concurs pentru ocuparea funcţiei de director/director
adjunct al Centrului (studiile, minimul de experienţă în domeniu, etc.).

Cu titlu de obiecţie generală asupra cap.IV din anexa nr.1 a proiectului.

Potrivit proiectului Statutului, Centrul este o persoană juridică, necomercială, cu forma
organizatorico-juridică de instituție publică. Totodată, reieşind din prevederile cap.IV angajaţii
acestuia nu au statut de funcţionari publici. Astfel, constatăm că funcţia de director/director
adjunct al Centrului nu este una publică, deci invocarea incompatibilităţii funcţiei
manageriale, nu poate fi raportată la prevederile art.25 din Legea nr.158 din 04.07.2008 cu
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (care stabileşte incompatibilităţi
pentru funcţia publică). În acest context, menţionăm că din prevederile proiectului nu este
expres stabilit care funcţii sunt incompatibile şi care sunt cele compatibile cu funcţia de
director/director adjunct al Centrului.
Atenţionăm că lipsa acestui aspect (incompatibilitatea funcţiei deţinute) este generatoare de
corupţie, deoarece Centrul prestează servicii contra cost, iar directorul/directorul adjunct va fi
în drept să practice orice altă funcţie concomitent cu cea deţinută. Riscul normei rezidă şi în
faptul că aceasta poate provoca multiple conflicte de interes (potrivit cap.IV pct.3 subpct.(5)
din proiectul Statutului, directorul: înaintează propuneri privind formarea bugetului instituției,
stabilește parteneriate cu instituții similare, instituții din domeniul cultural și socio-economic
etc.). Prin urmare, acesta poate influenţa decizia finală a Centrului spre exemplu: la
achiziţionarea unor bunuri sau încheierea unor contracte pecuniare.

Recomandarea: Considerăm oportun de stabilit funcţiile incompatibile cu funcţia de
director şi director adjunct al Fondului în mod limitativ, astfel ca directorul/directorul
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adjunct să nu aibă posibilitatea de a practica alte activităţi, în mod abuziv.

Cu titlu de obiecţie generală asupra cap.IV din anexa nr.1 a proiectului.

Menţionăm că în capitolul citat nu este abordat în detaliu segmentul angajării
directorului/directorului adjunct al Centrului. La fel, stabilim că proiectul este lacunar în ceea
ce priveşte modul de eliberare şi termenul de deţinere a funcţiilor date (mandatul funcţiei). De
asemenea, după cum am menţionat, optăm pentru o stipulare detaliată a criteriilor de
participare la concurs pentru candidaţii la funcţia indicată. Astfel, considerăm necesar o
revizuire amplă a normelor de la cap.IV şi completarea cu prevederi care vor garanta
obiectivitatea procedurii de angajare şi eliberarea directorului/directorului adjunct. În caz
contrar, vor fi create premise pentru numiri în funcţii de conducere în mod discreţionar şi
eliberări din funcţii fără criterii clare. Iar lipsa unui mandat va diminua nivelul de
responsabilizare a directorului/directorului adjunct în funcţie, care nu va fi stimulat să
exceleze în domeniu, deoarece va fi numit pe o perioadă nedeterminată.

Recomandarea: Cu referire la funcţia de director/director adjunct al Centrului
considerăm absolut necesar de a se stabili într-un punct separat: durata deţinerii
funcţiei date (mandatul funcţiei – 4 ani), modul de eliberare din funcţie, precum şi
criteriile ce trebuie întrunite de candidaţii la funcţiile date (de exemplu: studiile,
minimul de experienţă în domeniu, etc.).

La cap.IV pct.6 potrivit anexei nr.1 din proiect – „Personalul financiar, juridic și de
cadre are ca principale atribuții: monitorizarea financiară a activităților Centrului și
raportarea conform prevederilor legale; asigurarea activităţii eficiente a Centrului prin
implementarea și promovarea politicilor de personal; monitorizarea din punct de
vedere juridic al activităților Centrului”.

Constatăm că enumerarea atribuţiilor date într-un singur punct, fără o delimitare expresă pe
sectoare (care sunt atribuţiile personalului financiar, a personalului juridic şi de cadre), va
crea confuzii la aplicare şi chiar abuzuri în activitatea acestor secţii. Totodată, nu putem
aprecia ca fiind cea mai importantă atribuţie în sectorul financiar „monitorizarea financiară a
activităților Centrului și raportarea conform prevederilor legale”, la fel, şi în cazul personalului
juridic „monitorizarea din punct de vedere juridic a activităților Centrului”. Atenţionăm că
expunerea sus-citată comportă un caracter general, iar la aplicare este pasibilă de
manifestări de corupţie din partea personalului enunţat în normă.

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea amendamentului prin prisma celor
sus-menţionate, în sensul reglementării separate a atribuţiilor personalului financiar,
juridic și de cadre.

La cap.IV pct.8 alin.(3) lit.e) potrivit anexei nr.1 din proiect – „(3) Consiliul Director are
următoarele atribuții: … e) analizează și aprobă dările de seamă periodice ale instituției
privind activitatea acesteia și le propune spre aprobare Ministerului Culturii”.

Utilizarea sintagmei „analizează și aprobă dările de seamă periodice” este una echivocă cu
un înalt potenţial coruptibil. Prin formularea dată, autorul a evitat să indice în contextul normei
un termen expres în care Centrul va fi obligat să prezinte fondatorului dările de seamă, lăsînd
la latitudine proprie să-l determine.
În contextul dat, riscul de coruptibilitate se manifestă prin posibilitatea interpretării subiective
a sintagmei în dependenţă de interesele Centrului, iar ca rezultat se pot favoriza unele acţiuni
în detrimentul interesului public.
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Recomandarea: Recomandăm autorului substituirea sintagmei „analizează și aprobă
dările de seamă periodice” cu sintagma „analizează și aprobă dările de seamă
trimestrial”.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.3 lit.b) potrivit anexei nr.3 din proiect – „Nomenclatorul serviciilor, contra plată,
prestate de către Centrul Național de Formare și Analiză în domeniul Culturii,
cuantumul plăţilor la serviciile prestate”.

Cu referire la suma de 900 lei pentru „cursul de formarea profesională continuă în domeniul
culturii”, menţionăm că aceasta este una excesivă pentru persoanele din domeniul culturii, în
special pentru cei ce activează în sectorul public. În opinia noastră, asemenea instituţii ca:
muzeele naţionale, instituţiile de învăţămînt publice etc., nu vor fi motivate să delege
colaboratorii săi pentru cursuri de calificare, dacă se vor solicita 900 lei per persoană, sau din
contra, riscă să beneficieze de aceste cursuri doar personalul de conducere al instituţiilor
indicate, nu şi cel executiv (care în mod prioritar, trebuie dezvoltat). Apreciem această plată
ca fiind o cerinţă excesivă şi dificil de realizat pentru solicitanţii serviciilor Centrului.

Recomandarea: Considerăm oportun de a se revedea cuantumul indicat de 900 lei/per
persoană sau de a crea un mecanism care ar face accesibil şi motivant cursurile
specificate în proiect pentru angajaţii din sectorul public, activitatea cărora au
tangenţă cu domeniul culturii.  

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

Cu titlu de obiecţie generală asupra cap.IV din anexa nr.1 a proiectului.

În lipsa unor norme care vor stabili mecanismul clar de angajare şi de eliberare dintr-o funcţie
de conducere (în cazul speţei facem referire la funcţia de director/director adjunct al
Centrului), calificăm proiectul ca fiind unul lacunar, în ceea ce priveşte transparenţa activităţii
instituţiei în cauză. Astfel, prin expunerea dată, procedura de angajare şi eliberare, precum şi
mandatul funcţiei riscă să fie stabilită în mod arbitrar, fără criterii sau norme exprese, ceea ce
afectează întreaga activitate a Centrului, sub aspectul transparenţei organizării şi funcţionării.

Recomandarea: Cu referire la funcţia de director/director adjunct al Centrului
considerăm absolut necesar de a se stabili într-un punct separat: durata deţinerii
funcţiei date (mandatul funcţiei – 4 ani), modul de eliberare din funcţie, precum şi
criteriile ce trebuie întrunite de candidaţii la funcţiile date (de exemplu: studiile,
minimul de experienţă în domeniu, etc.).

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.
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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

Cristina Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

21 Martie 2016

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