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Sinteza obiecțiilor și propunerilor Centrului Național Anticorupție 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi a tarifelor 

serviciilor prestate contra plată de către Institutul Naţional al Justiţiei, precum şi a 

Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către 

Institutul Naţional al Justiţiei 

 

Nr.  Obiecția/propunerea CNA Opinia Ministerului Justiției 

1. Norma: Pct. 5 din Anexa nr. 1  Nomenclatorul și tarifele 

serviciilor prestate contra plată de Institutul Național de 

Justiție – Baza de calculare a tarifelor pentru Editarea 

publicațiilor în Revista Institutului Național al Justiției și în 

alte publicații ale acestuia: „conform Hotărîrii Guvernului nr. 

641 sau, după caz din 12 iulie 2001 despre tarifele minime ale 

remunerației de autor, preț contractual”. 

Factori de coruptibilitate: Lipsa/ambiguitatea 

procedurilor administrative 

Analiza: Evidențiem că sintagma „după caz preț 

contractual” este ambiguă și oferă normei caracter  

discreționar. Astfel, există riscul ca Institutul Național al 

Justiției să stabilească tarife aleatoriu pentru editarea 

publicațiilor în Revista Institutului și în alte publicații ale 

acestuia și să evite prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 641 

din 12 iulie 2001 despre tarifele minime ale remunerației de 

autor. 

Recomandarea: În scopul evitării situațiilor 

discreționare, sintagma „după caz preț contractual” 

necesită a fi exclusă. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

 

2. Pct. nr. 1 din Anexa nr. 1  Nomenclatorul și tarifele 

serviciilor prestate contra plată de Institutul Național de 

Justiție – Baza de calculare a tarifelor pentru formarea inițială 

și continuă a persoanelor care activează în sectorul justiției, 

precum și formarea de formatori – 300 lei zi/persoană. 

Factori de coruptibilitate: Stabilirea condițiilor dificile 

de realizat 

Analiza: Reieșind din calculele propuse de autor, reiese 

că pentru o lună de cursuri (1 curs =80 ore = aproximativ 2 

săptămîni sau lunar = 2 cursuri) Institutul va încasa 

aproximativ 150 mii lei (300 lei pers/zi*25 pers*10 zile/1 curs 

* 2  cursuri)  iar dacă să presupunem că Institutul ar putea 

desfășura mai multe cursuri simultan în domenii diferite suma 

se va dubla sau tripla (aproximativ 300 mii lei în cazul a 2 

cursuri simultan, respectiv 4 cursuri lunar). În același timp, 

remunerarea formatorilor lunar a fi de 61 200 lei (30 600 

pentru un curs de 80 ore*2 cursuri lunar) sau 122 400 lei în 

cazul cursurilor simultan. 

Astfel , autorul anticipează că pentru serviciile comunale, 

materialele didactice, uzura, pauza de cafea Institutul va 

cheltui circa 90 000 lei lunar (150 mii lei încasările totale – 

circa 60 000 lei salarizarea formatorilor) sau în cazul 

cursurilor simultane seva cheltui 178 mii lei lunar (300 mii lei 

încasările totale – 122 mii lei salarizarea formatorilor). 

Reieșind din cele menționate supra considerăm tariful 

Nu se acceptă. 

Suplimentar celor 

menționate în Nota 

informativă la proiect,  

atragem atenția asupra celor ce 

urmează. 

Pct.1 din Anexa nr. 1 

stabilește suma care se achită 

fiecare persoană care participă 

la cursul respectiv: 

- 300 lei pentru fiecare zi; 

- 3000 lei pentru un curs de 

10 zile (adică 80 de ore). 

Astfel, de la o grupă de 25 

de persoane va achita: 

3.000lei*25 persoane=75.000 

lei. 

Conform normei didactice 

stabilite de Consiliul INJ, 

formatorul este remunerat cu 

300 lei /oră, indiferent de 

faptul cîte persoane sînt în 

grupă. Astfel, pentru cursul de 

80 ore, formatorul va primi: 

300 lei*80 ore=24.000 lei. 
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propus de autor exagerat și nejustificat. Concomitent, tarifele 

la serviciile comunale, materiale didactice, uzura, pauza de 

cafea nu au fost argumentate, or autorul nu a prezentat  

calcule în acest sens. 

Recomandarea: Considerăm necesară revizuirea 

tarifului propus de autor astfel încît acesta să corespundă 

cheltuielilor reale suportate de către Institut. În caz 

contrar, acestea vor fi considerate ca fiind cerințe excesive 

de exercitare a drepturilor cetățenilor de a participa la 

cursuri de instruire calitative în  domeniul juridic. 

Dacă formatorul va avea pe 

lună 2 cursuri de 80 de ore, 

atunci acesta va fi remunerat 

cu 48.000 lei. 

Rezultă că din cele 75.000 

lei rămîn 51.000 lei, din care 

trebuie acoperite costurile 

pentru servicii comunale, 

materiale didactice, uzura 

(locaţiunea), pauza de cafea. 

 

 

 

 

Ministru                                                       Vladimir CEBOTARI 


