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Raport privind implementarea în semestrul I al anului 2019 a Planului sectorial anticorupție în 

domeniul educației pentru anii 2018 – 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.816/2018 

 

 

I. REZUMATUL EXECUTIV PRIVIND PRINCIPALELE PROGRESE ŞI DEFICIENŢE  

 

Prezentul raport este al doilea raport de monitorizare a implementării Planului sectorial 

anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018 – 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.816/2018, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.333-335, art.895, intrat 

în vigoare la 24 septembrie 2018 (în continuare Plan sectorial) și se referă la primul semestru al 

anului 2019.  

Specificăm că, pentru primul trimestru al anului 2019 nu au fost planificate acțiuni a căror 

raportare/verificare să fie realizată în termenul respectiv. 

Cu referire la acțiunile restante, indicăm că, la finele anului 2018, acțiunile 1.5 și 1.6 din Planul 

sectorial au fost constatate ca fiind nerealizate. Totodată, acțiunile respective privind semnarea unui 

acord de cooperare între Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi Centrul Naţional Anticorupţie 

și crearea grupului de lucru pentru monitorizarea petițiilor în care sunt sesizate acte de corupție, au 

fost coordonate și agreate de către specialiști și urmează a se reveni asupra acestora în contextul 

noilor perspective de colaborare stabilite la nivelul conducerii actuale a ambelor entități.  

O altă acțiune restantă, se referă la emiterea ordinului cu privire la măsurile de prevenire şi 

combatere a fenomenului colectărilor plăţilor informale în instituţiile de învățământ (pct.1.4 din 

Planul sectorial). Astfel că, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a elaborat, urmare a 

coordonării prealabile cu Centrul Național Anticorupție, Ordinul nr.1074/2019 „Cu privire la unele 

acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului colectărilor plăţilor informale în sistemul 

educațional”.1 Menționăm că, aprobarea ordinului nr.1074/2019 a fost mediatizată în mod activ2, 

fiind prevăzute mai multe mecanisme de monitorizare a implementării acestuia. 

De asemenea, nu toate instituțiile vizate au prezentat rapoarte privind implementarea Planului 

sectorial, au întocmit rapoarte/informații 13 instituții de învățământ superior3, 54 de instituții de 

                                                           
1 Ordinul 1074/2019 cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului colectărilor plăţilor 

informale în sistemul educational 
2 https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-atentioneaza-despre-interzicerea-colectarii 

https://sputnik.md/education/20190831/27415360/Ordin-dur-al-Ministerului-Educaiei-nainte-de-prima-zi-de-coal--Iat-

cine-sunt-vizai.html 

http://curentul.md/stiri/ministerul-educatiei-parintii-nu-trebuie-sa-achite-sume-ilegale-in-scoli.html 

https://noi.md/md/societate/ministerul-educatiei-avertizeaza-e-interzisa-colectarea-banilor-in-scoli 

https://www.moldova.org/ministerul-educatiei-atentioneaza-colectarea-platilor-informale-este-interzisa/ 

https://diez.md/2019/08/30/ministerul-educatiei-atentioneaza-profesorii-parintii-si-elevii-cu-privire-la-colectarea-

platilor-informale-scoli/ 
3 Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat de Educație 

Fizică și Sport, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr.1074_din_29.08.2019.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr.1074_din_29.08.2019.pdf
https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-atentioneaza-despre-interzicerea-colectarii
https://sputnik.md/education/20190831/27415360/Ordin-dur-al-Ministerului-Educaiei-nainte-de-prima-zi-de-coal--Iat-cine-sunt-vizai.html
https://sputnik.md/education/20190831/27415360/Ordin-dur-al-Ministerului-Educaiei-nainte-de-prima-zi-de-coal--Iat-cine-sunt-vizai.html
http://curentul.md/stiri/ministerul-educatiei-parintii-nu-trebuie-sa-achite-sume-ilegale-in-scoli.html
https://noi.md/md/societate/ministerul-educatiei-avertizeaza-e-interzisa-colectarea-banilor-in-scoli
https://www.moldova.org/ministerul-educatiei-atentioneaza-colectarea-platilor-informale-este-interzisa/
https://diez.md/2019/08/30/ministerul-educatiei-atentioneaza-profesorii-parintii-si-elevii-cu-privire-la-colectarea-platilor-informale-scoli/
https://diez.md/2019/08/30/ministerul-educatiei-atentioneaza-profesorii-parintii-si-elevii-cu-privire-la-colectarea-platilor-informale-scoli/
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învățământ profesional tehnic, (8 Centre de excelență4, 25 Colegii5 și 21 Școli Profesionale6) și 32 

organe locale de specialitate în domeniul învățământului (în continuare OLSDÎ). Completăm că, 

informații privind implementarea Planului sectorial au transmis cu 7 OLSDÎ mai mult comparativ 

cu anul precedent și cu 5 instituții de învățământ superior și profesional tehnic mai puțin în 

comparație cu anul 2018. 

 

II. PROGRESUL ÎN IMPLEMENTAREA PLANULUI SECTORIAL DE ACŢIUNI  

ÎN PERIOADA DE RAPORTARE 

 
Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăţilor informale în instituţiile de învățământ 

Acţiunea 1.1. Revizuirea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I în scopul eliminării riscurilor de 

fraudare a procedurii de înscriere 

Termenul de realizare: Semestrul I, anul 2019 

Instituţia responsabilă: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

Indicator de progres: Metodologie revizuită 

Progresul în implementarea acţiunii 1.1. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator: 
Metodologie revizuită 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

Prin demersul nr. 03/1-09/887 din 18 februarie 2019, Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării a solicitat OLSDÎ propuneri în vederea modificării și actualizării Metodologiei de 

înscriere a copiilor în clasa I (Ordinul nr.305/2016; Ordinul nr.149/2017) și a orarului de 

înscriere a copiilor în clasa I (Ordinul nr.256/2018). 

În baza propunerilor Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal 

Chișinău, ministerul a acceptat înscrierea copiilor în clasa I în prima etapă, conform orarului 

aprobat prin Ordinul ministrului nr.263/2019, anul de studii 2019-2020, pentru copiii care vor 

atinge vârsta de 7 ani până la 30 noiembrie 2019. Totodată, în anul curent, în municipiul 

Chișinău a fost inițiată procedura de înscriere on-line a copiilor clasei I-a 

(www.escoala.chisinau.md). 

                                                                                                                                                                                                 
Testemițanu”, USPEE „Constantin Stere”, UPS „Ion Creangă” mun. Chișinău, Academia de Studii Economice din 

Moldova, Academia „Ștefan cel Mare”, Universitatea „Perspectiva-INT”, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu-

Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia, Institutul Internațional de Management 

„IMI-NOVA”. 
4 Centrul de excelență în Transporturi, Centrul de excelență în servicii și prelucrarea alimentelor (CESPA), Centrul de 

excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, Centrul de excelență în Energetică și Electronică, Centrul de 

excelență în Construcții, CEEA „Ștefan Neaga”, Centrul de excelență în Securitatea Frontierei, Centrul de excelență în 

Informatică și Tehnologii Informaționale. 
5 Colegiul Mihail Ciachir din Comrat, Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei, Colegiul de Studii Administrative și Fiscale, 

Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Colegiul de Medicină din Orhei, Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți, Colegiul de 

Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, 

Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți, Colegiul de Medicină din Cahul, Colegiul de Construcții din Hîncești, Colegiul 

Tehnologic din Chișinău, Colegiul Internațional de Administrare și Business, Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani, 

Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău, Colegiul de Medicină din Bălți, Colegiul Tehnic al UTM, Colegiul de 

Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca, Colegiul 

Tehnic Agricol din Svetlîi, Colegiul de Ecologie din Chișinău, Colegiul Agroindustrial din Rîșcani, Colegiul 

Cooperatist din Moldova, Colegiul de Medicină din Ungheni. 
6 Școala Profesională nr.3 mun. Bălți, Școala Profesională nr.6 mun. Chișinău, Școala Profesională mun. Hîncești, 

Școala Profesională nr.2 mun. Chișinău, Școala Profesională or. Rîșcani, Școala Profesională nr.7 mun. Chișinău, 

Școala Profesională nr.3 mun. Chișinău, Școala Profesională or. Briceni, Școala Profesională or. Telenești, Școala 

Profesională nr.4 mun. Bălți, Școala Profesională nr. 1 mun. Bălți, Școala Profesională or. Rezina, Școala Profesională 

din s. Ciumai r. Taraclia, Școala Profesională or. Leova, Școala Profesională s. Corbu, Școala Profesională nr. 5 mun. 

Chișinău, Școala Profesională comuna Bubuieci, Școala Profesională nr.5 mun. Bălți, Școala Profesională s. 

Alexăndreni r. Sîngerei, Școala Profesională or. Florești, Școala Profesională Cuhureștii de Sus, Școala Profesională or. 

Criuleni. 

http://www.escoala.chisinau.md/


3 

 

Corespondența menționată nu a fost postată pe pagina oficială a ministerului motiv pentru care 

suntem în imposibilitate de a prezenta anumite link-uri cu trimitere la acest subiect. 

 
Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăţilor informale în instituţiile de învățământ 

Acţiunea 1.2. Îmbunătăţirea practicilor de înscriere a copiilor în instituţiile de educaţie timpurie prin intermediul 

sistemelor informaţionale 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres  

Instituţia responsabilă: Organele locale de specialitate în domeniul învățământului; instituţiile de educaţie timpurie 

(responsabilitate comună)  

Indicator de progres: Sisteme informaţionale funcţionale 

Progresul în implementarea acţiunii 1.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator: 
Sisteme informaţionale funcţionale 

Direcția generală 

educație, tineret și sport 

a Consiliului municipal 

Chișinău7 

Lansarea sistemului de înscriere a copiilor 

on-line „E-grădiniță”, conform districtelor 

stabilite și plasate pe pagina web a DGETS. 

https://chisinauedu.md/node/3278 

 http://egradinita.md/  

Înscrierea copiilor în instituțiile de 

învățământ preșcolar se realizează prin 

intermediul platformei www.egradinita.md.  

Începând cu 02.01.18 eliberarea îndreptărilor se 

efectuează în baza platformei on-line. 

Direcția învățământ, 

tineret și sport Bălți 

În cadrul DÎTS mun. Bălți funcționează 

„registrul electronic” de înregistrarea a 

copiilor în IET. 

 

Total instituții 

responsabile 

În total acțiunea vizează toate cele 35 OLSDÎ. În mod similar perioadei precedente de 

raportare, frecvent, OLSDÎ a comunicat că va examina oportunitatea acțiunii respective. 

Direcția de învățământ Briceni a comunicat la compartimentul deficiențe că „instituțiile de 

educație timpurie nu dispun de surse financiare pentru funcționarea paginilor web și nu este 

posibilă înscrierea copiilor în instituțiile de educație timpurie prin intermediul sistemelor 

informaționale”. Despre lipsa platformelor online de înscriere a copiilor în grădinițe a 

comunicat și Direcția Generală Educație Florești. 

Direcția de învățământ Leova indică următoarele: „2 instituţii de educaţie timpurie din raion 

și-au format pagina web, însă toți managerii au organizat sesiuni de informare a părinţilor 

despre locurile vacante din instituţii.” 

Potrivit raportului Direcției de învățământ Ocnița, „în procesul de înscriere/admitere a copiilor 

în instituţiilor de învăţământ, desfăşurat în perioada iunie-august 2019, nu au fost atestate 

fraude; precum și asigurarea accesului egal al copiilor în instituţiile de învăţământ din motivul  

contingentului mic de elevi/copii nu favorizează crearea discrepanţei.” 

În raportul Direcției Generale Educație Ștefan-Vodă se relatează că, „în raion n-au fost 

înregistrate cazuri de fraudare a instituționalizării copiilor în instituțiile preșcolare.” Un 

răspuns similar a fost recepționat din raionul Taraclia și din raionul Ungheni: „petiții, fraude, 

acte de corupție comise de către conducătorii instituțiilor la acest aspect nu s-au înregistrat.” 

 
Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăţilor informale în instituţiile de învățământ 

Acţiunea 1.8. Contracararea constrângerii de către unii părinţi a părinţilor altor elevi de a înfiinţa şi de a contribui 

financiar la fondul clasei  

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; organele locale de specialitate în domeniul 

învățământului; Centrul Naţional Anticorupţie (responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: Număr de constrângeri constatate 

Progresul în implementarea acţiunii 1.8. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator: 

Număr de constrângeri constatate 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării; 

organele locale de 

Cu privire la realizarea prezentei acțiuni a 

fost solicitat administrației instituțiilor de 

învățământ și OLSDÎ să documenteze și să 

OLSDÎ au menționat despre 26 de cazuri de 

constrângeri examinate. 

Acțiunile de contracarare a constrângerilor de 

                                                           
7 Informațiile prezentate de către OLSDÎ, precum și cele transmise de către instituțiile de învățământ profesional tehnic 

și superior se prezintă anexat (fișiere în format .pdf sau .doc, suport disc) 

https://chisinauedu.md/node/3278
http://egradinita.md/
http://www.egradinita.md/
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specialitate în domeniul 

învățământului; 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

examineze în mod prioritar toate petițiile 

părinților/ altor reprezentanți legali ai 

copiilor referitoare la colectarea de bani, 

inclusiv situațiile în care banii sunt solicitați 

de către alți părinți. În multe cazuri, OLSDÎ 

care au prezentat rapoarte despre realizarea 

Planului sectorial au evitat să se pronunțe 

despre realizarea prezentei acțiuni. 

În perioada de raportare (semestrul I al 

anului 2019), OLSDÎ Bălți a relatat că „au 

fost constatate 3 cazuri de constrângere/ 

influențare de către unii părinți în privința 

altor părinți de a contribui financiar în 

asociația părinților”. OLSDÎ Chișinău a 

raportat următoarele: „Efectuate 10 anchete 

de serviciu în scopul examinări veridicităţi 

faptelor expuse în petiţii (faptele enunțate 

nu s-au confirmat)”. În cadrul OLSDÎ 

Ialoveni au fost identificate 9 constrângeri și 

4 petiții soluționate de a contribui financiar 

la fondul clasei. OLSDÎ Ocnița a constatat o 

plângere din partea unui părinte de a 

contribui financiar la fondul clasei. În 

cadrul OLSDÎ Ungheni au fost examinate 3 

petiții în care sunt expuse fapte presupuse 

de corupție. 

către unii părinţi a părinţilor altor elevi de a 

înfiinţa şi de a contribui financiar la fondul 

clasei urmează a fi realizate și în continuare. 

 

Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăţilor informale în instituţiile de învățământ 

Acţiunea 1.9. Instruirea factorilor de decizie din cadrul organelor locale de specialitate în domeniul învățământului în 

ceea ce priveşte colaborarea comunitară şi cu asociaţiile (organizaţiile) obşteşti ale părinţilor  

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Centrul Naţional Anticorupţie; Autoritatea 

Naţională de Integritate (responsabilitate concomitentă)  

Indicator de progres: Număr de instruiri realizate; Număr de factori decizionali instruiţi. 

Progresul în implementarea acţiunii 1.9. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator: 

Număr de instruiri realizate; 

Număr de factori decizionali instruiţi 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării; 

Centrul Naţional 

Anticorupţie; 

Autoritatea Naţională 

de Integritate 

Instruirea factorilor de decizie din cadrul 

OLSDÎ privind implementarea planului 

sectorial anticorupție, inclusiv în ceea ce 

priveşte colaborarea comunitară şi cu 

asociaţiile (organizaţiile) obşteşti ale 

părinţilor a fost realizată în cadrul ședințelor 

de lucru cu șefii OLSDÎ organizate de către 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, 

exemplificând ședința din 26 iulie 2019.8 

1 instruire realizată; 

35 persoane instruite (șefi OLSDÎ). 

Acțiunile de instruire urmează a fi continuate. 

 

Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăţilor informale în instituţiile de învățământ 

Acţiunea 1.10. Instruirea membrilor Consiliului naţional al elevilor în iniţierea, participarea la elaborarea şi 

promovarea deciziilor referitoare la viaţa şcolii  

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Indicator de progres: Număr de instruiri realizate; Număr de elevi instruiţi 

Progresul în implementarea acţiunii 1.10. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator: 

Număr de instruiri realizate; 

                                                           
8 https://mecc.gov.md/ro/content/prioritatile-de-activitate-ale-mecc-discutate-cu-reprezentantii-organelor-locale-de  

https://mecc.gov.md/ro/content/prioritatile-de-activitate-ale-mecc-discutate-cu-reprezentantii-organelor-locale-de
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Număr de elevi instruiţi 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării 

 

Pe lângă Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării activează în calitate de 

structuri consultative două Consilii 

Naționale a Elevilor din învățământul 

general și din învățământul profesional 

tehnic. Componența nominală a 

consiliilor este aprobată pentru perioada 

unui an de studii. 

Elevii ambelor consilii beneficiază de 

fiecare dată de instruire anticorupție, în 

baza cunoștințelor acumulate fiind 

monitorizate activitățile anticorupție din 

instituțiile în care învață. Totodată, 

membrii Consiliului Național al Elevilor 

din învățământul profesional tehnic, 

precedent au efectuat o vizită de studiu 

la Centrul Național Anticorupție la 25 

ianuarie 2019. Consiliul Național al 

Elevilor din învățământul general actual 

au planificată vizita de informare în 

cadrul Centrului Național Anticorupție 

la 31 octombrie 2019. 

Instruirile realizate la atelierele 

Consiliilor Naționale a Elevilor au un 

impact pozitiv în promovarea culturii 

integrității în rândul elevilor. În 

rapoartele/ informațiile prezentate, un 

număr mare de instituții de învățământ  

au menționat rolul important și 

implicarea Consiliilor Elevilor în 

realizarea acțiunilor anticorupție. 

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca, 

relatează că, în cadrul instituției are loc 

implicarea membrilor Consiliului 

Elevilor la elaborarea și promovarea 

deciziilor referitoare la acțiunile 

anticorupție. Despre funcționalitatea 

consiliului elevilor au menționat și 

Școala Profesională din comuna 

Bubuieci, Colegiul de Medicină din 

Bălți, Colegiul Tehnic al UTM, 

Colegiul de Construcții din Hîncești, 

Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți, 

Școala Profesională din mun. Hîncești, 

Colegiul de Medicină din Ungheni, 

Colegiul de Industrie Ușoară din mun. 

Bălți, Centrul de excelență în 

Transporturi, Școala Profesională 

comuna Alexăndreni r-nul. Sîngerei, 

Școala Profesională Cuhureștii de Sus, 

Colegiul Internațional de Administrare 

și Business, Școala Profesională nr.2 

din mun. Chișinău, Școala Profesională 

nr.5 din mun. Chișinău. La același 

subiect, s-au referit și OLSDÎ Taraclia, 

Universitatea de Stat „Grigore 

Țamblac” din Taraclia și USPEE 

„Constantin Stere”. 

1 instruire realizată; 

37 membri CNE instruiți. 
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Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăţilor informale în instituţiile de învățământ 

Acţiunea 1.11. Asigurarea funcţionalităţii eficiente a liniei anticorupţie din cadrul Ministerului Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Indicator de progres: Linie telefonică operațională 

Progresul în implementarea acţiunii 1.11. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator: 

Linie telefonică operațională 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării 

Pe parcursul perioadei de raportare 

sesizările referitoare la pretinse acte de 

corupție au fost transmise prin intermediul 

petițiilor, poștei electronice, audiențelor sau 

prin contactarea specialiștilor ministerului la  

telefoanele de serviciu.  

În perioada de raportare la apelurile primite la 

linia specializată a ministerului privind pretinse 

acte de corupție au fost acordate consultații, 

inclusiv s-a solicitat depunerea petițiilor în scris 

și, după caz, au fost formulate recomandări 

privind apelarea la linia națională anticorupție. 

Despre utilizarea mecanismului liniei telefonice specializate/telefon de încredere, a comunicat Universitatea Tehnică a 

Moldovei (0 7979-2929), Școala Profesională din or. Florești (0250-2-06-57), Școala Profesională din s. Ciumai r-nul 

Taraclia, Centrul de excelență în informatică și tehnologii informaționale din Chișinău, Colegiul „Gheorghe Asachi” 

din Lipcani, Școala Profesională nr.5 Bălți. 

 

Prioritatea 2: Gestionarea eficientă şi transparentă a banilor publici în instituţiile de învățământ 

Acţiunea 2.2. Publicarea rapoartelor anuale ale instituţiilor de învățământ privind realizarea procedurilor de achiziţii 

publice pe paginile web ale acestora 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Instituţiile de învățământ 

Indicator de progres: Rapoarte elaborate şi publicate 

Progresul în implementarea acţiunii 2.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator: 

Rapoarte elaborate şi publicate 

Instituţiile de 

învățământ 

În rapoartele/ informațiile prezentate, 18 

OLSDÎ – (Anenii Noi, Basarabeasca, 

Călărași, Edineț, Bălți, Chișinău, Drochia, 

Fălești, Florești, Glodeni, Ialoveni, Leova, 

Nisporeni, Orhei, Soroca, Șoldănești, 

Ungheni, UTA Găgăuzia) s-au referit la 

faptul că dispun de pagini web pentru 

plasarea informațiilor. Menționăm că în 

perioada precedentă erau vizate doar 6 

OLSDÎ în contextul acțiunii în cauză. 

O parte indică despre faptul că nu dispun de 

pagină web pentru a publica rapoartele, dar 

informația respectivă este afișată pe panouri 

informative și, eventual, discutată în cadrul 

ședințelor (Rezina, Sîngerei, Taraclia).  

Restul rapoartelor analizate nu fac referire 

la modul de aducere la cunoștință a 

informației în cauză, limitându-se la 

specificarea transparenței în procesul 

decizional. 

Despre publicarea rapoartelor de achiziții 

publice pe pagina web a instituției au 

specificat 8 școli profesionale (Școala 

Profesională  or. Leova, Școala Profesională  

nr.5 mun. Bălți, Școala Profesională  or. 

Florești, Școala Profesională nr.3 mun. 

Bălți, Școala Profesională or. Briceni, 

Școala Profesională  nr.1 mun. Bălți, Școala 

Profesională nr.4 mun. Bălți, Școala 

Profesională or. Telenești). 

În ceea ce privește colegiile, despre 

Rapoarte elaborate şi publicate pe pagina web 

de către: 

-18 OLSDÎ 

-20 instituții de învățământ profesional tehnic. 

În anul 2018 au menționat despre „rapoarte 

elaborate şi publicate” 6 OLSDÎ și 8 instituții de 

învățământ profesional tehnic. 

Urmează a fi desfășurate activități de 

informare/ responsabilizare astfel încât să fie 

îmbunătățit nivelul de implementare a acțiunii 

2.2. 
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publicarea pe pagina web s-au pronunțat 7 

instituții (Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei, 

Colegiul Agroindustrial din Ungheni, 

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, 

Colegiul de Construcții din Hâncești, 

Colegiul Tehnologic din Chișinău, Colegiul 

de Ecologie din Chișinău, Colegiul 

Agroindustrial din Rîșcani). 

La acest subiect s-au expus și 5 centre de 

excelență (Centrul de excelență în servicii și 

prelucrarea alimentelor, Centrul de 

excelență în energetică și electronică, 

Centrul de excelență în construcții, Centrul 

de excelență în securitatea frontierei, 

Centrul de excelență în informatică și 

tehnologii informaționale). 

 

Prioritatea 2: Gestionarea eficientă şi transparentă a banilor publici în instituţiile de învățământ 

Acţiunea 2.3. Inventarierea şi luarea la evidenţă contabilă de către directorii instituţiilor de învățământ a tuturor 

bunurilor donate de către asociaţiile (organizaţiile) obşteşti (ale părinţilor) înregistrate în modul stabilit la Agenţia 

Servicii Publice/organele administraţiei publice locale, părinţi, precum şi din partea altor persoane juridice, cu plasarea 

actului de inventariere la loc vizibil la intrarea în instituţiile de învățământ. 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Instituţiile de învățământ 

Indicator de progres: Inventariere efectuată 

Progresul în implementarea acţiunii 2.3. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator: 

Inventariere efectuată 

Instituţiile de 

învățământ 

OLSDÎ Bălți, Chișinău, Florești, Ialoveni, 

Ungheni, Taraclia, UTA Găgăuzia, Anenii 

Noi, Orhei, Soroca, Briceni, Sîngerei, 

Telenești, Leova au menționat în rapoartele 

lor despre inventariere și luarea la evidență 

contabilă a bunurilor publice. 

Au fost prezentate rapoarte privind 

realizarea acțiunii 2.3 din Planul sectorial de 

către 22 instituții de învățământ profesional 

tehnic, inclusiv 11 Școli profesionale 

(Școala Profesională or. Criuleni, Școala 

Profesională or. Telenești, Școala 

Profesională nr.1 mun. Bălți, Școala 

Profesională din or. Briceni, Școala 

Profesională din or. Rîșcani, Școala 

Profesională din mun. Hîncești, Școala 

Profesională din or. Florești, Școala 

Profesională, comuna Alexăndreni r-nul 

Sîngerei, Școala Profesională Cuhureștii de 

Sus, Școala Profesională or. Leova, Școala 

Profesională comuna Bubuieci), 8 Colegii 

(Colegiul Agroindustrial din Rîșcani, 

Colegiul de Ecologie din Chișinău, Colegiul 

de Construcții din Hîncești, Colegiul de 

Industrie Ușoară din Bălți, Colegiul Tehnic 

Agricol din Soroca, Colegiul Tehnic 

Feroviar din Bălți, Colegiul Agroindustrial 

din Ungheni, Colegiul „Vasile Lupu” din 

Orhei) și 3 Centre de Excelență (Centrul de 

excelență în Securitatea Frontierei, Centrul 

de excelență în Informatică și Tehnologii 

Informaționale,Centrul de Excelență în 

Energetică și Electronică). 

În ceea ce privește instituțiile de învățământ 

superior, au comunicat despre faptul că 

Rapoarte elaborate şi publicate de către: 

- 13 OLSDÎ. 

- 22 instituții de învățământ profesional tehnic,  

inclusiv 11 Școli profesionale, 8 Colegii și 3 

Centre de Excelență. 

În perioada precedentă de raportare, s-au referit 

la implementarea prezentei acțiuni 10 OLSDÎ și 

10 instituții de învățământ profesional tehnic. 

Urmează a fi desfășurate activități de informare/ 

responsabilizare astfel încât să fie îmbunătățit 

nivelul de implementare a acțiunii 2.3. 
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realizează inventarierea și luarea la evidență 

contabilă a tuturor bunurilor donate 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion  

Creangă” și Universitatea Tehnică a 

Moldovei. 

 

Prioritatea 2: Gestionarea eficientă și transparentă a banilor publici în instituțiile de învățământ 

Acțiunea 2.4. Informarea asociațiilor (organizațiilor) de părinți cu privire la bugetul aprobat (acordat) al instituției 

pentru anul de învățământ în gestiune, precum și cu privire la necesitățile suplimentare ale instituției, neacoperite de 

mijloacele bugetare acordate, prin afișarea informației la intrarea în instituții sau în alte locuri vizibile. 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres. 

Instituția responsabilă: Instituțiile de învățământ 

Indicator de progres: Informație transmisă asociațiilor părintești. Informație afișată pe panoul informativ din cadrul 

instituției de învățământ. 

Progresul în implementarea acțiunii 2.4. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile responsabile 

de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator: 

Informație transmisă asociațiilor părintești; 

Informație afișată pe panoul informativ din 

cadrul instituției de învățământ. 

Instituțiile de 

învățământ 

Datele referitoare la informarea asociațiilor 

(organizațiilor) de părinți cu privire la 

bugetul aprobat (acordat) al instituției, 

precum și cu privire la necesitățile 

suplimentare ale instituției sunt reflectate în 

rapoartele/ informațiile transmise de către 

15 OLSDÎ (Leova, Sîngerei, Briceni, 

Soroca, Orhei, Ștefan Vodă, Anenii Noi, 

Nisporeni, UTA Găgăuzia, Taraclia, Bălți, 

Ungheni, Ialoveni, Florești, Chișinău.) 

Totodată 7 școli profesionale au menționat 

despre aducerea la cunoștința în cadrul 

adunărilor de părinți a bugetului aprobat 

(Școala Profesională or. Briceni, Școala 

Profesională din or. Rîșcani, Școala 

Profesională nr. 2, mun. Chișinău, Școala 

Profesională din or. Florești, Școala 

Profesională din comuna Alexăndreni r-nul 

Sîngerei, Școala Profesională din comuna 

Bubuieci, Școala Profesională Cuhureștii de 

Sus.) 

În privința efectuării acțiunii date s-au 

pronunțat și Colegiul Agroindustrial din 

Rîșcani, Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei, 

precum și Centrul de excelență în securitatea 

frontierei. 

Au raportat despre informarea cu privire la 

bugetul aprobat. 

-15 OLSDÎ; 

-7 școli profesionale; 

-2 colegii; 

-1 centru de excelență. 

În mod similar perioadei precedente de raportare, 

nu au fost înregistrate petiții privind refuzul 

instituției de a furniza asociaţiilor de părinți sau 

altor persoane interesate informaţia solicitată. 

 

Prioritatea 3: Reducerea incidenţei fraudei academice în instituţiile de învățământ 

Acţiunea 3.2. Desfăşurarea instruirilor/ campaniilor de informare a studenţilor cu privire la rigorile de etică aplicabile 

în mediul profesional tehnic şi universitar 

Termenul de reali zare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Centrul Național Anticorupție, instituțiile de 

învățământ superior 

Indicator de progres: Număr de instruiri/ campanii de informare realizate; Număr de studenţi instruiţi 

Progresul în implementarea acţiunii 3.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator: 

Număr de instruiri/ campanii de informare 

realizate; Număr de studenţi instruiţi 
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Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării; 

Centrul Național 

Anticorupție 

În semestrul I al anului 2019 mai multe 

instituții de învățământ superior au realizat 

campanii de informare cu privire la rigorile 

de etică aplicabile în mediul profesional 

tehnic şi universitar.  

Astfel, menționăm că Academia de Studii 

Economice a Moldovei (ASEM), a 

organizat un curs facultativ intitulat 

„Anticorupție și buna guvernare”. 

Institutul Internațional de Management 

IMI-NOVA a organizat lecții publice cu 

tematica în cauză. Universitatea de Stat din 

Taraclia a desfășurat ședința comisiei 

anticorupție. 

În cadrul Universității Tehnice a Moldovei  

s-au organizat campanii de informare cu 

privire la respectarea rigorilor Codului de 

etică, au fost desfășurate 9 ședințe publice 

unde au fost informați 874 de studenți. 

La fel, campanii de informare au avut loc 

și la Universitatea de Stat de Educație 

Fizică și Sport unde s-au organizat 4 

ședințe publice și au fost instruiți 330 de 

studenți. 

- activitate realizată în cadrul a 5 instituții de 

învățământ superior. 

 

Prioritatea 3: Reducerea incidenţei fraudei academice în instituţiile de învățământ 

Acţiunea 3.4. Implementarea mecanismelor de prevenire a corupţiei în cadrul sesiunilor de teze semestriale şi de 

examene în învățământul general 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare 

(responsabilitate comună) 

Indicator de progres: Mecanisme de prevenire a corupţiei implementate 

Progresul în implementarea acţiunii 3.4. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator: 

Mecanisme implementate 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării; 

Agenţia Naţională 

pentru Curriculum şi 

Evaluare 

Se mențin rigorile pentru desfășurarea 

corectă a examenului.  

La examenul de bacalaureat, sesiunea 2019, 

au fost admişi 10584 candidați din licee 

teoretice, 3692 candidați din colegii/centre 

de excelență, 193 de candidați din 

universități, 229 de candidați care s-au 

înscris în regim de externat și 2467 de 

restanțieri din sesiunile anterioare, în total 

17165 de candidați. Dintre aceștia, au fost 

eliminaţi din examen pentru fraudă 4 

candidați. 

Toate persoanele implicate în organizarea și 

desfășurarea examenului au semnat angajamente 

de activitate conform modelului aprobat; 

a fost continuată practica supravegherii video a 

examenului național de bacalaureat; 

persoane instruite, inclusiv cu participarea 

reprezentanților Centrului Național Anticorupție: 

- 35 de preşedinţi ai Comisiilor 

Raionale/Municipale de examene, 

- 550 de profesori evaluatori, membri ai 18 

Comisii Republicane de Evaluare/ 18 Comisii 

Republicane de Examinare a Contestaţiilor, 

- 92 preşedinţi şi 170 secretari ai Centrelor de 

Bacalaureat. 

 

Prioritatea 4: Monitorizarea aplicării Codului de etică al cadrului didactic şi pregătirea cadrelor didactice pentru 

promovarea educaţiei de integritate şi anticorupţie 

Acţiunea 4.2. Verificarea funcționării consiliilor de etică din instituțiile de învățământ 

Termenul de realizare: Semestrul I anul 2019 

Instituţia responsabilă: Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; OLSDÎ (responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: Număr de Consilii de etică funcționale; număr de cazuri examinate. 

Progresul în implementarea acţiunii 4.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator: 

Număr de Consilii de etică funcționale; 

număr de cazuri examinate 
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Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării; 

OLSDÎ 

Majoritatea OLSDÎ care au prezentat 

rapoarte (cu excepția OLSDÎ Căușeni, 

Hîncești și Strășeni) comunică despre 

monitorizarea aplicării Codului de etică a 

cadrului didactic. 

În informații se indică despre constituirea 

Consiliilor de etică și monitorizarea 

activității acestora.  

Exemplificând, în cadrul OLSDÎ Bălți au 

fost examinate 4 petiții în urma cărora s-au 

emis 2 ordine de avertizare. În OLSDÎ 

Chișinău în perioada 02.01-23.07.2019 au 

fost recepționate 25 de apeluri, comparativ 

cu 38 apeluri din 2018 majoritatea ce țin de 

ineficiența relațiilor interpersonale, colectări 

de bani. În OLSDÎ Dondușeni au fost 

examinate 2 cazuri de încălcare a Codului 

de etică. În OLSDÎ Leova în primul 

semestru al anului 2019 au fost înregistrate 

2 sesizări de încălcare a codului de etică. În 

OLSDÎ Soroca au fost raportate 3 sesizări și 

o sancțiune. Cazuri de încălcare au fost 

anunțate și în Ștefan-Vodă, 3 sesizări, 

Taraclia și Telenești a câte 2 cazuri de 

încălcare. 

29 OLSDÎ raportează acțiunea ca fiind realizată.  

 

III. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTĂRII ACŢIUNILOR SCADENTE  

 

La compartimentul riscuri aferente implementării acțiunilor scadente din planul sectorial, 

indicam ca fiind relevantă insuficiența (sau lipsa) de consolidare a eforturilor în scopul realizării 

unor acțiuni comune or, lupta cu fenomenul corupției obligă mobilizarea întregului ansamblu de 

resurse disponibile şi coordonarea eforturilor. În mod practic, unele informații despre campanii 

relevante sunt difuzate prin intermediul presei şi nu ca rezultat al comunicării între instituţii. 

Unul dintre riscurile majore identificate și la nivelul OLSDÎ se referă la așa-numita 

„colegialitate falsă”. Astfel că, OLSDÎ Șoldănești menționează că „(…) relațiile colegiale cu 

caracter permis încă nu permit analiza obiectivă a unei situații cu raportarea ei la actele de corupție 

și, respectiv, nu sunt cazuri înregistrate”. Altfel spus, în multe cazuri, instituțiile de învățământ 

demonstrează reticență la examinarea comportamentului lipsit de etică al unor colegi, preferând ca 

deciziile să fie luate din exterior. 

Un alt risc identificat de către OLSDÎ Nisporeni și care este valabil în multe situații se referă la 

nedeclararea conflictelor de interese. 

Similar raportării precedente, rămâne valabil riscul privind transparența redusă a informațiilor 

din cauza numărului mic de instituții de învățământ general care dispun de pagini web.  

În vederea combaterii riscurilor enumerate, se consideră oportună continuarea acțiunilor de 

informare a managerilor cu referire la corectitudinea aplicării și implementării acțiunilor scadente, 

implicarea altor parteneri educaționali în procesul implementării planului, precum și organizarea 

stagiilor de formare a profesorilor în vederea predării modului de integritate și anticorupție. 
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IV. PROPUNERI DE MODIFICARE ŞI AJUSTARE A PLANULUI DE ACŢIUNI SECTORIAL. 

 

Planul sectorial este unul viabil și nu conține acțiuni a căror realizare să nu fie posibilă. Per a 

contrario, unele acțiuni conțin o raportare mai largă în comparație cu indicatorii formulați. 

În context, exemplificăm acțiunea referitoare la combaterea colectării așa numitelor „taxe de 

intrare la grădiniță”. Deși potrivit acțiunii, se raportează privind mecanismul înscrierii copiilor prin 

intermediul sistemelor informaționale, un număr mare de OLSDÎ nu au identificat problema lipsei 

sistemului informațional ca fiind una majoră (contingentul mic de copii în raport cu numărul de 

locuri disponibile în instituțiile de educație timpurie) și au realizat alte acțiuni de prevenire apreciate 

drept suficiente, precum ar fi transparența informațiilor despre procedura de instituționalizare sau 

instituirea Comisiilor de verificare. 

Mai mult ca atât, unele acțiuni privind consolidarea mecanismelor de prevenire a corupției în 

cadrul selectării personalului din domeniul educației în funcții manageriale sau promovării în 

carieră (atestare) cu toate că nu se regăsesc în Planul sectorial, au fost incluse în Planul de activități 

al ministerului de resort și sunt realizate în modul corespunzător. 

 


