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Raport privind implementarea în anul 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 treilea 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 anul 2019. 

Inițial reținem că, Planul sectorial stabilește realizarea a 32 de activități, 18 dintre care (sau 

56%) necesită implementare permanentă, cu verificarea semestrială sau anuală a indicatorilor de 

progres. Prezentul raport conține informația privind progresul în implementarea a 29 de acțiuni a 

căror termen de realizare este stabilit până în anul 2019 inclusiv sau urmează a fi realizate 

permanent. 

Din numărul total de 29 acțiuni raportate – 15 au fost realizate, 12 acțiuni le considerăm 

realizate parțial și altele 2 sunt în curs de realizare. 

Sistematizând datele despre realizarea indicatorilor de progres, menționăm următoarele: 

- prioritatea I – privind fenomenul colectării plăților informale în învățământ include cel mai 

mare număr de acțiuni. Din totalul de 11 acțiuni, 5 sunt cu executare permanentă, dintre care 

2 realizate (1.9 și 1.10) și 3 realizate parțial (1.2, 1.8 și 1.11). Referitor la celelalte 6 acțiuni, 

4 le calificăm ca fiind realizate (1.1, 1.4-1.6), 1 – realizată parțial (1.7) și acțiunea 1.3 are 

stabilit termenul de realizare pentru anul 2020; 

- prioritatea II – privind gestionarea eficientă şi transparentă a banilor publici în instituțiile de 

învățământ enumeră 7 acțiuni, inclusiv 2 acțiuni cu termen de realizare – anul 2018-2019 

(2.1) și, respectiv, anul 2019 (2.5) – ambele în curs de realizare. Celelalte acțiuni de la 

această prioritate le considerăm realizate parțial și anume 3 acțiuni necesită a fi 

implementate permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres (2.2-2.4) și 

pentru 2 acțiuni a fost stabilit termenul – permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de 

progres (2.6-2.7); 

- prioritatea III – privind incidența fraudei academice în instituțiile de învățământ enumeră 6 

acțiuni, inclusiv 1 acțiune cu termen de realizare – anul 2020 (3.1) și 5 cu termen permanent, 

cu verificarea semestrială (3.2 și 3.4) sau anuală (3.3 și 3.5-3.6) a indicatorilor de progres. 

Au fost raportate ca fiind realizate 3 acțiuni (3.4-3.6) și alte 2 acțiuni realizate parțial (3.2 și 

3.3); 

- prioritatea IV – privind aplicarea Codului de etică al cadrului didactic şi pregătirea cadrelor 

didactice pentru promovarea educației de integritate şi anticorupție enumeră 8 acțiuni, 

inclusiv acțiunea 4.8 care are termen de raportare – anul 2020. La acest compartiment, în 

majoritate acțiunile au fost raportate ca fiind realizate (6 din 7 cu termen scadent) și o acțiune 

(4.5) – realizată parțial. 

Cu referire la acțiunile realizate, o acțiune a fost raportată înainte de termen (4.6), 3 acțiuni 

– ulterior termenului stabilit (1.4-1.6), alte acțiuni fiind implementate conform termenelor de 

raportare. 
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Menționăm că, toate cele 35 de organe locale de specialitate în domeniul învățământului (în 

continuare OLSDÎ) au prezentat rapoarte privind implementarea Planului sectorial. Specificăm că, 

în semestru I al anului 2019 au prezentat raport 32 de OLSDÎ.  

Totodată, au întocmit rapoarte/informați 10 centre de excelență1, 26 de colegii2, 33 de școli 

profesionale3 și 15 instituții de învățământ superior4. În total, au prezentat raport anticorupție 74 de 

instituții de învățământ profesional tehnic. Completăm că, informații privind implementarea 

Planului sectorial au transmis cu 20 de instituții de învățământ profesional tehnic mai multe 

comparativ cu perioada precedentă de raportare (semestrul I, anul 2019). 

În anul 2018, au prezentat rapoarte/informații - 18 instituții de învățământ superior, 59 de 

instituții de învățământ profesional tehnic (inclusiv 8 Centre de excelență, 25 Colegii, 26 Școli 

Profesionale) și 25 de OLSDÎ.  

De asemenea, acțiunile de informare/responsabilizare realizate pe parcursul anului 2019 au 

permis nu doar majorarea numărului de raportări, dar și îmbunătățirea conținutului acestora. 

Concluzionând la acest compartiment, rezultatele implementării planului sectorial, atât până 

la moment, cât și cele așteptate se manifestă prin o mai mare implicare a instituțiilor din domeniile 

                                                           
1 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, CEEA „Ștefan 

Neaga”, Centrul de excelență în securitatea frontierei, Centrul de excelență în informatică și tehnologii informaționale, 

Centrul de excelență în industrie ușoară, Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, Centrul de 

excelență în administrarea afacerilor. 

 
2 Colegiul ”Mihail Ciachir” din Comrat, Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei, Colegiul de Studii Administrative și Fiscale, 

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 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 Agroindustrial din Rîșcani, Colegiul 

Cooperatist din Moldova, Colegiul de Medicină din Ungheni, Colegiul Politehnic din Bălți, Colegiul Național de 

Coregrafie din mun. Chișinău, Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Raducan” din satul Grinăuți, Colegiul Național de 

Comerț al ASEM. 

 
3 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 Cuhureștii de Sus, Școala Profesională or. Criuleni, Școala Profesională 

nr.10 mun. Chișinău, Școala Profesională nr.11 mun. Chișinău, Școala Profesională or. Drochia, Școala Profesională 

or. Soroca, Școala Profesională or Nisporeni, Școala Profesională or. Cimișlia, Școala Profesională or. Căușeni, Școala 

Profesională or. Comrat, Școala Profesională nr.1 din or. Cahul, Școala Profesională or. Ceadîr-Lunga, Școala 

Profesională or. Vulcănești, Școala Profesională or. Ștefan Vodă. 

 
4 UPS „Ion Creangă” mun. Chișinău, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Academia „Ștefan cel 

Mare”, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Moldova (USM), 

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport a Republicii Moldova, 

Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM), Universitatea Liberă 

Internațională din Moldova (ULIM), Universitatea de Stat din Tiraspol (UST), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălți (USARB), Academia de Administrare Publică, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Institutul de 

Relații Internaționale din Moldova. 
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de activitate ale ministerului în lupta cu fenomenul corupției, precum și prin majorarea numărului 

și a calității activităților anticorupție în sectorul educațional. 

II. PROGRESUL ÎN IMPLEMENTARE A PLANULUI SECTORIAL DE 

ACŢIUNI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE 

Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăților informale în instituțiile de învățământ 

Acțiunea 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, 2019 

Instituția responsabilă: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

Indicator de progres: Metodologie revizuită 

Progresul în implementarea acțiunii 1.1. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

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 și a orarului de înscriere a 

copiilor în clasa I. 

În baza propunerilor OLSDÎ 

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 în clasa I-

a. 

Corespondența menționată nu a 

fost postată pe pagina oficială a 

ministerului motiv pentru care 

suntem în imposibilitate de a 

prezenta anumite linkuri cu trimitere 

la acest subiect. 

Cu referire la rezultatele scontate 

aferent prezentei acțiuni, au raportat: 

OLSDÎ Chișinău, Rîșcani, Glodeni, 

Ungheni, Criuleni, Călărași, 

Basarabeasca, Telenești, Ialoveni, 

Ocnița și Anenii Noi. 

La acest subiect, OLSDÎ Ialoveni 

a precizat că „30% din instituții 

dispun de sisteme informaționale 

funcționale”. 

Realizat. 

Metodologia a fost revizuită și a fost 

aplicată diferențiat, cu modificările 

corespunzătoare, în partea în care a fost 

constatată necesitatea respectivă.  

Mai mult ca atât, acțiunea respectivă a 

constituit un „pretext” pentru raportarea 

unui număr mare de activități, bune-

practici în vederea atingerii rezultatelor 

scontate la această prioritate și anume: 

excluderea fraudării procedurilor și 

asigurarea accesului egal al copiilor în 

clasa a I-a. 
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OLSDÎ Chișinău a raportat că: 

„Evidența înscrierii elevilor conform 

platformei lansate în anul 2019 - 

http://escoala.chisinau.md/:  

Cereri înregistrate - 4243; 

Cereri acceptate - 5119; 

Apeluri telefonice – 1178. 

Districtele sunt stabilite anual și 

plasate pe pagina web a DGETS”. 

S-a desfășurat evaluarea tematică 

„Respectarea Metodologiei de 

înscriere a copiilor în clasa I-a” - anul 

de studii 2019-2020 în OLSDÎ Ocnița 

și Criuleni. 

Concomitent, în OLSDÎ Criuleni 

și Anenii Noi s-a organizat „ziua 

ușilor deschise” pentru a informa 

părinții despre procesul de înscriere a 

copiilor în clasa I-a. 

La această acțiune, OLSDÎ 

Rîșcani a informat că „Managerii 

instituțiilor de educație timpurie și a 

instituțiilor preuniversitare asigură 

transparența la înscrierea copiilor la 

grădinițe și în clasa I-a (...)”. 

- OLSDÎ Glodeni „monitorizarea 

elaborării rapoartelor de înscriere a 

copiilor în clasa I-a de către Comisia 

raională de înscrierea în clasa I-a”; 

- OLSDÎ Ungheni „procesul de 

înscrierea în clasa I-a s-a desfășurat  

conform orarului stabilit de MECC 

în două etape: prima – de înscriere a 

copiilor care au împlinit 7 ani din 

districtul respectiv, a doua etapă – 

înscrierea copiilor pe locurile libere 

din afara districtului școlar stabilit.  

La cererea părinților, copiii care nu 

au 7 ani, trec comisia pentru 

școlaritate la nivel local și raional. 

Verificările constată că în raion este  

asigurată corectitudinea și 

transparența procesului de înscriere 

a copiilor. La începutul anului de 

studii 2019-2020, în clasa I-a au fost 

înscriși 1223 copii în 64 clase. 

Fraude, acte de corupție la înscriere 

nu au fost depistate sau anunțate și 

nu au parvenit petiții”; 

- OLSDÎ Telenești „copii școlarizați 

în strictă conformitate cu prevederile 

Metodologiilor corespunzătoare. Nu 

http://escoala.chisinau.md/
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s-au înregistrat cazuri de fraudare a 

procedurii de înscriere (colectare de 

bani și/sau bunuri; acordare de 

priorități; refuz; etc.)”. 

- OLSDÎ Ocnița „încălcări grave nu 

s-au depistat”. 

 

Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăților informale în instituțiile de învățământ 

Acțiunea 1.2. Îmbunătățirea practicilor de înscriere a copiilor în instituțiile de educație timpurie prin 

intermediul sistemelor informaționale 

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

Instituția responsabilă: OLSDÎ; instituțiile de educație timpurie (în continuare IET), 

(responsabilitate comună)  

Indicator de progres: Sisteme informaționale funcționale 

Progresul în implementarea acțiunii 1.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Sisteme informaționale funcționale 

Despre utilizarea sistemelor informaționale, registrelor 

electronice sau a bazelor de date pentru îmbunătățirea 

practicilor de înscriere a copiilor în instituțiile de educație 

timpurie au raportat: OLSDÎ Chișinău, Călărași și Bălți.  

OLSDÎ Chișinău a raportat „evidența înscrierii copiilor în 

grădiniță conform platformei http://egradinita.md/, lansată 

în anul 2018: cereri înregistrate - 5376; cereri acceptate - 

874; înmatriculați – 6742 copii”. 

OLSDÎ Bălți „în cadrul DITS mun. Bălți funcționează 

„registrul electronic” de înregistrarea a copiilor în IET”. 

OLSDÎ Călărași „crearea bazei de date a copiilor de 

vârstă antepreșcolară și preșcolară care solicită un loc la 

IET; Comisiile de repartizare a copiilor în IET din cadrul 

APL, instituite prin dispoziția primarului”; 

De asemenea, la subiectul în cauză au făcut referire OLSDÎ 

Glodeni, Ștefan Vodă, Ocnița, Taraclia, Florești, Ungheni, 

Criuleni, Leova, Briceni, Cahul, Basarabeasca, Telenești și 

Căușeni. 

OLSDÎ Ștefan Vodă a raportat că „în instituțiile de 

educație timpurie sunt înscriși toți copiii de vârstele 2-3 ani. 

Înscrierea copiilor se face de către autoritățile locale și 

instituție. În cele 4 localități, unde activează a câte 2-3 

instituții, înscrierea se face conform districtelor”. 

Potrivit raportului OLSDÎ Ocnița, „în procesul de 

înscriere/admitere a copiilor în instituțiile de învățământ, 

desfășurat în perioada iunie-august 2019, nu au fost atestate 

fraude; precum și asigurarea accesului egal al copiilor în 

instituțiile de învățământ din motivul contingentului mic de 

elevi/copii care nu favorizează crearea discrepanței”. 

Un răspuns similar a fost recepționat din raioanele Taraclia 

și Ungheni: „petiții, fraude, acte de corupție comise de către 

conducătorii instituțiilor la acest aspect nu s-au înregistrat”. 

OLSDÎ Ungheni a mai menționat că „înscrierea copiilor 

se efectuează de către Comisia pentru înscrierea copiilor în 

Realizat parțial. 

3 OLSDÎ au raportat despre existența 

unor sisteme informaționale/ registre 

electronice/baze de date funcționale de 

înscriere a copiilor în instituțiile de 

educație timpurie. 

Alte 13 OLSDÎ au comunicat despre 

activități pro-active la acest 

compartiment, care să răspundă 

aceluiași obiectiv de combatere a 

fraudei la etapa de înscriere a copiilor 

în instituțiile de educație timpurie. 
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instituțiile de educație timpurie. În 6 instituții de educație 

timpurie din mun. Ungheni sunt înscriși 2149 copii (86%). 

Nu sunt cuprinși în grădiniță 1645 copii. Continuă reparația 

capitală în fosta grădiniță cu 340 locuri. O altă fostă 

grădiniță, care nu a activat mai mulți ani, este în proces de 

reparație capitală pentru 5 grupe (…)”. 

OLSDÎ Taraclia, de asemenea, invocă că „în raion nu este 

creat sistemul informațional de înscriere online a copiilor în 

instituțiile de educație timpurie, problema se datorează 

faptului că în localitățile rurale este lipsă de calculatoare și 

conectare rapidă la internet și totodată nu sunt cadre 

instruite pentru a putea lucra cu sistema în cauză”. 

OLSDÎ Florești a raportat „reticență la schimbare a 

reprezentanților autorităților locale de nivelul I cât privește 

înscrierea copiilor la grădiniță prin intermediul sistemelor 

informaționale (…) cât și insuficiența/ lipsa mijloacelor 

financiare pentru elaborarea platformelor online”. 

OLSDÎ Criuleni a comunicat că „Direcția a lansat 

inițiativa de înscriere a copiilor în instituțiile de educație 

timpurie prin intermediul sistemelor informaționale, dar 

soluționarea acestor inițiative necesită timp, deoarece 

instituțiile preșcolare sunt gestionate de primării, care 

rămân a fi inerte la schimbările din sistem, inclusiv din cauza 

bugetelor austere”. Totodată, se reține că „atât în mediul 

urban, cât și în cel rural, din cauza insuficienței de spații și 

a lipsei de finanțe în bugetele primăriilor, în majoritatea 

cazurilor există probleme la instituționalizarea copiilor cu 

vârsta de până la 3 ani, în grupele de creșă, iar acest fapt 

creează premise reale pentru corupție”. 

OLSDÎ Leova - „instituțiile de educație timpurie din raion 

nu dispun de pagina web, iar părinții se auto informează 

despre locurile vacante din instituții”. 

OLSDÎ Briceni - „instituțiile de educație timpurie nu 

dispun de pagină web, înscrierea copiilor online, în 

instituțiile de educație timpurie este imposibilă”. 

OLSDÎ Basarabeasca - „în 7 primării este registrul de 

înscriere a copiilor în instituțiile de educație timpurie, 

monitorizat de specialistul OLSDÎ responsabil”; 

OLSDÎ Călărași „crearea bazei de date a copiilor de 

vârstă antepreșcolară și preșcolară care solicită un loc la 

IET; Comisiile de repartizare a copiilor în IET din cadrul 

APL, instituite prin dispoziția primarului”; 

OLSDÎ Telenești „nu s-au atestat cazuri de colectare a 

taxelor” de intrare la grădiniță”. 

Total instituții 

responsabile 

În total acțiunea vizează toate cele 35 OLSDÎ și instituțiile de educație timpurie. 

În același timp, în sensul acțiunii formulate, nu toate instituțiile au necesitatea 

prioritară de a investi în sisteme informaționale atât timp cât numără un contingent 

mic de copii și nu sunt înregistrate refuzuri în accesul la educație timpurie. 

În mod similar primei perioade de raportare (anul 2018), mai multe OLSDÎ au 

reiterat că, în teritoriul administrat „capacitatea de proiect a instituțiilor permite 

instituționalizarea tuturor copiilor”, „nu s-au înregistrat tranzacții informale între 

părinți și directorul instituției” sau „fraude nu au fost înregistrate.” 
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Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăților informale în instituțiile de învățământ 

Acțiunea 1.4. Emiterea ordinului cu privire la măsurile de prevenire și combatere a fenomenului 

colectărilor plăților informale în instituțiile de învățământ 

Termenul de realizare: Trimestrul III, 2018 

Instituția responsabilă: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

Indicator de progres: Ordin emis 

Progresul în implementarea acțiunii 1.4 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Ordin emis  

Ministerul 

Educaţiei, Culturii 

şi Cercetării 

Până la începutul anului de studii 

2019-2020, Ministerul Educației, 

Culturii și 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 

plăților informale în sistemul 

educațional”.  

Menționăm că, ordinul nr.1074/ 2019 

prevede mai multe mecanisme de 

monitorizare a implementării 

acestuia. Aprobarea ordinului invocat 

a fost mediatizată în mod activ.5 

În rapoartele prezentate, 27 OLSDÎ 

au menționat expres că au adus la 

cunoștință angajaților, contra 

semnătură, prevederile ordinului 

Ministerului Educației, Culturi și 

Cercetării nr.1074/ 2019 „Cu privire 

la unele acțiuni de prevenire și 

combatere a fenomenului colectărilor 

plăților informate în sistemul 

educațional”. În majoritate, se indică 

atât despre informarea tuturor 

instituțiilor de învățământ din 

teritoriul administrat, cât și a elevilor 

și părinților/altor reprezentanți legali 

ai elevilor. Cu titlu de exemplu 

accentuăm:  

- OLSDÎ Cahul – „ordinul MECC 

nr.1074/2019 a fost adus la 

cunoștința tuturor managerilor 

Realizat. 

(ulterior termenului de raportare). 

Ordinul Ministerului Educației, Culturii 

și Cercetării nr.1074/2019.6 

                                                           
5https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-atentioneaza-despre-interzicerea-colectarii 

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/ 
6 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
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/
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr.1074_din_29.08.2019.pdf
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instituțiilor din subordine sub 

semnătură. Totodată, menționăm că 

ordinul a fost adus și la cunoștința 

părinților în cadrul ședințelor cu 

părinții, unde au fost prezenți 

colaboratorii DGI Cahul”;  

-  OLSDÎ Căușeni – „emiterea 

ordinului 01- 600 din 06.12.2019 

”Cu privire la unele acțiuni de 

prevenire și combatere a 

fenomenului colectărilor plăților 

informate în sistemul educațional”;  

- OLSDÎ Hîncești – „emiterea 

ordinului cu privire la măsurile de 

prevenire şi combatere a 

fenomenului colectărilor plăților 

informale în instituțiile de 

învăţământ. Sursa de verificare 

Ordinul nr.140-b din 07.05.2019, 

pagina web a DÎ”;  

- OLSDÎ Călărași – „Ordin emis în 

semestrul I, nr.0-28/260 din 

23.05.2019 cu privire la interzicerea 

colectării de bani în învățământul 

general, cu semnătura tuturor 

managerilor școlari și preșcolari; 

semestrul II - aducerea la cunoștința 

a 33 manageri preșcolari, respectiv 

438 angajați din IET, 25 manageri 

școlari și 561 cadre didactice 

(inclusiv cele angajate prin cumul), 

luat la cunoștință sub semnătură 

conform  prevederilor ordinului 

MECC nr.1074 din 29.08.2019 și 

prezentarea notei informative la 

MECC a listei de cadre manageriale 

cu semnături”;  

- OLSDÎ Rezina – „la 10 septembrie 

2019 au fost organizate două ședințe 

cu conducătorii instituțiilor de 

educație timpurie și de învățământ 

general unde a fost pus în discuție 

Ordinul nr.1074/2019”;  

- OLSDÎ Strășeni – „În scopul 

fortificării integrității în sistemul de 

învățământ, realizării stipulărilor 

Ordinului MECC nr.1074 din 

28.08.2019 au fost organizate 2 

ședințe cu angajații Direcției 

Învățământ, managerii instituțiilor 

de învățământ general (la 
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13.09.2019) și managerii IET (la 

26.09.2019)”. 

De asemenea la informația despre 

aducerea la cunoștință a ordinului 

ministerului nr.1074/2019 au raportat 

5 Centre de Excelență, 22 Colegii și 

23 Școli Profesionale. 

 

Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăților informale în instituțiile de învățământ 

Acțiunea 1.5. Crearea grupului interdepartamental pentru monitorizarea procesului și a modului de 

examinare a petițiilor în care sunt semnalate acte de corupție 

Termenul de realizare: Trimestrul III, anul 2018 

Instituția responsabilă: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Centrul Național Anticorupție 

(responsabilitate comună) 

Indicator de progres: Ordin emis 

Progresul în implementarea acțiunii 1.5 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Ordin emis  

Ministerul 

Educaţiei, Culturii 

şi Cercetării; 

Centrul Naţional 

Anticorupție 

Acordul de colaborare privind 

fortificarea integrității sistemului 

educațional și promovarea 

standardelor de integritate în 

societate prin prevenirea și 

combaterea plăților informale în 

sistemul educațional și coruperii 

cadrului didactic, semnat între 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării și Centrul Naţional 

Anticorupție, prevede inclusiv 

crearea unui grup interdepartamental 

pentru monitorizarea procesului și a 

modului de examinare a petițiilor, în 

care sunt semnalate acte de corupție7. 

Realizat. 

(ulterior termenului de raportare). 

 

Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăților informale în instituțiile de învățământ 

Acțiunea 1.6. Semnarea unui acord de colaborare între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și 

Centrul Național Anticorupție în scopul prevenirii și combaterii corupției, fortificării integrității 

cadrelor didactice și promovării standardelor de integritate în societate prin politica în domeniul 

educației, prioritar prin prevenirea și combaterea plăților informale în sistemul educațional și a 

coruperii cadrului didactic. 

Termenul de realizare: Trimestrul III, 2018 

                                                           
7https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-si-centrul-national-anticoruptie-au-semnat-

un 

https://agora.md/stiri/66111/prevenirea-si-combaterea-coruptiei-prerogativele-unui-acord-de-colaborare-dintre-

ministerul-educatiei-si-cna 

https://radiochisinau.md/combaterea-platilor-informale-in-sistemul-educational-acord-semnat-intre-ministerul-

educatiei-si-cna---102576.html 

http://curentul.md/stiri/cna-si-ministerul-educatiei-au-semnat-un-acord-de-colaborare-ce-prevede-documentul.html 

http://aif.md/minobrazovanija-i-nac-podpisali-soglashenie-o-borbe-s-neformalnymi-platezhami-v-sisteme-

obrazovanija-foto/ 

https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-si-centrul-national-anticoruptie-au-semnat-un
https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-si-centrul-national-anticoruptie-au-semnat-un
https://agora.md/stiri/66111/prevenirea-si-combaterea-coruptiei-prerogativele-unui-acord-de-colaborare-dintre-ministerul-educatiei-si-cna
https://agora.md/stiri/66111/prevenirea-si-combaterea-coruptiei-prerogativele-unui-acord-de-colaborare-dintre-ministerul-educatiei-si-cna
https://radiochisinau.md/combaterea-platilor-informale-in-sistemul-educational-acord-semnat-intre-ministerul-educatiei-si-cna---102576.html
https://radiochisinau.md/combaterea-platilor-informale-in-sistemul-educational-acord-semnat-intre-ministerul-educatiei-si-cna---102576.html
http://curentul.md/stiri/cna-si-ministerul-educatiei-au-semnat-un-acord-de-colaborare-ce-prevede-documentul.html
http://aif.md/minobrazovanija-i-nac-podpisali-soglashenie-o-borbe-s-neformalnymi-platezhami-v-sisteme-obrazovanija-foto/
http://aif.md/minobrazovanija-i-nac-podpisali-soglashenie-o-borbe-s-neformalnymi-platezhami-v-sisteme-obrazovanija-foto/


Pag. 10/48 

 

Instituția responsabilă: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Centrul Național Anticorupție 

(responsabilitate comună) 

Indicator de progres: Acord semnat 

Progresul în implementarea acțiunii 1.6. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Acord semnat 

Ministerul 

Educaţiei, Culturii 

şi Cercetării; 

Centrul Naţional 

Anticorupție 

Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării și Centrul Național 

Anticorupție au semnat, la data de 

23.01.2020, Acordul de colaborare 

privind fortificarea integrității 

sistemului educațional și promovarea 

standardelor de integritate în 

societate prin prevenirea și 

combaterea plăților informale în 

sistemul educațional și coruperii 

cadrului didactic.8 

Realizat. 

(ulterior termenului de raportare). 

Acord semnat. 

 

Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăților informale în instituțiile de învățământ 

Acțiunea 1.7. Desfășurarea campaniilor de informare a părinților și elevilor privind interzicerea 

colectării plăților informale 

Termenul de realizare: 2018-2019 

Instituția responsabilă: Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării; OLSDÎ (responsabilitate 

concomitentă) 

Indicator de progres: Campanii de informare realizate 

Progresul în implementarea acțiunii 1.7. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Campanii de informare realizate 

Ministerul 

Educaţiei, Culturii 

şi Cercetării; 

OLSDÎ 

În comunicările sale publice, de 

fiecare dată și în mod constant, 

Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării a menționat despre 

interzicerea colectării plăților 

informale. 

În majoritate, OLSDÎ au 

comunicat despre organizarea 

campaniilor de informare, a 

adunărilor cu elevii și părinții/ alți 

reprezentanți legali ai copiilor, ședințe 

în cadrul cărora au fost abordate 

direcționat problemele colectărilor 

ilicite de bani în cadrul instituțiilor de 

învățământ. 

Potrivit rapoartelor prezentate, în 

semestrul I al anului 2019, OLSDÎ 

Chișinău a organizat 6 ședințe cu 

Realizat parțial. 

Campanii de informare realizate de către 

19 OLSDÎ și 31 instituții de învățământ 

profesional tehnic. 

 În anul 2018 a fost raportat: „Campanii 

de informare realizate de către: 

- 17 OLSDÎ, 

- 21 instituții de învățământ profesional 

tehnic.” 

                                                           
8 https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2664&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Un-nou-acord-

de-colaborare-privind-prevenirea-coruptiei-CNA-Ministerul-Educatiei-Culturii-i-Cercetarii 

https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-si-centrul-national-anticoruptie-au-semnat-

un 

https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2664&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Un-nou-acord-de-colaborare-privind-prevenirea-coruptiei-CNA-Ministerul-Educatiei-Culturii-i-Cercetarii
https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2664&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Un-nou-acord-de-colaborare-privind-prevenirea-coruptiei-CNA-Ministerul-Educatiei-Culturii-i-Cercetarii
https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-si-centrul-national-anticoruptie-au-semnat-un
https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-si-centrul-national-anticoruptie-au-semnat-un
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directorii instituțiilor de învățământ 

preșcolar și reprezentanții asociațiilor 

obștești de părinți (AOP), în total fiind 

implicate 709 persoane. În cadrul 

OLSDÎ Orhei au fost informați 11200 

de părinți și elevi despre interzicerea 

colectării plăților informaționale. 

OLSDÎ Bălți a informat despre 

realizarea a 2 mese rotunde; OLSDÎ 

Soroca - 4 campanii de informare, iar 

OLSDÎ Șoldănești a comunicat despre 

organizarea a 44 de adunări cu 

părinții, 26 adunări cu cadrele 

didactice și 28 cu elevii. 

La finele anului 2019, au 

menționat despre numărul 

campaniilor de informare realizate: 

- OLSDÎ Orhei (41 de campanii de 

informare realizare, 81 de adunări 

părintești); 

- OLSDÎ Ialoveni (o campanie 

realizată 10203 elevi informați și 425 

de părinți);  

- OLSDÎ Soroca (2 campanii de 

informare), Șoldănești (44 adunări cu 

părinții, elevii și cadrele didactice);  

- OLSDÎ Fălești - (1 campanie de 

informare); 

- OLSDÎ Hîncești a informat părinții 

și cadrele didactice, contra semnătură, 

despre interzicerea colectării de bani 

în instituțiile de învățământ;  

- OLSDÎ Cantemir menționează  

referitor la subiectul în cauză că a 

organizat ședințe cu managerii 

instituțiilor de educație timpurie, de 

învățământ primar și secundar de 

nivelul I și II, adunări cu părinții și 

ședințe operative cu cadrele didactice; 

- OLSDÎ Nisporeni notează că au 

fost organizate ședințe cu părinții în 

cadrul instituțiilor de educație 

timpurie și conducătorii instituțiilor 

de învățământ primar și secundar în ce 

privește soluționarea conflictelor de 

interese; 

- OLSDÎ Sîngerei a consemnat 

despre faptul informării părinților 

privind interzicerea colectării plăților 

informale în 39 de instituții 

preuniversitare, 46 de grădinițe, 3 

instituții de învățământ extrașcolar. 
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La acțiunea în cauză au raportat: 5 

Centre de excelență (Centrul de 

excelență în informatică și tehnologii 

informaționale; Centrul de excelență 

în horticultură și tehnologii agricole 

din Țaul; Centrul de excelență în 

administrarea afacerilor; Centrul de 

excelență în securitatea frontierei și 

Centrul de excelență în educație 

artistică „Ștefan Neaga”). 

Au făcut referire la prezenta 

acțiune 15 colegii (Colegiul 

Internațional de Administrare și 

Business; Colegiul  de  Medicină  

Veterinară și Economie Agrară din 

Brătușeni; Colegiul ,,Alexei 

Mateevici” din Chișinău; Colegiul 

Cooperatist din Moldova; Colegiul de 

Industrie Ușoară din Bălți; Colegiul 

Tehnic Agricol din Svetlîi; Colegiul 

de Construcții din Hîncești; Colegiul 

Tehnologic din Chișinău; Colegiul 

Politehnic din mun. Bălți; Colegiul de 

Industrie Ușoară din Bălți; Colegiul 

de Arte Plastice “Alexandru  

Plămădeală”; Colegiul de Medicină 

Ungheni; Colegiul Tehnic Feroviar 

din Bălți; Colegiul Național de 

Coregrafie  și Colegiul „Vasile Lupu” 

din Orhei. 

Despre desfășurarea campaniilor 

de informare a părinților și elevilor cu 

privire la interzicerea colectării 

plăților informale au menționat 11 

școli profesionale (Școala 

Profesională nr.2, mun. Chișinău; 

Școala Profesională nr. 3, mun. 

Chișinău; Școala Profesională nr. 6, 

mun. Chișinău; Școala Profesională 

nr. 11, mun. Chișinău; Școala 

Profesională nr 1, mun. Bălți; Școala 

Profesională s. Ciumai, r-nul Taraclia; 

Școala Profesională, or. Briceni; 

Școala Profesională, com. 

Alexăndreni; Școala Profesională, or. 

Ceadîr-Lunga; Școala Profesională, 

or. Rîșcani și Școala Profesională 

nr.7, mun. Chișinău). 

Totodată, campanii de informare 

tematice au fost organizate de către 

Centrul Național Anticorupție, 
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activități detaliate la acțiunea 1.9 din 

prezentul raport. 

 

Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăților informale în instituțiile de învățământ 

Acțiunea 1.8. Contracararea constrângerii de către unii părinți a părinților altor elevi de a înființa şi 

de a contribui financiar la fondul clasei  

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

Instituția responsabilă: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; OLSDÎ; Centrul Național 

Anticorupție (responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: Număr de constrângeri constatate 

Progresul în implementarea acțiunii 1.8. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Număr de constrângeri constatate 

Ministerul 

Educaţiei, Culturii 

şi Cercetării; 

OLSDÎ; 

Centrul Național 

Anticorupție 

Cu privire la realizarea prezentei 

acțiuni a fost solicitat administrației 

instituțiilor de învățământ și OLSDÎ 

să documenteze și să 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. 

Au raportat despre contracararea 

constrângerii de către unii părinți a 

părinților altor elevi de a înființa și de 

a contribui financiar la fondul clasei: 

OLSDÎ Leova, Chișinău, Glodeni, 

Călărași, Cantemir, Șoldănești, 

Criuleni, mun. Bălți, Nisporeni, 

Fălești, Ștefan Vodă, Ungheni, 

Telenești, Soroca, Ialoveni, Orhei, 

Ocnița, Cahul, UTA Găgăuzia, 

Taraclia, Dubăsari, Dondușeni, 

Florești, Sîngerei. 

OLSDÎ Criuleni stipulează „în multe 

cazuri, instituțiile au evitat să se 

pronunțe despre realizarea prezentei 

acțiuni, însă în perioada de raportare 

la Direcția Educație au parvenit 3 

sunete de la părinți prin care am fost 

informați despre colectări de bani de 

către alți părinți pentru cadou de 

„Ziua Profesorului” și 2 sunete de 

colectări de bani în fondul clasei. La 

intervenția Direcției, aceste colectări 

au fost stopate”. 

OLSDÎ Ștefan Vodă: „Situația creată 

în IPLT „B.P. Hașdeu” s. Olănești în 

privința achitării surselor financiare 

în fondul clasei a fost discutată 

…problema a fost soluționată…”. 

Realizat parțial. 

OLSDÎ au menționat despre 40 de 

cazuri. 

În anul 2018, s-au raportat 3 cazuri de 

constrângeri constatate. 
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Totodată au fost efectuate „discuții cu 

cadrele didactice și părinții din IP 

școala primară „Grigore Vieru” din 

or. Ștefan Vodă cu participarea 

conducerii raionului”. 

OLSDÎ Telenești a sesizat „3 cazuri a 

fenomenului constrângerii unor 

părinți de către alți părinți de a 

contribui financiar la fondul clasei. 

Două din sesizările părinților elevilor 

și o sesizare a părinților copiilor din 

grădiniță”. 

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 Ocnița „numărul 

constrângerilor constatate - 2 

instituții”. 

 

Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăților informale în instituțiile de învățământ 

Acțiunea 1.9. Instruirea factorilor de decizie din cadrul OLSDÎ în ceea ce privește colaborarea 

comunitară şi cu asociațiile (organizațiile) obștești ale părinților  

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

Instituția responsabilă: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Centrul Naţional Anticorupție; 

Autoritatea Națională de Integritate (responsabilitate concomitentă)  

Indicator de progres: Număr de instruiri realizate; Număr de factori decizionali instruiți 

Progresul în implementarea acțiunii 1.9. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Număr de instruiri realizate; 

Număr de factori decizionali instruiți 

Ministerul 

Educaţiei, Culturii 

şi Cercetării; 

Centrul Naţional 

Anticorupție; 

Autoritatea 

Națională de 

Integritate 

Inițial precizăm că, au calitatea de 

factori de decizie în cadrul OLSDÎ, 

funcționarii publici cu funcții de 

conducere a acestor structuri, astfel 

că realizarea indicatorului de progres 

al prezentei acțiuni reflectă 

informația privind instruirile 

tematice ale șefilor OLSDÎ. 

Instruirea factorilor de decizie din 

cadrul OLSDÎ privind implementarea 

planului sectorial anticorupție, 

inclusiv în ceea ce privește 

colaborarea comunitară şi cu 

asociațiile (organizațiile) obștești ale 

părinților a fost realizată în cadrul 

ședințelor de lucru cu șefii OLSDÎ. În 

context, menționăm atelierul de lucru 

Realizat. 

2 instruiri realizate; 

35 de persoane instruite (factori 

decizionali - șefi OLSDÎ). 

Acțiunile de instruire urmează a fi 

continuate. 
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organizat de către Ministerul 

Educației, Culturii şi Cercetării la 

data de 26 iulie 2019.9 În perioada 3-

5 decembrie, în consens cu obiectivul 

Planului sectorial, au fost organizate 

ateliere de lucru cu privire la 

integritate și anticorupție cu directorii 

instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic și șefii OLSDÎ. 

Această activitate a fost realizată de 

către minister de comun cu 

Autoritatea Națională de Integritate și 

Centrul Național Anticorupție.10 

Detaliem că, activitățile de instruire 

din 3-5 decembrie 2019 au vizat 3 

mari compartimente, urmare a 

acestora fiind confirmate următoarele 

finalități: 

- sesiunea dedicată implementării 

Planului sectorial anticorupție a 

diseminat bunele practici (a 

rapoartelor instituționale care pot fi 

exemplu), a fost discutată fiecare 

dintre acțiuni și identificate cele mai 

reușite modalități de realizare a 

acestora; 

- sesiunea privind respectarea 

regimului de integritate a prezentat 

celor responsabili nu doar informația 

despre integritate prevăzută de cadrul 

normativ, dar a oferit și soluții 

practice la cazurile constatate sau 

suspecte de încălcare/ instruiri 

privind modalitatea de declarare; 

- nu în ultimul rând, au fost abordate 

politici anticorupție asigurate de către 

cadrul didactic și controlul integrității 

profesionale realizat de Centrul 

Național Anticorupție. 

 

Pe parcursul anul 2019, Centrul 

Național Anticorupție în cadrul 

activităților de informare și 

campaniilor de informare și 

sensibilizare a instruit manageri din 

cadrul OLSDÎ în ceea ce privește 

colaborarea comunitară și cu 

asociațiile obștești ale părinților.  

                                                           
9 https://mecc.gov.md/ro/content/prioritatile-de-activitate-ale-mecc-discutate-cu-reprezentantii-organelor-locale-de  
10 https://mecc.gov.md/ro/content/ministrul-corneliu-popovici-misiunea-educativa-scolii-obliga-personalul-din-

invatamant-sa-nu 

https://mecc.gov.md/ro/content/prioritatile-de-activitate-ale-mecc-discutate-cu-reprezentantii-organelor-locale-de
https://mecc.gov.md/ro/content/ministrul-corneliu-popovici-misiunea-educativa-scolii-obliga-personalul-din-invatamant-sa-nu
https://mecc.gov.md/ro/content/ministrul-corneliu-popovici-misiunea-educativa-scolii-obliga-personalul-din-invatamant-sa-nu
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Astfel, CNA de comun cu Direcția 

Generală Educație, Tineret și Sport a 

Consiliului mun. Chișinău a 

desfășurat în cadrul Campaniei 

„Prevenirea și combaterea plăților 

informale în instituțiile de 

învățământ”, la nivel de sector, 

ședințe de informare cu managerii 

instituțiilor de învățământ, și anume: 

- la instituția de educație timpurie 

nr.40, Botanica, s-a desfășurat 

ședința de informare pentru 7 

manageri de grădinițe, la data de 

18.01.2019; 

- la instituția de educație timpurie 

nr.183, Buiucani, s-a desfășurat 

ședința de informare pentru 5 

manageri de grădinițe, la data de 

28.01.2019; 

- la instituția de educație timpurie 

nr.7, Centru, s-a desfășurat ședința de 

informare pentru 6 manageri de 

grădinițe, la data de 29.01.2019; 

- la instituția de educație timpurie 

nr.179, s-a desfășurat ședința de 

informare pentru 8 manageri de 

grădinițe, la data de 30.01.2019; 

- la instituția de educație timpurie 

nr.196, s-a desfășurat ședința de 

informare pentru 9 manageri, la data 

de 31.01.2019. La sesiunile de 

informare au participat inclusiv și 

cadrele didactice din instituțiile de 

educație timpurie și membrii 

comitetelor asociaților de părinți. 

De asemenea, în cadrul Campaniei 

„O zi anticorupție în orașul tău” 

desfășurată de CNA în teritoriu 

pentru diverse grupuri țintă, inclusiv 

și pentru managerii instituțiilor de 

învățământ, a fost realizată o  

activitate de instruire pe rigorile de 

integritate și pe colaborarea 

comunitară şi cu asociațiile obștești 

ale părinților. Astfel, sesiunile de 

informare s-au desfășurat în 

următoarele localități: 

- or. Strășeni, pentru 72 de persoane, 

la data de 29.03.2019; 

-or. Leova, pentru 76 de persoane, la 

data de 22.04.2019; 
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- or. Criuleni, pentru 50 de persoane, 

la data de 27.09.2019; 

- or. Ștefan Vodă, pentru 51 de 

persoane, la data de 29.11.2019. 

CNA a asigurat instruiri de informare 

pe componenta dată și la solicitarea 

managerilor instituțiilor de 

învățământ, și anume: 

- instituția de educație timpurie, 

nr.185 din mun. Chișinău, 2 

manageri, la data de 06.02.2019; 

- Școala primară nr.12 „Anatol 

Popovici”, din mun. Chișinău, 5 

manageri, la data de 27.02.2019; 

- ședință cu managerii instituțiilor de 

educație timpurie, 150 de persoane, 

la DGETS, la data de 26.02.2019; 

- ședință cu managerii liceelor, la 

DGETS, 200 de persoane, la data de 

27.02.2019;  

- ședință organizată de către AO LEX 

XXI și desfășurată de către CNA, 

pentru 15 persoane, la data de 

11.12.2019; 

- ședință organizată de către CE PRO 

DIDACTICA pentru 12 persoane, la 

data de 12.12.2019; 

- ședință organizată de către OLSDÎ 

Nisporeni, pentru 71 de persoane, la 

data de 17.12.2019; 

- Școala profesională, nr.7 din mun. 

Chișinău, pentru 5 persoane, la data 

de 20.12.2019. 

Activitățile de informare a 

managerilor instituțiilor de 

învățământ au avut drept scop 

consolidarea capacităților 

instituționale și profesionale și a 

climatului de integritate. 

 

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

Acţiunea 1.10. Instruirea membrilor Consiliului național al elevilor în inițierea, participarea la 

elaborarea şi promovarea deciziilor referitoare la viața școlii  

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 instruiți 

Progresul în implementarea acţiunii 1.10. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Număr de instruiri realizate; 

Număr de elevi instruiți 
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Ministerul 

Educaţiei, Culturii 

şi Cercetării 

 

Pe lângă Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării activează în 

calitate de structuri consultative două 

Consilii Naționale a Elevilor (în 

continuare CNE) – 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 CNE din 

învățământul profesional tehnic 

precedent au efectuat o vizită de 

studiu la Centrul Național 

Anticorupție la data de 25 ianuarie 

201911. CNE din învățământul 

general actual au participat la o vizită 

de informare în cadrul Centrului 

Național Anticorupție la data de 31 

octombrie 2019.12 

Instruirile realizate la atelierele CNE 

au un impact pozitiv în promovarea 

culturii integrității în rândul elevilor 

pornind de la principiul „de la egal la 

egal”. În rapoartele/ informațiile 

prezentate, un număr mare de 

instituții de învățământ au menționat 

rolul important și implicarea 

Consiliilor Elevilor în realizarea 

acțiunilor anticorupție. 

De exemplu: Centrul de excelență în 

transporturi a menționat despre - 

„desfășurarea de către membrii 

Consiliului elevilor CET a companiei 

de informare a tinerilor cu rigorile de 

etică aplicabile în mediul profesional 

tehnic și responsabilitatea  juridică.”; 

Colegiul Internațional de 

Administrare și Business a indicat că 

– „se informează periodic elevii prin 

intermediul ședințelor Consiliului 

Elevilor despre recunoașterea, 

Realizat. 

2 instruiri efectuate. 

Mai mult de 70 de membri CNE instruiți. 

                                                           
11 https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=132&id=2216&t=/Sensibilizare/Instruiri/Instruiri-i-educatie-
anticoruptie/Activitati-planificate-pentru-saptamana-21-25-ianuarie-2019,  
12 https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2544&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/In-vacanta-la-
CNA-Mai-multi-elevi-din-cadrul-Consiliului-National-al-Elevilor-intr-o-vizita-impresionanta-la-CNA 
https://mecc.gov.md/ro/content/consiliul-national-al-elevilor-din-invatamantul-general-s-intrunit-intr-o-noua-
sedinta 

https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=132&id=2216&t=/Sensibilizare/Instruiri/Instruiri-i-educatie-anticoruptie/Activitati-planificate-pentru-saptamana-21-25-ianuarie-2019
https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=132&id=2216&t=/Sensibilizare/Instruiri/Instruiri-i-educatie-anticoruptie/Activitati-planificate-pentru-saptamana-21-25-ianuarie-2019
https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2544&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/In-vacanta-la-CNA-Mai-multi-elevi-din-cadrul-Consiliului-National-al-Elevilor-intr-o-vizita-impresionanta-la-CNA
https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2544&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/In-vacanta-la-CNA-Mai-multi-elevi-din-cadrul-Consiliului-National-al-Elevilor-intr-o-vizita-impresionanta-la-CNA
https://mecc.gov.md/ro/content/consiliul-national-al-elevilor-din-invatamantul-general-s-intrunit-intr-o-noua-sedinta
https://mecc.gov.md/ro/content/consiliul-national-al-elevilor-din-invatamantul-general-s-intrunit-intr-o-noua-sedinta
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respingerea actelor de corupție, au 

realizat și un pliant referitor la acest 

proces”; CAP „Alexandru  

Plămădeală” – „instruirea membrilor 

Consiliului  elevilor în iniţierea şi 

promovarea unei campanii 

anticorupţie în instituţie - 9 

octombrie”; Colegiul de Medicină 

Orhei – „implicarea Consiliului 

Elevilor din cadrul instituției prin 

diverse activități: flash-moburi, mese 

rotunde în vederea informării și 

contracarării fenomenului corupției, 

1 instruire, 21 membri instruiți”; 

Școala Profesională nr.5 mun. Bălți – 

„implicarea Consiliului Elevilor în 

realizarea sondajelor cu referire la 

combaterea fenomenului colectării 

plăților informale în instituție”; 

Universitatea de Stat din Comrat – 

“Consiliul studențesc al universității 

a creat o căsuță poștală electronică 

studsovet_kdu@mail.ru pentru a 

crește nivelul de protecție a 

drepturilor studenților, unde studenții 

pot trimite plângeri, cereri, sugestii”. 

 

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

Acţiunea 1.11. Asigurarea funcționalității eficiente a liniei anticorupție din cadrul Ministerului 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

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

Instituţia responsabilă: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

Indicator de progres: Linie telefonică operațională 

Progresul în implementarea acțiunii 1.11. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

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 alte telefoane de serviciu. În mai 

multe OLSDÎ și instituții de 

învățământ funcționează linia 

anticorupție. 

Realizat parțial. 

În perioada de raportare nu au fost 

înregistrate apeluri la linia specializată a 

ministerului privind pretinse acte de 

corupție. 

OLSDÎ Edineț a raportat despre instituirea „numărului verde” în scopul sporirii asistenței 

informaționale, pentru a asigura confidențialitatea și colaborarea. Despre prezența liniei anticorupție 

a menționat și OLSDÎ Sîngerei - linia anticorupție 026226932, Colegiul de medicină din Orhei - 

07979-2929, Școala Profesională nr.5 mun. Chișinău, Centrul de excelență în informatică și 



Pag. 20/48 

 

tehnologii informaționale, Centrul de excelență în industria ușoară, Școala Profesională nr.5, mun. 

Bălți, Școala Profesională Soroca (0230-2-22-10) și Școala Profesională Florești (0250-2-60-56). 

Despre utilizarea mecanismului liniei telefonice specializate/telefon de încredere, au comunicat 

AMTAP, USMF „Nicolae Testemițanu” (022 205 875) și Universitatea de Stat din Comrat (281082).  

 

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

Acţiunea 2.1. Fortificarea capacităților Sistemului informațional de management în educație (SIME) 

prin extinderea acestuia şi pentru învăţământul preșcolar și cel profesional tehnic.  

Termenul de realizare: 2018-2019. 

Instituția responsabilă: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Centrul Tehnologii 

Informaționale și Comunicaționale în Educație.  

Indicator de progres: Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME) extins. 

Progresul în implementarea acţiunii 2.1. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Sistemul Informațional de Management 

în Educație (SIME) extins 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării; 

Centrul Tehnologii 

Informaționale și 

Comunicaționale în 

Educație 

În curs de realizare. 

La etapa actuală, în cadrul Sistemului Informațional de Management în 

Educație (SIME) este inclus un singur Modul pentru învățământul primar și 

secundar general Ciclul I și Ciclul II, iar informația colectată în acest modul este 

enumerată în anexă. 

Totodată, în SIME este planificată implementarea a 2 module noi. Unul dintre 

module, destinat pentru instituții de educație timpurie, a fost pilotat în 3 instituții 

cu succes. În baza acestei pilotări, au fost planificate instruiri la nivel național 

pentru toate instituțiile de educație timpurie, pentru anul 2020. Un alt modul 

este destinat învățământului profesional tehnic, care este la etapa de elaborare a 

specificațiilor tehnice pentru acesta. Din partea Direcției profesional tehnic au 

fost expediate către compania dezvoltatoare lista a 10 instituții din domeniul 

profesional tehnic pentru a stabili indicatorii și alte resurse informaționale 

(rapoarte) pentru colectarea, actualizarea, validarea acestora în SIME. 

 

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

Acţiunea 2.2. Publicarea rapoartelor anuale ale instituțiilor de învățământ privind realizarea 

procedurilor de achiziții 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 instituțiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Rapoarte elaborate şi publicate 

Instituțiile de 

învățământ 

Despre publicarea rapoartelor privind 

realizarea procedurilor de achiziții în 

2019 au comunicat 17 OLSDÎ și 

anume – Chișinău, Glodeni, Călărași, 

Soroca, Orhei, Căușeni, Ocnița, 

Ungheni, Fălești, Bălți, Criuleni, 

UTA Găgăuzia, Cahul, Sîngerei, 

Briceni, Taraclia și Florești. De 

asemenea, indicăm informația 

transmisă de către alte OLSDÎ: 

Realizat parțial. 

- 17 OLSDÎ,  

- 11 școli profesionale; 

- 9 colegii; 

- 4 centre de excelență; 

- 4 instituții de învățământ superior. 

Potrivit Raportului privind 

implementarea în anul 2018 a Planului 

sectorial, aceeași activitate a avut 

indicatorul realizat confirmat de către: 3 
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- Anenii-Noi, Ștefan Vodă, Telenești, 

Șoldănești, Leova au menționat 

despre plasarea informației în cauză 

pe panoul informativ; 

- OLSDÎ Taraclia evidențiază că, 

pentru instituțiile de educație 

timpurie nu este o pagină oficială în 

raion, precum și nu sunt cadre 

instruite pentru a putea lucra cu 

sistema în cauză. 

Au indicat despre publicarea 

rapoartelor anuale ale instituțiilor de 

învățământ profesional tehnic privind 

realizarea procedurilor de achiziții 

publice pe paginile web ale acestora: 

- 9 colegii: Colegiul de Medicină din 

or. Orhei, Colegiul Tehnologic din 

Chișinău (întocmirea), Colegiul 

Politehnic din Bălți, Colegiul de 

Medicină or. Ungheni, Colegiul de 

Medicină Veterinară și Economie 

Agrară din Brătușeni, Colegiul 

Tehnic Agricol din Svetlîi, Colegiul 

Tehnic al UTM, Colegiul 

Agroindustrial din Rîșcani, Colegiul 

Tehnic Agricol din Soroca; 

- 4 centre de excelență: Centrul de 

excelență în servicii și prelucrarea 

alimentelor, Centrul de excelență în 

energetică și electronică, Centrul de 

excelență în medicină și farmacie 

„Raisa Pacalo”, Centrul de excelență 

în informatică și tehnologii 

informaționale; 

- 11 școli profesionale: Școala 

Profesională or. Drochia (pagina web 

în curs de realizare), Școala 

Profesională nr.5 mun. Bălți, Școala 

Profesională or. Soroca, Școala 

Profesională or. Telenești, Școala 

Profesională nr.4 mun. Bălți, Școala 

Profesională or. Rezina, Școala 

Profesională nr.5 mun. Chișinău, 

Școala Profesională or. Briceni, 

Școala Profesională or. Ștefan Vodă, 

Școala Profesională Cuhureștii de 

Sus, Școala Profesională nr.1 mun. 

Bălți. 

La acest subiect au făcut referire 4 

instituții de învățământ superior: 

Universitatea Tehnică a Moldovei, 

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, 

instituții de învățământ superior; 8 

instituții de învățământ profesional tehnic 

și 6 OLSDÎ. 
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Academia de Studii Economice din 

Moldova, Academia de Administrare 

Publică. 

 

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

Acțiunea 2.3. Inventarierea și luarea la evidentă contabilă de către directorii instituțiilor de 

învățământ a tuturor bunurilor donate de către asociațiile (organizațiile) obștești (ale părinților) 

înregistrate în modul stabilit la Agenția Servicii Publice/organele administrației publice locale, 

părinți, precum și din partea altor persoane juridice, cu plasarea actului de inventariere la loc vizibil 

la intrarea în instituțiile de învățământ. 

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

Instituția responsabilă: Instituțiile de învățământ 

Indicator de progres: Inventariere efectuată 

Progresul în implementarea acţiunii 2.3. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Inventariere efectuată 

Instituțiile de 

învățământ 

În privința acțiunii date au raportat 

OLSDÎ: Chișinău, Dondușeni, 

Edineț, Călărași, Soroca, Orhei, 

Căușeni, Ocnița, Ialoveni, Florești, 

Ungheni, Ștefan Vodă, Hîncești, 

Bălți, Șoldănești, Anenii-Noi, 

Briceni, Leova, Taraclia, UTA 

Găgăuzia, Cahul, Sîngerei, Criuleni, 

Strășeni, Rezina și Nisporeni. 

Dintre colegii s-au pronunțat în 

privința acțiunii menționate: Colegiul 

de Medicină or. Orhei, Colegiul 

Politehnic din Bălți. Colegiul de 

Construcții din Hîncești, Colegiul 

„Vasile Lupu” din Orhei, Colegiul de 

Medicină or. Ungheni, Instituția 

Publică „Colegiul Tehnic Agricol” 

din Svetlîi, Colegiul Tehnic al UTM, 

Colegiul Național de Comerț al 

ASEM, Instituția Publică „Colegiul 

Agroindustrial din Rîșcani”. 

În același context, despre luarea la 

evidență contabilă de către directorii 

instituțiilor de învățământ a tuturor 

bunurilor donate menționează 

Colegiul de Industrie Ușoară din 

Bălți și Colegiul „Mihai Eminescu” 

din Soroca. 

Dintre centrele de excelență au 

raportat: Centrul de excelență în 

educație artistică „Ștefan Neaga”, 

Centrul de excelență în securitatea 

frontierei, Centrul de excelență în 

energetică și electronică,  Centrul de 

excelență în medicină și farmacie 

Realizat parțial. 

- 26 OLSDÎ;  

- 20 școli profesionale; 

- 11 colegii; 

- 6 centre de excelență; 

- 3 instituții de învățământ superior. 

Potrivit Raportului privind 

implementarea în anul 2018 a Planului 

sectorial, aceiași activitate a avut 

indicatorul realizat confirmat de către 10 

OLSDÎ și 10 instituții de învățământ 

profesional tehnic. 
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„Raisa Pacalo”,  Centrul de excelență 

în horticultură și tehnologii agricole, 

Centrul de excelență în informatică și 

tehnologii informaționale. 

La acest subiect au prezentat 

informații următoarele școli 

profesionale: Școala Profesională or. 

Drochia, Școala Profesională com. 

Bubuieci, mun. Chișinău, Școala 

Profesională nr.5 mun. Bălți, Școala 

Profesională or. Rîșcani, Școala 

Profesională or. Criuleni, Școala 

Profesională com. Alexandreni r-nul 

Sîngerei, Școala Profesională or. 

Ceadîr-Lunga, Școala Profesională 

or. Soroca, Școala Profesională or. 

Telenești, Școala Profesională nr.4 

mun. Bălți, Școala Profesională, or. 

Rezina, Școala Profesională or. 

Nisporeni, Școala Profesională nr.11 

mun. Chișinău, Școala Profesională 

or. Briceni, Școala Profesională or. 

Ștefan Vodă, Școala Profesională 

mun. Hîncești, Școala Profesională 

Cuhureștii de Sus, Școala 

Profesională nr.1 mun. Bălți, Școala 

Profesională or. Căușeni, Școala 

Profesională nr.7 mun. Chișinău 

(toate bunurile sunt luate la evidență 

contabilă). 

La acest subiect s-au referit 

următoarele instituții de învățământ 

superior: Universitatea Tehnică a 

Moldovei, Universitatea de Stat din 

Moldova, Universitatea Pedagogică 

de Stat „Ion Creangă”. 

 

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. 
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Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Informație transmisă asociațiilor 

părintești; 

Informație afișată pe panoul informativ 

din cadrul instituției de învățământ. 

Instituţiile 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 26 OLSDÎ (mun. Chișinău, 

Edineț, Călărași, Soroca, Orhei, 

Căușeni, Ocnița, Ialoveni, Florești, 

Telenești, Ungheni, Ștefan Vodă, 

Basarabeasca, Hîncești, mun. Bălți, 

Șoldănești, Anenii-Noi, Briceni, 

Leova, Taraclia, UTA Găgăuzia, 

Cahul, Sîngerei, Criuleni, Nisporeni 

și Rezina). 

În anul 2018, 15 OLSDÎ au raportat 

despre monitorizarea afișării pe 

panoul informativ din cadrul 

instituției de învățământ a datelor 

despre bugetul instituției și realizarea 

acestuia. 

Totodată, informăm că pe portalul 

datelor deschise a MECC 

(https://sime.md) sunt publicate 

fișele școlilor, care conțin date despre 

resursele financiare și alocarea 

acestora pentru anumite articole. De 

asemenea, în scopul monitorizării 

modului de utilizare de către 

autoritățile locale a resurselor 

financiare alocate sistemului 

educațional, în SIME se conțin 

indicatori cu privire la bugetul 

executat, bugetul utilizat pentru 

Educația incluzivă și Componenta 

raională.  

Realizat parțial. 

Nu au fost înregistrate petiții privind 

refuzul instituției de a furniza asociațiilor 

de părinți informația solicitată. 

Au raportat despre verificarea informației  

26 OLSDÎ (în 2018 - 15 OLSDÎ). 

 

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

Acțiunea 2.5. Elaborarea şi aprobarea Metodologiei de finanțare a învățământului superior per 

student în cadrul comenzii de stat. 

Termenul de realizare: 2019. 

Instituția responsabilă: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

Indicator de progres: Metodologie elaborată și aprobată 

Progresul în implementarea acțiunii 2.5. 
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Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Metodologie elaborată și aprobată. 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării 

Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu 

privire la aprobarea Metodologiei de 

finanțare bugetară standard a 

instituțiilor publice de învățământ 

superior” a fost definitivat și transmis 

pentru aprobare. 

La definitivarea Metodologiei 

menționate s-a ținut cont de 

rezultatele proiectului TEMPUS 

EUniAM, precum și de opinia 

experților din România în cadrul unui 

proiect TAIEX, a fost consultat cu 

toate universitățile, cu Consiliul 

Rectorilor, Consiliul Economic de pe 

lângă Prim–ministru, Centrul de 

Implementare a Reformelor, 

parteneri internaționali, mediul de 

afaceri. Proiectul a fost plasat online 

pentru consultări publice, expertizat, 

avizat/ reavizat, în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

În curs de realizare. 

Metodologie elaborată/ definitivată și 

transmisă pentru aprobare. 

 

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

Acțiunea 2.6. Plasarea informației despre comanda de stat pe paginile web ale universităților 

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

Instituția responsabilă: Instituțiile de învățământ superior, Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării 

Indicator de progres: Informație publicată pe pagina web a instituţiilor de învățământ superior 

Progresul în implementarea acţiunii 2.6. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Informație publicată 

Instituţiile de 

învățământ 

superior; 

Ministerul 

Educaţiei, Culturii 

şi Cercetării 

Realizat parțial. 

Obligativitatea plasării informației despre comanda de stat pe paginile web ale 

universităților a intrat în vigoare ulterior sesiunii de admitere 2018. În 

rapoartele/informațiile prezentate pentru anul 2019, 7 instituții de învățământ 

superior au menționat despre plasarea informației privind comanda de stat pe 

paginile web ale acestora (Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Academia de Studii 

Economice din Moldova, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, Academia de 

Administrare Publică, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat 

de Educație Fizică și Sport a Republicii Moldova). 

În mod comparativ, indicăm că, în rapoartele/informațiile prezentate în anul 

2018, 5 instituții de învățământ superior au menționat despre plasarea 

informației privind comanda de stat pe paginile web ale acestora (Academia 

„Ștefan cel Mare” а MAI, AMTAP, ASEM, Universitatea Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă”, Universitatea de Stat din Tiraspol). De asemenea, planul de 

înmatriculare poate fi accesat și pe site-urile oficiale ale altor instituții de 

învățământ superior (de exemplu: Academia Militară a Forțelor Armate 

„Alexandru cel Bun”). 
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Similar sesiunii precedente, în sesiunea de admitere 2019 monitorizarea de către 

direcția de profil a ministerului a permis a constata că toate instituțiile de 

învățământ superior (publice și private) reflectă pe pagina web informațiile 

privind oferta academică. 

 

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

Acţiunea 2.7. Publicarea rapoartelor financiare anuale ale universităților pe pagina lor web 

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

Instituţia responsabilă: Instituţiile de învățământ superior 

Indicator de progres: Informație publicată pe pagina web a instituțiilor de învățământ superior 

Progresul în implementarea acţiunii 2.7. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Informație publicată 

Instituţiile de 

învățământ 

superior 

La acest subiect au făcut referire 

următoarele instituții de învățământ 

superior: Universitatea Tehnică a 

Moldovei, Universitatea de Stat de 

Educație Fizică și Sport a Republicii 

Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, 

Universitatea de Stat din Moldova, 

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, 

Academia de Studii Economice din 

Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă”, Universitatea de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul. 

Academia de Administrare Publică 

menționează că „raportul financiar anual 

este în proces de elaborare și va fi plasat 

pe pagina web a instituției după realizarea 

acestuia”. 

Deși nu a fost instituită obligativitatea 

acțiunii pentru instituțiile de învățământ 

profesional tehnic, în mod transparent, au 

menționat despre realizarea acesteia: 

Școala Profesională nr.5 mun. Bălți, Școala 

Profesională or. Telenești, Școala 

Profesională or. Rezina, Școala 

Profesională nr.5 mun. Chișinău, Școala 

Profesională or. Ștefan Vodă, Școala 

Profesională nr.1 mun. Bălți, Școala 

Profesională or. Ceadîr-Lunga. 

În acest context stipulăm că, Școala 

Profesională or. Căușeni și Școala 

Profesională or. Criuleni relatează că 

publică trimestrial rapoartele financiare, iar 

Școala Profesională or. Drochia a indicat că 

raportul financiar anual este în proces de 

elaborare. 

Au raportat următoarele colegii: Colegiul 

„Vasile Lupu” din Orhei, Colegiul 

Tehnologic din Chișinău, Colegiul „Alexei 

Realizat parțial. 

8 instituții de învățământ superior au 

raportat privind realizarea acțiunii. 

În anul 2018, potrivit Raportului privind 

implementarea Planului sectorial, aceeași 

activitate a avut indicatorul realizat 

confirmat de către 6 instituții de 

învățământ superior și, suplimentar, 7 

instituții de învățământ profesional tehnic. 
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Mateevici” din Chișinău, Colegiul 

Politehnic din mun. Bălți, Colegiul Tehnic 

Agricol din Soroca. 

La prezenta acțiune a făcut referire și 

Centrul de excelență în industrie ușoară. 

 

Prioritatea 3: Reducerea incidenței fraudei academice în instituțiile de învățământ 

Acţiunea 3.2. Desfășurarea instruirilor/ campaniilor de informare a studenților cu privire la rigorile de 

etică aplicabile în mediul profesional tehnic și universitar 

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

Instituţia responsabilă: Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării; Centrul Național Anticorupție 

Indicator de progres: Număr de instruiri/ campanii de informare realizate; Număr de studenți instruiți 

Progresul în implementarea acțiunii 3.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de 

realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor 

de progres: 

Număr de instruiri/ 

campanii de informare 

realizate;  

Număr de studenți 

instruiți 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Centrul 

Național 

Anticorupție 

În scopul implementării Planului sectorial, anual, în preajma 

sesiunilor de examene în instituțiile de învățământ superior, 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sesizează (prin 

ordine și circulare) conducerea instituțiilor vizavi de 

obligativitatea acestora de a întreprinde măsurile de rigoare 

în contextul numeroaselor oferte privind comercializarea 

tezelor/ proiectelor de an, licență și master difuzate pe 

Internet, prin care se promovează practici ilicite de furt 

intelectual, fenomen care afectează foarte serios calitatea 

studiilor.13 

În contextul responsabilității publice a instituțiilor de 

învățământ superior, ministerul monitorizează acțiunile 

întreprinse de universități prin următoarele mecanisme 

printre care și desfășurarea campaniilor de informare a 

studenților, cadrelor universitare cu privire la etica 

universitară și prevenirea fraudei academice. 

Pentru asigurarea unui proces educațional calitativ și 

transparent, pentru a garanta originalitatea lucrărilor de 

licenţă, master, doctorat, articolelor ştiinţifice sau a altor 

asemenea lucrări și pentru a contracara abaterile de la etica 

academică, instituțiile de învățământ superior aplică mai 

multe măsuri sistemice educaţionale, administrative şi 

tehnice la toate nivelele de organizare, inclusiv: 

1. Reglementări și standarde de etică academică ale 

comunității 

- în conformitate cu Planul-cadru pentru studii superioare, 

aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 1045/ 2015, 

studenților li se oferă, drept parte a componentei obligatorii, 

un curs separat de Etică și cultură profesională sau 

Realizat parțial. 

Au fost organizate un 

număr mare de instruiri și 

campanii de informare, 

informația fiind reflectată 

la compartimentul 

descrierea măsurilor.  

Având în vedre 

diversitatea activităților, 

nu au fost realizare 

calcule privind numărul 

de studenți instruiți.  

 

                                                           
13 https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_antiplagiat.pdf 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_antiplagiat.pdf
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includerea subiectelor ce țin de etică și cultură profesională 

în conținuturile unităților de curs / modulelor de specialitate; 

- instituțiile au dezvoltate coduri de etică instituționale 

(ex., Universitatea de Stat din Moldova (USM) - usm.md/wp-

content/uploads/Codul-de-Etica-si-Integritate-Academica-al-

USM.pdf; Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) - 

utm.md/acte_normative/interne/codOnoare.pdf; Academia de 

Studii Economice din Moldova (ASEM) - 

https://ase.md/prezentare/comisia-de-etica.html etc.; 

- regulamente antiplagiat care reglementează modalitățile 

și principiile de funcționare a procedurii antiplagiat (USM - 
usm.md/wp-content/uploads/regulamentul-antiplagiat-1.pdf; 
UTM - utm.md/wp-content/uploads/2019/09/Regulament-

antiplagiat_UTM-2019-_final.pdf; ASEM - 

ase.md/files/documente/regulamente/interne/3.3_reg_plagiat.pdf; 

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” - 
upsc.md/wp-

content/uploads/2018/11/univ_doc_intern_org_reg_antiplagiat 
etc.; 

- ghiduri metodice pentru perfectarea tezelor de licenţă/ 

master/ doctorat (UTM - https://utm.md/wp-

content/uploads/2019/12/Ghid-Elaborarea-si-sustinerea-

proiectelor-tezelor-de-licenta.pdf, Universitatea de Stat ”Alecu 

Russo” din Bălți - http://usarb.md/wp-

content/uploads/2018/12/Ghid_teze_master_site_1.pdf etc. 

2. Managementul etic este realizat de către: 

-  Comisiile de Etică instituționale; 

-  Structurile de management a calității la nivel de instituție 

și facultăți; 

-  Centrele de ghidare în carieră sau incubatoare de afaceri. 

3. Proceduri de prevenire a fraudelor intelectuale. 

La acest subiect Universitatea de Stat din Moldova 

raportează desfășurarea a „Trening-uri pentru elevi despre: 

premisele unei cariere de succes, factorii profesionali ai 

carierei de succes, dezvoltarea personală şi profesională, 

autocunoașterea resurselor personale etc”. 

 6 instruiri în cadrul diferitor programe (341 elevi ai 

liceelor, 106 instituţii preuniversitare) în colaborare cu 

peste 65 parteneri. 

 Trening-uri pentru studenții de la toate specialitățile pe ani 

de studii despre: valorile profesionale, identificarea 

intereselor profesionale, personal branding, drepturile și 

obligațiile angajatului, comunicarea la locul de muncă etc. 

 Parteneriat social  în vederea stabilirii relațiilor de 

colaborare cu agenți economici (65 de instituţii 

preuniversitare şi organizații de stat sau private)”. 

Totodată, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport a 

indicat că „În perioada de referință au fost realizate 4 ședințe 

la care au participat 150 de studenți”.14 

 

                                                           
14 http://usefs.md/PDF/Cod_etic_USEFS.pdf 

http://usm.md/wp-content/uploads/Codul-de-Etica-si-Integritate-Academica-al-USM.pdf
http://usm.md/wp-content/uploads/Codul-de-Etica-si-Integritate-Academica-al-USM.pdf
http://usm.md/wp-content/uploads/Codul-de-Etica-si-Integritate-Academica-al-USM.pdf
https://utm.md/acte_normative/interne/codOnoare.pdf
https://ase.md/prezentare/comisia-de-etica.html
file:///C:/Users/JosanuR/Downloads/usm.md/wp-content/uploads/regulamentul-antiplagiat-1.pdf
https://utm.md/wp-content/uploads/2019/09/Regulament-antiplagiat_UTM-2019-_final.pdf
https://utm.md/wp-content/uploads/2019/09/Regulament-antiplagiat_UTM-2019-_final.pdf
https://utm.md/wp-content/uploads/2019/12/Ghid-Elaborarea-si-sustinerea-proiectelor-tezelor-de-licenta.pdf
https://utm.md/wp-content/uploads/2019/12/Ghid-Elaborarea-si-sustinerea-proiectelor-tezelor-de-licenta.pdf
https://utm.md/wp-content/uploads/2019/12/Ghid-Elaborarea-si-sustinerea-proiectelor-tezelor-de-licenta.pdf
http://usarb.md/wp-content/uploads/2018/12/Ghid_teze_master_site_1.pdf
http://usarb.md/wp-content/uploads/2018/12/Ghid_teze_master_site_1.pdf
http://usefs.md/PDF/Cod_etic_USEFS.pdf


Pag. 29/48 

 

Pe parcursul anului 2019 de către Centrul Național 

Anticorupție au fost desfășurate o serie de instruiri/campanii 

de informare a studenților și elevilor privind rigorile de etică 

și integritate aplicate în mediul profesional tehnic și 

universitar. Astfel, CNA a desfășurat activități de informare 

în următoarele instituții de învățământ: - Colegiul Pedagogic 

„Vasile Lupu” din Orhei, pentru 120 de elevi, la data de 

05.02.2019; - FRIȘPA, USM – 230 de studenți, la data de 

06.02.2019; - Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” – 120 

de studenți, la data de 07.02.2019; - Centrul de Excelență în 

Economie și Finanțe – 18 studenți, la data de 27.02.2019; - 

Colegiul de medicină, Ungheni – 90 de persoane, la data de 

13.05.2019; - Colegiul de medicină, Orhei – 75 de persoane, 

la data de 21.05.2019; - Colegiul de medicină, Bălți – 60 de 

persoane, la data de 23.05.2019; - IRIM – 40 de persoane, la 

data de 21.10.2019; -ULIM – 60 de persoane, la data de 

21.11.2019; -Școala profesională din Ștefan Vodă – 50 de 

persoane, la data de 29.11.2019; - Universitatea de Educație 

Fizică și Sport – 60 de persoane, la data de 04.12.2019; - 

Școala profesională, com. Bubuieci – 70 de persoane, la data 

de 16.12.2019; De asemenea, CNA în cadrul Campaniei 

„Lecții de integritate” care a fost realizată în comun cu 

interpretul alias Kapushon a desfășurat activități privind 

rigorile de etică și integritate în mediul academic. Campania 

a avut drept scop educarea tinerii generații în spiritul 

integrității și să nu tolereze fenomenul corupției. Campania 

a fost desfășurată în cadrul unor licee, inclusiv în colegii și 

universități, și anume: - USM – 60 de persoane, la data de 

20.11.2019; - Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” – 200 

de persoane, la data de 26.11.2019; - USM – 60 de persoane, 

la data de20.11.2019; - US „Alecu Russo” din Bălți – 120 de 

persoane, la data de 28.11.2019; - Colegiul „Mihai 

Eminescu”, Soroca – 350 de persoane, la data de 02.12.2019; 

- Colegiul pedagogic „Vasile Lupu”, Orhei – 600 de 

persoane, la data de 04.12.2019. 

 

Prioritatea 3: Reducerea incidenței fraudei academice în instituțiile de învățământ 

Acţiunea 3.3. Implementarea platformelor/softurilor antiplagiat în universităţi 

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

Instituţia responsabilă: Instituţiile de învățământ superior, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; 

Consiliile de etică 

Indicator de progres: Număr de cazuri de fraudă denunţate; platforme elaborate/ implementate 

Progresul în implementarea acţiunii 3.3. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Număr de cazuri de fraudă denunţate; 

 platforme elaborate/ implementate 

Academia „Ștefan 

cel Mare” а MAI 

„În cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” а MAI este demarat procesul de colectare 

și stocare securizată pe suporturi optice а tezelor de licență, elaborate de către 

studenții instituției, în scopul creării bazei de date care ulterior va fi folosită pentru 

verificare. Academia planifică procurarea unui program soft pentru verificarea 

tezelor de licență la plagiat”. 
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Universitatea de 

Stat din Moldova 

Regulamentul antiplagiat al USM, a fost aprobat la ședința Senatului din 

31.03.2015. În anul 2018, Centrul de plasament şi susţinere a inovaţiilor 

studențești USM a depistat 168 teze licență/master care conțin mai puțin de 60% 

text original, anul 2019 – 136 teze. Realizarea procedurii antiplagiat este asistată 

de Autoguvernarea Studenților Universității de Stat din Moldova (ASUSM). 15 

Universitatea de 

Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae 

Testemițanu” 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” este 

utilizatoare a site-ului autorizat www.sistemantiplagiat.ro. Prin acest Program 

obligatoriu sunt verificate toate tezele de doctor în științe și tezele de doctor 

habilitat, iar tezele de licență sunt verificate selectiv la decizia Comisiei de 

evaluare a Examenului de absolvire, dat fiind faptul numărului mare de absolvenți. 

Academia de 

Muzică, Teatru și 

Arte Plastice 

(AMTAP) 

„În prezent în cadrul AMTAP este folosit programul www.detectareplagiat.ro. 

Specificul procesului de studii într-o instituție de învățământ artistic presupune 

forma publică a desfășurării majorității probelor de evaluare a competențelor 

profesionale ale studenților. În cadrul AMTAP examenele la disciplinele de 

specialitate sunt realizate în formă de concerte, spectacole, expoziții etc. cu acces 

liber. Rezultatele examenelor sunt discutate în cadrul comisiilor de evaluare 

formate din câțiva membri ai catedrelor, cu participarea decanilor, prorectorilor, 

rectorului și altor persoane competente. Notarea se realizează colegial, de comun 

acord sau într-o formă de calculare a mediei notelor tuturor membrilor comisiei. 

În cadrul examenelor la discipline teoretice, la AMTAP se practică formarea 

comisiilor de examinare din cel puțin doi profesori, ceea ce exclude posibilitatea 

de mituire a persoanelor implicate în proces de evaluare a cunoștințelor. Aceste 

modalități de evaluare a cunoștințelor și abilităților studenților asigură 

transparența obținerii rezultatelor.” 

Academia de Studii 

Economice din 

Moldova (ASEM) 

„La ASEM funcționează, începând cu anul 20l2, sistemul Antiplagiat. Fiecare 

absolvent plasează teza de licență/ master în Repozitoriul ASEM în vederea 

verificării originalității tezei. Teza este admisă spre susținere doar după ce trece 

cu succes testul Antiplagiat. În anul 20l7-20l8 au fost plasate 17З7 teze de licență 

și 613 teze de master.” 

Institutul 

Internațional de 

Management „IMI-

NOVA” 

„Crearea unui sistem intern antiplagiat, care constituie un repozitoriu ce 

totalizează tezele de licență și master elaborate în cadrul IMI-NOVA. În procesul 

de elaborare a tezelor profesorii folosesc softuri antiplagiat întru detectarea 

conținutului ce nu-i aparține autorului. 

Întru supravegherea minuțioasă a elaborării tezelor de licență/master, acest proces 

este fragmentat în 4 etape (conform unui grafic emis de catedră), ultima fiind 

susținerea preventivă a tezei elaborate la catedră în fața comisiei formată din 

membrii catedrei. Printre măsurile de evitare a fraudelor menționăm 

monitorizarea prezenței la ore, structurarea borderourilor (și a notei finale, 

respectiv) în așa fel încât prezența la ore, la teste și participarea studentului la 

activitățile din cadrul cursului să fie corect reflectate.” 

Universitatea 

Agrară de Stat din 

Moldova (UASM) 

„Tezele de licență și master sunt verificate cu ajutorul programei de detectare a 

plagiatului.” A fost organizat seminarul „Cu privire la furtul intelectual”. 

Universitatea 

Liberă 

Internațională din 

Moldova 

Din 2017, prin aprobarea Regulamentului antiplagiat al ULIM, Hotărârea 

22.02.2017, a fost elaborat un program specializat antiplagiat ULIM intern pentru 

verificarea Tezelor/Proiectelor de Licență și Tezelor de Master. 

                                                           
15 http://usm.md/?page_id=21995&lang=ro.  

http://www.sistemantiplagiat/
http://www.detectareplagiat.ro/
http://usm.md/?page_id=21995&lang=ro
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Universitatea de 

Stat „Bogdan 

Petriceicu Hasdeu” 

din Cahul 

Din anul 2015, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul dispune de Softul 

Antiplagiat. În context, Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 

din Cahul, a aprobat „Regulamentul Anti-plagiat”. 

Universitatea de 

Stat din Tiraspol 

(UST) 

„A fost achiziționat de către UST sistemul licențiat sistemantiplagiat.ro.” 

Universitatea de 

Stat „Alecu Russo” 

din Bălți (USARB) 

„S-au depus eforturi considerabile vizând diminuarea practicilor de copiere şi 

plagiat. Modernizarea instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova 

necesită acțiuni constante și consecvente din partea factorilor de decizie în vederea 

sporirii calității studiilor, inclusiv prin implementarea unor proceduri eficiente de 

profilaxie și combatere a furtului intelectual și prin dezvoltarea la studenți a 

culturii anti-plagiat. În acest context, cele patru facultăți ale Universității de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți întreprind o serie de măsuri care au drept scop 

profilaxia/combaterea plagiatului. Procesul de cercetare științifică a studenților 

este monitorizat de titularii cursurilor. Conducătorii de teze (de an, de licență, de 

master) verifică tezele la plagiat prin sisteme gratuite din internet (de exemplu: 

Advegoplagiatus, Google), cerând de la studenți eliminarea plagiatului, dacă 

acesta este depistat. La fel, în USARB se mai utilizează și alte sisteme antiplagiat: 

www.detectorplagiat.ro versiunea 3.0, text.ru, www.sistemantiplagiat.ro. 

Studenții își elaborează tezele de an, de licență și de master în conformitate cu 

rigorile stipulate în Recomandările de realizare a tezelor de licență și de master în 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți din 04.12.201516. Conducătorii 

științifici monitorizează cercetarea înfăptuită de student pe parcursul anului de 

studii, iar susținerea preventivă a tezelor este un instrument prin care comisiile 

create de catedrele de profil au posibilitate să sancționeze studenții care nu 

respectă aceste rigori și practică tehnici de plagiat. La prezentarea tezelor de 

licență și de master studenții sunt obligați să semneze „Declarația pe propria 

răspundere” prin care își asumă responsabilitatea de a nu utiliza elemente de 

plagiat. Consiliul metodic USARB a recomandat catedrelor de profil să includă în 

Curriculum la unitățile de curs Bazele investigațiilor științifice și Etica 

profesională, teme privind protecția dreptului de autor și modalități de educare a 

culturii anti-plagiat. În cadrul facultăților, pe parcursul anului de studii se 

organizează seminare publice cu genericul „Fenomenul plagiatului și a furtului 

intelectual în activitatea studențească”. La Facultatea de Științe Reale, Economice 

și ale Mediului a fost organizată Masa rotundă „Fenomenul plagiatului și a furtului 

intelectual în mediul academic al Republici Moldova și sisteme web de detectare 

a acestora”, 26 mai 2018. La Facultatea de Drept și Științe Sociale s-au promovat 

mai multe ore publice cu tematici prin care titularii cursurilor au explicat cadrul 

legal al drepturilor de autor precum și consecințele nefaste ale plagiatului. La 

aceste ore au participat și studenți de la alte facultăți. La Facultatea de Științe ale 

Educației, Psihologie și Arte și la Facultatea de Litere, în cadrul instrucțiunilor 

pentru stagiile de practică în anul absolvent s-au inclus și indicații privind 

protecția dreptului de autor și consecințele negative ale plagiatului. La facultăți se 

organizează întâlniri sistematice cu studenți și profesori care revin din mobilitate 

academică și diseminează informația privind principiile de promovare a 

corectitudinii de cercetare în prestigioase instituții de învățământ superior din 

lume. Biblioteca Științifică USARB a organizat o serie de seminare tematice 

                                                           
16http://www.usarb.md/fileadmin/EVENIMENTE_2016/Recomandari_de_realizare_a_tezei_de_licenta_si_de_master

__in_USARB.compressed.pdf  

http://www.detectorplagiat.ro/
http://www.sistemantiplagiat.ro/
http://www.usarb.md/fileadmin/EVENIMENTE_2016/Recomandari_de_realizare_a_tezei_de_licenta_si_de_master__in_USARB.compressed.pdf
http://www.usarb.md/fileadmin/EVENIMENTE_2016/Recomandari_de_realizare_a_tezei_de_licenta_si_de_master__in_USARB.compressed.pdf


Pag. 32/48 

 

pentru profesori și studenți privind utilizarea corectă a informației plasate în 

mediul public. Biblioteca oferă gratis o bază de date impunătoare17, precum și 

repozitorii18, ajutând cititorii să respecte în cercetare principiile acurateței și 

corectitudinii academice.” 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” din 

Chişinău 

„Centrul de Tehnologii Informaţionale a universităţii, pentru a contracara cazurile 

de plagiat la scrierea tezelor de licenţă şi maşter, a elaborat programul 

„Antiplagiat” (şedinţa Consiliului de Administraţie, proces-verbal nr.3 din 

18.09.2018). La şedinţa Senatului din 25.10.2018, proces-verbal nr.3, a fost 

aprobat Regulamentul privind prevenirea plagiatului în cadrul Universităţii 

Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.” 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei (UTM) 

„În vederea asigurării calităţii educației și cercetării în Republica Moldova, şi 

întru stoparea practicii răspândite de plagiere a lucrărilor individuale, tezelor de 

licenţă/master, ale studenților în cadrul instituțiilor de învățământ superior, UTM 

a elaborat un sistem antiplagiat integrat în cadrul Sistemului Informaţional de 

Management Universitar. Complementar, în vederea determinării studenţilor 

universităţii de a evita orice mijloc de a plagia careva lucrări, în programele de 

studii superioare de licență, ciclul I, precum şi master, ciclul II, sunt prevăzute 

unități de curs precum Metode și mijloace de cercetare, Creativitate și inventică, 

Bazele cercetării aplicative, Managementul cercetării științifice, care includ 

tematici legate de proprietatea intelectuală.” 

Academia de 

Administrare 

Publică 

„Platforma/softul antiplagiat în cadrul academiei se află în proces de realizare”. 

Universitatea 

Cooperatist 

Comercială din 

Moldova 

„Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea sistemului de antiplagiat, 

aprobat de către Senat la 17 noiembrie 2016, proces-verbal Nr.2. În mediul 

educațional se cultivă intoleranța față de acțiuni de fraudă academică - plagiat, 

copiat, mituire, se practică evaluarea echitabilă, obiectivă, bazată pe 

cunoștințele/competențele reale ale  studenților”. 

Universitatea de 

Stat de Educație 

Fizică și Sport 

„Implementarea platformelor/softurilor antiplagiat în universități”.19 

 

Prioritatea 3: Reducerea incidenței fraudei academice în instituțiile de învățământ 

Acțiunea 3.4. Implementarea mecanismelor de prevenire a corupției în cadrul sesiunilor de teze 

semestriale și de examene în învățământul general 

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

Instituția responsabilă: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Agenția Națională pentru 

Curriculum și Evaluare (responsabilitate comună) 

Indicator de progres: Mecanisme de prevenire a corupției implementate 

Progresul în implementarea acțiunii 3.4. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Mecanisme implementate 

Ministerul 

Educaţiei, Culturii 

şi Cercetării; 

Se mențin rigorile pentru 

desfășurarea corectă a examenului. 

Anterior, monitorizarea mai strictă a 

examenului de bacalaureat a fost 

Realizat.  

Mecanisme implementate: 

- toate persoanele implicate în organizarea 

și desfășurarea examenului au semnat 

                                                           
17 http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/baze-de-date 
18 http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/repozitorii  
19http://usefs.md/PDF_NEW/Regulam_TEZA_MASTER2019.pdfhttp://usefs.md/PDF/Regulament_teze_licenta.pdf 

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/baze-de-date
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/repozitorii
http://usefs.md/PDF_NEW/Regulam_TEZA_MASTER2019.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_teze_licenta.pdf
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Agenţia Naţională 

pentru Curriculum 

şi Evaluare 

inclusă în lista progreselor în 

diminuarea fraudei academice. 

Regulamentele privind organizarea 

examenelor naționale de absolvire a 

gimnaziului și examenul național de 

bacalaureat au fost supuse expertizei 

anticorupție ceea ce a permis 

consolidarea aspectelor aferente 

prevenirii fraudei, inclusiv evitării 

conflictului de interese.  

Atât în sesiunea de examene din 

perioada de raportare, cât și în 

sesiunile din ultimii ani, au fost 

asigurate elementele principale care 

contribuie esențial la obținerea unei 

evaluări obiective și calitative a 

rezultatelor școlare în cadrul 

examenului de bacalaureat, dintre 

care evidențiem: monitorizarea video 

a sălilor unde se desfășoară examenul 

și a spațiilor unde se verifică testele; 

oferirea accesului pentru candidați de 

a vizualiza prin internet testele lor 

verificate. Toate persoanele implicate 

în organizarea și desfășurarea 

examenului au semnat angajamente 

de asigurare a securității informației 

conform modelului aprobat. Persoane 

instruite în anul 2019, 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. 

Candidații și cadrele didactice 

implicate în organizarea examenului 

național de bacalaureat 

conștientizează necesitatea 

desfășurării corecte a examenului și 

importanța susținerii cu succes a 

acestuia, fapt demonstrat și de 

îmbunătățirea rezultatelor de la un an 

la altul. Raportul cu privire la 

examenele și evaluările naționale 

poate fi găsit pe pagina Agenției 

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. 
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Naționale pentru Curriculum și 

Evaluare.20 

 

Prioritatea 3: Reducerea incidenței fraudei academice în instituțiile de învățământ 

Acțiunea 3.5. Implementarea mecanismelor de prevenire a corupției în cadrul olimpiadelor școlare 

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

Instituția responsabilă: Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării; Agenția Naţională pentru 

Curriculum şi Evaluare (responsabilitate comună) 

Indicator de progres: Mecanismele de prevenire a corupției în cadrul olimpiadelor școlare 

implementate 

Progresul în implementarea acțiunii 3.5. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Mecanisme implementate 

Ministerul 

Educației, Culturii 

şi Cercetării; 

Agenția Națională 

pentru Curriculum 

şi Evaluare 

A fost interzisă antrenarea 

profesorilor, ai căror elevi/copii 

participă la olimpiadă, în procesul de 

elaborare și evaluare a probelor de 

concurs la clasa respectivă. Totodată, 

a fost asigurată supravegherea video 

în cadrul probelor teoretice la toate 

disciplinele la faza raională/ 

municipală și republicană. 

Astfel, menționăm implementarea 

următoarelor mecanisme care rezultă 

din prevederile normative și 

reglatorii aprobate de către minister 

și Agenția Națională pentru 

Curriculum și Evaluare21: 

- persoanele implicate în 

organizarea și desfășurarea 

olimpiadelor școlare au semnat 

angajamente de activitate conform 

modelului aprobat; 

- au fost supravegheate video 

probele teoretice la toate disciplinele 

la faza raională/municipală și 

republicană; 

- persoane instruite - 474 membri ai 

Consiliilor Olimpice Republicane şi 

ai Juriilor Olimpiadelor Republicane 

la disciplinele de studii. 

 

Realizat. 

Mecanisme implementate: 

- persoanele implicate în organizarea și 

desfășurarea olimpiadelor școlare au 

semnat angajamente de activitate 

conform modelului aprobat; 

- au fost supravegheate video probele 

teoretice la toate disciplinele la faza 

raională/municipală și republicană; 

- persoane instruite - 474 membri ai 

Consiliilor Olimpice Republicane şi ai 

Juriilor Olimpiadelor Republicane la 

disciplinele de studii. 

 

Prioritatea 3: Reducerea incidenței fraudei academice în instituțiile de învățământ 

Acțiunea 3.6. Transparentizarea examenului de calificare în învățământul profesional tehnic prin 

metoda sistemului unificat de evaluare finală a competențelor profesionale ale absolvenților şi 

dezvoltarea parteneriatelor dintre comitetele sectoriale de profil, instituția de învățământ şi agentul 

economic 

                                                           
20 https://ance.gov.md/content/transparen%C8%9B 
21 https://ance.gov.md/content/ordine 
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Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres 

Instituția responsabilă: Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării 

Indicator de progres: Mecanisme implementate la toate meseriile şi instituțiile de învățământ 

profesional tehnic secundar 

Progresul în implementarea acțiunii 3.6. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Mecanisme implementate 

Ministerul 

Educaţiei, Culturii 

şi Cercetării 

Prin ordinul nr.1127/2018, a fost 

aprobat Regulamentul de organizare 

şi desfăşurare a examenului de 

calificare. Ţinând cont de prevederile 

pct. 39 din Regulamentul menţionat, 

au fost aprobate programele de 

formare profesională tehnică pentru 

organizarea şi desfăşurarea 

examenului de calificare prin metoda 

sistemului unificat (ordinul 

nr.84/2019 cu privire la evaluare şi 

calificare la programe de formare 

profesională tehnică). Totodată, prin 

ordinul nr.84/2019 au fost desemnate 

instituţiile de învăţământ profesional 

tehnic responsabile pentru 

constituirea Comisiilor de elaborare a 

subiectelor pentru examenul de 

calificare prin metoda sistemului 

unificat. 

Cu privire la colaborarea dintre 

instituţiile de învăţământ profesional 

tehnic şi agenţii economici, în 

conformitate cu prevederile 

Capitolului V din Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a 

examenului de calificare, pentru 

organizarea şi desfăşurarea 

examenului de calificare sunt 

constituite: 

- Comisia de elaborare a subiectelor 

pentru examenul de calificare în 

număr de până la 5 persoane, dintre 

care 1-2 reprezentanţi ai agenţilor 

economici;  

- Comisia de evaluare şi calificare 

în număr de până la 5 persoane, dintre 

care preşedintele şi un evaluator 

extern sunt reprezentanţi ai agenţilor 

economici.  

În scopul reglementării 

procedurilor de desfăşurare a 

examenului de calificare, a fost emisă 

circulara nr.03/2-09/754 din 

Realizat. 

Mecanisme implementate: 

- a fost introdusă obligativitatea 

deținerii funcției de președinte al 

Comisiei de evaluare și calificare de către 

un agent economic sau reprezentanți ai 

învățământului superior; 

- includerea în comisii a evaluatorilor 

externi; 

- susținerea examenului de calificare la 

sediul agentului economic etc. 
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12.02.2019 cu privire la modul de 

organizare a examenului unificat prin 

metoda sistemului unificat. 

Subsidiar informăm că, curricula 

elaborată de reprezentanţii 

instituţiilor de învăţământ 

profesional tehnic este evaluată de 

agenţii economici, coordonată cu 

comitetele sectoriale şi este propusă 

spre aprobare la minister. Cu referire 

la planurile de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile pct. 66 

din Planul-cadru pentru programele 

de studii de învăţământ profesional 

tehnic secundar (ordinul 

nr.488/2019) acestea sunt vizate de 

instituţiile de învăţământ, agenţii 

economici din domeniul respectiv, 

după caz, de comitetele sectoriale şi 

sunt propuse spre aprobare 

Ministerului Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării. 

În mare parte, rapoartele/ informațiile 

prezentate de către instituțiile de 

învățământ profesional tehnic se 

referă la transparentizarea 

examenului de calificare. 

 

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

didactice pentru promovarea educației de integritate şi anticorupție 

Acțiunea 4.1. Monitorizarea aplicării Codului de etică a cadrului didactic 

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

Instituția responsabilă: Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării; OLSDÎ (responsabilitate 

concomitentă) 

Indicator de progres: Note informative, rapoarte elaborate şi discutate; număr de cazuri de încălcări 

sesizate şi sancționate 

Progresul în implementarea acțiunii 4.1. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Note informative,  

rapoarte elaborate şi discutate; număr de 

cazuri de încălcări sesizate şi sancționate 

Ministerul 

Educației, Culturii 

şi Cercetării; 

OLSDÎ 

OLSDÎ comunică despre 

monitorizarea continuă a aplicării 

Codului de etică a cadrului didactic. 

Exemplificăm următoarele 

răspunsuri: Ștefan Vodă, Fălești, 

Florești, Ialoveni, Orhei, Chișinău, 

Glodeni, Edineț, Soroca, Hîncești, 

Ungheni, Ocnița, Căușeni, Taraclia, 

Călărași, Leova, Strășeni, Bălți, 

Șoldănești, Cantemir, Anenii Noi, 

Realizat. 

OLSDÎ raportează acțiunea ca fiind 

realizată. 

În anul 2018, 17 OLSDÎ au raportat 

acțiunea ca fiind realizată. 
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Cahul, UTA Găgăuzia, Nisporeni, 

Dubăsari, Rîșcani, Dondușeni, 

Basarabeasca, Telenești, Criuleni și 

Briceni. 

Exemplificăm următoarele 

răspunsuri: 

OLSDÎ Soroca - „au fost elaborate 

și discutate 4 note informative, 4 

încălcări sesizate și 0 sancțiuni”; 

OLSDÎ Călărași - „note informative 

elaborate semestrial - 33 instituții 

preșcolare, 25 instituții școlare. 

Numărul de încălcări sesizate - 6 (din 

3 instituții de învățământ)”; 

OLSDÎ Chișinău - „au fost  

examinate 2 cazuri de încălcare a 

prevederilor Codului de etică și au 

fost sancționate 2 persoane”; 

OLSDÎ Orhei - „au fost elaborate 3 

note informative, 12 rapoarte și au 

fost sesizate și sancționate 2 cazuri 

de încălcări”; 

OLSDÎ Ocnița - „au fost elaborate 

și discutate note informative și 

rapoarte, 7 cazuri de încălcări au fost 

sesizate și sancționate”; 

OLSDÎ Ștefan Vodă - „a fost 

depistat și sesizat un caz de încălcare 

și aplicat un avertisment”; 

OLSDÎ Bălți - „au fost examinate 2 

petiții și au fost emise două ordine de 

avertizare”; 

OLSDÎ Basarabeasca - „reducerea 

sesizărilor, diminuarea numărului de 

conflicte de la 6 cazuri anual 

raportate până la două cazuri”; 

OLSDÎ Leova - „au fost 

înregistrate 3 sesizări”; 

OLSDÎ Cahul - „a fost examinată o 

singură petiție pe parcursul 

semestrului II al anului 2019”; 

OLSDÎ Sîngerei - „37 de informări 

periodice de studiere a 

Regulamentelor în instituții 

(profesori, elevi, părinți)”. 

 

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

didactice pentru promovarea educației de integritate şi anticorupție 

Acțiunea 4.2. Verificarea funcționalității consiliilor de etică din instituțiile de învățământ 

Termenul de realizare: Semestrul I, 2019 

Instituția responsabilă: Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării, OLSDÎ 

Indicator de progres: Număr de Consilii de etică funcționale; număr de cazuri examinate 
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Progresul în implementarea acțiunii 4.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Număr de Consilii de etică funcționale; 

număr de cazuri examinate; 

Ministerul 

Educaţiei, Culturii 

şi Cercetării 

 

În semestrul I al anului 2019, 32 

OLSDÎ care au prezentat rapoarte (cu 

excepția OLSDÎ Căușeni, Hîncești și 

Strășeni) au comunicat despre 

verificarea funcţionalităţii consiliilor 

de etică. În semestrul II informația a 

fost completată și de către cele 3 

OLSDÎ care nu s-au referit la 

prezenta acțiune în perioada 

precedentă de raportare. Astfel că, 

implementarea acțiunii 4.2 se 

regăsește în toate rapoartele OLSDÎ. 

În informații se indică despre 

constituirea consiliilor de etică, 

monitorizarea activității acestora, 

precum și realizarea instruirilor 

referitoare la activitatea consiliilor și 

aplicarea corespunzătoare a Codului 

de etică al cadrului didactic, fapt care 

se confirmă și prin informația 

raportată în întregime pentru 

realizarea priorității IV din Planul 

sectorial. 

Realizat.  

Consilii de etică funcționale. 

OLSDÎ raportează acțiunea ca fiind 

realizată. 

 

 

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

didactice pentru promovarea educației de integritate şi anticorupție 

Acțiunea 4.3. Instruirea cadrelor didactice cu privire la rigorile Codului de etică al cadrului didactic 

Termenul de realizare: 2018-2020 

Instituția responsabilă: Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării 

Indicator de progres: Număr de instruiri realizate; număr de cadre didactice instruite 

Progresul în implementarea acțiunii 4.3. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Număr de instruiri realizate; 

Număr de cadre didactice instruite 

Ministerul 

Educaţiei, Culturii 

şi Cercetării 

 

Au raportat OLSDÎ: Leova, 

Căușeni, Criuleni, Dubăsari, 

Strășeni, Hîncești, Nisporeni, 

Ungheni, Ocnița, Orhei, Sîngerei, 

Soroca, Călărași, Chișinău, Taraclia, 

UTA Găgăuzia, Cantemir. 

Exemplificăm: 

OLSDÎ Leova - „din cele 25 de 

instituții educaționale, funcționale 

sunt 22 Consilii de Etică. În 3 școli 

primare unde activează doar a câte 3 

învățători, consiliile de etică sunt 

Realizat. 

În perioada de referință nu au fost 

realizate calcule privind numărul de 

cadre didactice instruite. Totodată, 

activitățile de informare urmează a fi 

continuate.  
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constituite, în ședințe nu se 

întrunesc”; 

OLSDÎ Criuleni – „la 27 

septembrie 2019, s-a organizat un 

seminar cu sloganul „Atitudinea ta 

contează - Spune Nu corupției”, la 

activitate au participat angajații 

Centului Național Anticorupție”; 

OLSDÎ Strășeni - „a fost 

organizată o ședință de instruire - 67 

angajați instruiți”; 

OLSDÎ Ocnița - „2 instruiri 

realizate - 535 cadre didactice 

instruite”; 

OLSDÎ Sîngerei - „1200 cadre 

didactice instruite”; 

OLSDÎ Taraclia - „la nivel raional 

a fost organizat 1 seminar, iar în 

toate instituțiile de învățământ au 

fost organizate câte 1-2 seminare”; 

OLSDÎ Cantemir - „în baza 

ordinului nr.200A din 11.09.2019 cu 

privire la organizarea și 

desfășurarea seminarului instructiv-

metodic cu directorii instituțiilor de 

educație timpurie „Managementul 

ședințelor Consiliilor de 

administrație, 

pedagogice/profesorale, de etică și 

metodico-pedagogice” s-au 

promovat bunele practici de aplicare 

a prevederilor Codului de etică al 

cadrului didactic”; 

OLSDÎ Căușeni - „câte o instruire 

semestrială în fiecare instituție de 

învățământ din subordine”; 

OLSDÎ Călărași - „au fost instruite 

25 de instituții de învățământ școlar 

și 33 instituții de învățământ 

preșcolar, 178 de cadre didactice în 

instituțiile preșcolare și 561 în 

instituțiile școlare”. 

La subiectul în cauză au raportat și 

instituțiile de învățământ profesional 

tehnic: 

- 10 colegii: Colegiul de Construcții 

din Hîncești, Colegiul Tehnologic 

din Chișinău, Colegiul Politehnic din 

Bălți, Colegiul de Medicină or. 

Ungheni, Instituția Publică „Colegiul 

de Medicină Veterinară și Economie 

Agrară” din Brătușeni, Colegiul 
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Tehnic Agricol din Svetlîi”, Colegiul 

„Mihail Ciachir” din Comrat, 

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru 

Plămădeală”, Colegiul Tehnic 

Agricol din Soroca, Colegiul 

Agroindustrial „Gheorghe Răducan” 

din satul Grinăuţi, raionul Ocniţa; 

- 17 școli profesionale: Școala 

Profesională nr.7, mun. Chișinău, 

Școala Profesională Cuhureștii de 

Sus, Școala Profesională nr.1, mun. 

Bălți, Școala Profesională or. 

Căușeni, Școala Profesională or. 

Ștefan Vodă, Școala Profesională or. 

Telenești, Școala Profesională nr.11, 

mun. Chișinău, Școala Profesională 

or. Briceni, Școala Profesională or. 

Rezina, Școala Profesională or. 

Soroca, Școala Profesională or. 

Criuleni, Școala Profesională or. 

Rîșcani, Școala Profesională or. 

Vulcănești, Școala Profesională com. 

Alexăndreni, r-nul Sîngerei, Școala 

Profesională or. Nisporeni, Şcoala 

Profesională s. Ciumai, r-nul 

Taraclia, Școala Profesională nr.3, 

mun. Chișinău; 

- Centrul de excelență în educație 

artistică „Ștefan Neaga” și Centrul de 

excelență în medicină și farmacie 

„Raisa Pacalo”. 

 

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

didactice pentru promovarea educației de integritate şi anticorupție 

Acțiunea 4.4. Informarea elevilor şi părinților cu privire la rigorile Codului de etică al cadrului 

didactic 

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

Instituția responsabilă: Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării; OLSDÎ (responsabilitate 

concomitentă) 

Indicator de progres: Număr de elevi şi de părinți informați 

Progresul în implementarea acţiunii 4.4. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Număr de elevi şi de părinți informați 

Ministerul 

Educaţiei, Culturii 

şi Cercetării; 

OLSDÎ 

Informarea elevilor şi părinților cu 

privire la rigorile Codului de etică al 

cadrului didactic a fost raportată de 

următoarele OLSDÎ: Leova, Anenii 

Noi, Cantemir, Șoldănești, Căușeni, 

Bălți, Hîncești, Fălești, Ștefan Vodă, 

Sîngerei, Ungheni, Florești, Ialoveni, 

Ocnița, Orhei, Soroca, Călărași, 

Realizat. 

În perioada de referință nu au fost 

realizate calcule privind numărul de elevi 

şi de părinți instruiți. Totodată, 

activitățile de informare urmează a fi 

continuate.  
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Chișinău, Taraclia, UTA Găgăuzia, 

Cahul. 

În particular: 

OLSDÎ Cantemir - „30 de elevi și 

283 părinți informați”; 

OLSDÎ Șoldănești - „44 de instruiri 

ale elevilor și părinților”; 

OLSDÎ Fălești - „au fost informați 

- 3543 elevi și 5639 - părinți”; 

OLSDÎ Ștefan Vodă - „au fost 

informați - 33 de membri ai 

consiliului elevilor, 5320 de elevi, 

4760 de părinți și reprezentanți 

legali, tutori din instituțiile de 

educație timpurie și școli; 

OLSDÎ Orhei - „52 de instruiri 

realizate, 627 de părinți”; 

OLSDÎ Florești - „anual (la început 

de an școlar) elevii și părinții sunt 

informați cu rigorile Codului de etică 

al cadrului didactic. Nu toți părinții 

participă la ședințele de informare cu 

privire la rigorile Codului de etică al 

cadrului didactic”; 

OLSDÎ Ialoveni - „10203 de elevi 

și 425 de părinți au fost informați”; 

OLSDÎ Ocnița - „au fost informați 

- 2300 de elevi și 650 de cadre 

didactice, elevi și părinți”; 

OLSDÎ Orhei - „5907 de elevi și 

2967 de părinți informați”; 

OLSDÎ Soroca - „60 de elevi și 

părinți au fost informați”; 

OLSDÎ Ungheni - „în raion se 

aplică Codul de etică al cadrului 

didactic în conformitate cu legislația 

în vigoare. Periodic se informează 

elevii, părinții, comunitatea despre 

prevederile Codului de etică al 

cadrului didactic”; 

OLSDÎ Sîngerei - „4484 elevi 

informați”; 

OLSDÎ Hîncești - „toți elevii și 

părinții din instituțiile din 

subordine”; 

OLSDÎ Anenii Noi - „în toate 

instituțiile au fost desfășurate ședințe 

de informare cu cadrele didactice, 

părinții și elevii privitor la rigorile 

Codului de etică al cadrului 

didactic”; 
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OLSDÎ Rîșcani - „prevederile 

Codului de etică al cadrului didactic 

au fost aduse la cunoștință atât în 

cadrul ședințelor Consiliului 

profesoral, cât și în cadrul adunării 

generale de părinți”; 

OLSDÎ UTA Găgăuzia - „Codul de 

etică al cadrului didactic a fost 

discutat punctual la orele de clasă și 

mese rotunde, cu participarea a 20 de 

profesori și 87 de părinți. Au fost 

organizate întâlniri cu părinții unde 

au fost informați despre rigorile 

Codului de etică al cadrului 

didactic”; 

OLSDÎ Leova - „în cadrul 

diverselor activități părinții, elevii au 

fost informați despre Etica 

profesională în cadrul relațiilor 

profesor-elev, profesor-părinte. 

Promovarea respectării principiului 

nondiscriminării în activitate 

educațională. Au fost informați 810 

părinți și 1610 elevi”; 

OLSDÎ Călărași - „campanii de 

informare realizate în cadrul a 25 de 

instituții de învățământ școlar și 33 

instituții preșcolare. Elevi informați 

6045”; 

OLSDÎ Taraclia - „elevii și părinții 

au fost informați cu referire la Codul 

de etică al cadrului didactic și au fost 

organizare seminare și mese rotunde. 

De asemenea, pe panourile 

informative din cadrul instituțiilor 

sunt plasate informații necesare cu 

trimitere la actele normative”; 

OLSDÎ Chișinău - „în toate 

instituțiile de învățământ rigorile 

Codului de etică al cadrului didactic 

au fost aduse la cunoștință părinților, 

elevilor, angajaților”; 

OLSDÎ Bălți și Cahul - „managerii 

instituțiilor din subordine 

organizează la nivel instituțional 

ședințe cu părinții unde se aduc la 

cunoștință prevederile Codului de 

etică al cadrului didactic”. 

La prezenta acțiune au făcut 

referire și 14 școli profesionale 

(Școala Profesională Cuhureștii de 

Sus; Școala Profesională nr.1, mun. 
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Bălți; Școala Profesională nr.4, mun. 

Bălți; Școala Profesională or. 

Căușeni; Școala Profesională or. 

Ștefan Vodă; Școala Profesională 

nr.6, mun. Chișinău; Școala 

Profesională or. Telenești; Școala 

Profesională nr.11, mun. Chișinău; 

Școala Profesională or. Briceni; 

Școala Profesională nr.5, mun. 

Chișinău; Școala Profesională or. 

Rezina; Școala Profesională nr.4 

mun. Bălți; Școala Profesională or. 

Soroca; Școala Profesională or. 

Cimișlia; Școala Profesională or. 

Criuleni), 10 colegii (Colegiul de 

Medicină, or. Orhei; Instituția 

Publică „Colegiul Tehnic Agricol” 

din Soroca; Colegiul de Construcții 

din Hîncești; Colegiul Tehnologic 

din Chișinău; Colegiul Politehnic din 

Bălți; Colegiul de Medicină din 

Ungheni; Instituția Publică „Colegiul 

de Medicină Veterinară și Economie 

Agrară” din Brătușeni; Instituția 

Publică „Colegiul Tehnic Agricol” 

din Svetlîi; Colegiul „Mihail Ciachir” 

din Comrat; Colegiul de Arte Plastice 

„Alexandru Plămădeală”) și 6 centre 

de excelență (Centrul de excelență în 

educație artistică „Ștefan Neaga”, 

Centrul de excelență în medicină și 

farmacie „Raisa Pacalo”, Centrul de 

excelență în energetică și electronică, 

Centrul de excelență în Horticultură 

și Tehnologii Agricole, Centrul de 

excelență în transporturi, Centrul de 

excelență în servicii și prelucrarea 

alimentelor). 

 

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

didactice pentru promovarea educației de integritate şi anticorupție 

Acțiunea 4.5. Denunțarea şi sancționarea încălcării prevederilor Codului de etică al cadrului didactic 

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

Instituția responsabilă: Instituțiile de învățământ 

Indicator de progres: Număr de cazuri denunțate; număr de sancțiuni aplicate 

Progresul în implementarea acțiunii 4.5. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Număr de cazuri denunțate; 

număr de sancțiuni aplicate 
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Instituțiile de 

învățământ 

La prezenta acțiune au făcut 

referire OLSDÎ: Ștefan Vodă, 

Chișinău, Dondușeni, Soroca, 

Hîncești, Ocnița, Căușeni, Taraclia, 

Călărași, Leova, Bălți, Șoldănești, 

Anenii Noi, Cahul, UTA Găgăuzia, 

Orhei, Criuleni, Florești și Cahul. 

Concomitent, detaliem: 

OLSDÎ Leova - „a fost denunțat un 

caz, fără aplicare de sancțiune, doar 

verbal a fost atenționat”; 

OLSDÎ Anenii Noi - „situația de 

genul dat este una subiectivă din 

motiv că managerii mai soluționează 

situațiile apărute ad-hoc, fără a 

sesiza consiliul de etică”; 

OLSDÎ Bălți - „pe parcursul sem. 

II al anului 2019 în cadrul 

Consiliului de etică al DITS au fost 

examinate 2 petiții”; 

OLSDÎ Ștefan Vodă - „pe 

parcursul semestrului dat a fost 

anunțat un singur caz, cadrul 

didactic a fost sancționat”; 

OLSDÎ Ocnița - „4 cazuri de 

încălcări sesizate și sancționate”; 

OLSDÎ Orhei - „2 cazuri denunțate 

și două sancțiuni aplicate”; 

OLSDÎ Criuleni - „7 cazuri de 

pretinse încălcări ale codului de 

etică de către cadrele didactice, 

dintre care 3 confirmate și respectiv 

sancționate”; 

OLSDÎ Soroca - „3 cazuri 

denunțate și 0 sancțiuni aplicate”; 

OLSDÎ Călărași - „6 cazuri 

denunțate din 3 instituții de 

învățământ, 6 sancțiuni aplicate, 3 

sub formă de avertisment, 2 mustrări 

și o atenționare verbală” (se vor 

calcula 5 sancțiuni, fără a include 

atenționarea verbală care, în sensul 

prevederilor legislației muncii, nu 

constituie sancțiune disciplinară); 

OLSDÎ Dondușeni - „a fost 

înregistrat și analizat un caz cu 

referire la cazul de abuz asupra 

copilului”; 

OLSDÎ Taraclia - „au fost sesizate 

2 cazuri de încălcări a Codului de 

etică și aplicate un avertisment și o 

mustrare”; 

Realizat parțial. 

30 – cazuri denunțate/sesizate; 

19 – sancțiuni aplicate. 
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OLSDÎ Florești - „reticență din 

partea părinților, cadrelor didactice, 

manageriale de a denunța cazurile de 

încălcare a Codului de etică a 

cadrului didactic”; 

OLSDÎ Cahul - „s-a examinat o 

petiție - faptele expuse au fost 

confirmate parțial”. 

Total: 30 – cazuri denunțate/ 

sesizate și 17 – sancțiuni aplicate. 

Menționăm că, în anul 2018, au fost 

denunțate 38 de cazuri și au fost 

aplicate 8 sancţiuni. 

 

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

didactice pentru promovarea educației de integritate şi anticorupție 

Acțiunea 4.6. Dezvoltarea conținuturilor curriculare privind educația pentru integritate şi 

anticorupție în cadrul disciplinelor școlare obligatorii din învățământul general 

Termenul de realizare: 2019 

Instituția responsabilă: Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării; Centrul Naţional Anticorupţie 

(responsabilitate comună) 

Indicator de progres: Curriculum revizuit 

Progresul în implementarea acțiunii 4.6. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Curriculum revizuit 

Ministerul 

Educației, Culturii 

şi Cercetării; 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

La nivelul învățământului general, 

începând cu anul de studii 2018-

2019, elevilor claselor I-XII li se 

predă disciplina obligatorie 

„Dezvoltare personală”, iar pentru 

elevii claselor V-XII a fost 

reconceptualizată disciplina 

obligatorie ,,Educație pentru 

societate” care se implementează de 

la 01.09.2018, gradual, începând cu 

clasele a V-a și a X-a. Curriculumul 

ambelor discipline școlare prevăd și 

formarea competențelor elevilor de a 

analiza critic problemele de 

integritate din societate. Putem să 

exemplificăm prin enumerarea 

următoarelor teme: „Corupție vs 

integritate” la disciplina „Educația 

pentru societate” (clasa a IX-a), 

aceiași disciplină, tema „Conflictul 

de interese și interdependența dintre 

oameni” (clasa a X-a); la disciplina 

„Dezvoltarea personală”, indicăm 

tema „Integritatea persoanei. Situații 

și contexte de manifestare.” (clasa a 

VI-a) sau tema „Profilul persoanei 

Realizat. 

Curriculum revizuit. 

(acțiune implementată până la termen). 
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integre. Valorile morale și 

integritatea persoanei.” (clasa a X-

a).22 

 

Prioritatea 4: Monitorizarea aplicării Codului de etică al cadrului didactic și pregătirea cadrelor 

didactice pentru promovarea educației de integritate și anticorupție 

Acțiunea 4.7. Organizarea stagiilor de formare a profesorilor în vederea predării modulului de 

integritate și anticorupție 

Termenul de realizare: 2018-2019 

Instituția responsabilă: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Centrul National Anticorupție; 

Autoritatea Națională de Integritate (responsabilitate comună) 

Indicator de progres: Număr de stagii de formare realizate; număr de profesori instruiți 

Progresul în implementarea acțiunii 4.7. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres: 

Număr de stagii de formare realizate; 

număr de profesori instruiţi 

Ministerul 

Educației, Culturii 

şi Cercetării; 

Centrul Naţional 

Anticorupţie; 

Autoritatea 

Națională de 

Integritate 

În anul 2018, la disciplina 

„Dezvoltare personală”, menționăm în 

total - 2736 participanți la formare, 

inclusiv: - 8 formatori naționali; - 86 

formatori locali și - 2642 cadre 

didactice și manageriale. 

De asemenea, în 2018, la disciplina 

„Educație pentru societate”, au fost 

instruite în total 2463 participanți la 

formare, inclusiv: - 4 formatori 

naționali; - 35 formatori locali; - 2424 

cadre didactice și manageriale. 

În anul 2019, activitățile de formare 

au fost continuate pentru alte cadre 

didactice, în perioada 24 – 28 august, 

fiind instruiți 127 formatori locali la 

disciplina „Dezvoltare personală” (40 – 

învățământ primar, 40 - învățământ 

gimnazial și 47 – învățământ liceal). La 

disciplina „Educație pentru societate”, 

în aceeași perioadă, au beneficiat de 

instruiri 74 formatori locali. 

Totodată, în anul 2019, au fost 

eliberate certificate care atestă formarea 

continuă la disciplină pentru 174 cadre 

didactice care predau disciplina 

„Dezvoltare personală” (în anul 2018 – 

353 persoane) și pentru 8 cadre 

didactice care predau disciplina 

„Educație pentru societate”. 

Realizat. 

Numărul de stagii de formare și de 

profesori instruiți conform datelor de 

la compartimentul măsurile 

întreprinse.  

 

 

 

                                                           
22 https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general 

https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general
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III. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTĂRII ACŢIUNILOR SCADENTE 

 

La compartimentul riscuri aferente implementării acțiunilor scadente din planul sectorial, 

indicăm 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.  

Informații privind riscurile aferente implementării acțiunilor scadente s-au regăsit și în 

rapoartele recepționate. Atât OLSDÎ Basarabeasca, cât și OLSDÎ Telenești, au comunicat că se 

confruntă cu probleme la capitolul conflictelor de interese personale, precum și lipsa de acces la 

informație prin utilizarea site-ul instituției din cauza numărului mic de instituții care dispun de 

pagina web. 

În cadrul OLSDÎ Șoldănești a fost raportat și următorul aspect, „Reticență și „colegialitate” 

falsă în raportarea cazurilor de corupție în cadrul colectivelor didactice. Frica, necunoașterea sau 

mentalitatea mai multor părinți care trec cu vederea cazurile de corupție”. 

La acest compartiment, UTA Găgăuzia a identificat faptul că „Riscul poate consta în factorul 

uman, una dintre condițiile de punere în aplicare cu succes a planului, în primul rând este definirea 

responsabilităților pentru punerea în aplicare a acțiunii.” 

Cu referire la riscuri, Școala Profesională or. Rîșcani stipulează „Calitatea redusă a 

promovării și monitorizării aplicării codului de etică; dezinteres parțial și implicare scăzută a 

părinților elevilor în activitățile pe tematica dată, precum și dezinteres și implicare slabă de 

participare a unor elevi și cadre didactice în organizarea și desfășurarea activităților anticorupție 

(…)”. 

Școala Profesională mun. Hîncești a făcut referire la „Insuficiența resurselor financiare 

pentru asigurarea completă a instruirii practice cu consumabile pe parcursul întregului an de 

studii. Elevii se văd uneori nevoiți să-și asigure independent cele necesare pentru desfășurarea 

instruirii practice. Predarea cursurilor de integritate este limitată doar la anumite programe de 

formare profesională”. 

În acest context, Colegiul de Studii Administrative și Fiscale a opinat că „Examenul de 

calificare în învățământul profesional tehnic prin metoda sistemului unificat de evaluare finală a 

competențelor profesionale ale absolvenților va diminua pe parcurs numărul abiturienților în 

instituțiile din ÎPT”.  

Printre dificultățile întâmpinate, Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din Grinăuți 

menționează „Un punct slab ar fi pregătirea insuficientă a personalului referitor la managementul 

riscurilor de corupție precum și insuficiența materialilor cu tematica anticorupție pentru 

desfășurarea activităților de instruire și lipsa formatorilor pregătiți conform necesităților de 

instruire în domeniul anticorupție”.  

La acest compartiment s-a expus și Centrul de Excelență în Energetică și Electronică prin 

evidențierea unor dificultăți precum „Conservatorismul, pretențiile sau indiferența manifestate de 

către unii profesori, părinți și criza de timp a părinților datorată situației economice, conduce la o 

slabă supraveghere a elevilor şi la o redusă implicare în viața instituției”. 

Universitatea Agrară din Moldova subliniază că „Măsurile preconizate au riscuri minime de 

irealizare deoarece în cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova marea majoritate din aceste 

măsuri se petrec în fiecare an de studii, cadrele didactice sunt în cunoștință de cauză, iar studenții 

sunt bine informați atât despre necesitatea respectării prevederilor acțiunilor antifraudă și 

anticorupție, cât și despre riscurile la care sunt supuși în caz de nerespectare”. 

 

IV. PROPUNERI DE MODIFICARE ŞI AJUSTARE A PLANULUI SECTORIAL 

 

Considerăm că, 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. 
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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. 

În rapoartele transmise nu au fost prezentate propuneri de modificare sau ajustare a acțiunilor 

din Planul sectorial. Totodată au fost formulate recomandări în vederea îmbunătățirii implementării 

priorităților expuse în plan. 

OLSDÎ Basarabeasca a stipulat despre „desfășurarea acțiunilor de voluntariat în informarea 

societății despre riscurile actelor de corupție și majorarea transparenței decizională la nivel de 

fiecare instituție de învățământ”. 

OLSDÎ Șoldănești expune că „Analiza situației actuale reflectată în diverse studii și rapoarte 

ale Centrului Național Anticorupție relevă oportunitatea dezvoltării competențelor elevilor în 

domeniul educației pentru integritate și anticorupție. În acest scop este necesar ca profesorii să 

beneficieze de repere metodologice privind organizarea activităților anticorupție, atât cu elevii cât 

și cu părinții.” 

OLSDÎ Nisporeni propune „Implicarea altor parteneri educaționali în procesul 

implementării planului; Organizarea meselor rotunde la posturile de televiziune/radio local cu 

subiecte incluse in Planul de acțiuni.” 

UTA Găgăuzia consideră că „(…) este necesară îmbunătățirea eficienței entităților publice 

în ceea ce privește combaterea corupției în școală, îmbunătățirea eficienței managementului, 

calitatea și accesibilitatea serviciilor instituției de învățământ, promovarea drepturilor cetățenilor 

la informații de acces despre școală.” 

Colegiul de Studii Administrative și Fiscale vine cu propunerea de „montare a camerelor 

video în cadrul sesiunii. În scopul reducerii incidenței fraudei academice ar fi de dorit 

implementarea platformelor/softurilor antiplagiat și în instituțiile de învățământ profesional 

tehnic”. 


