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I. DESCRIEREA PROBLEMELOR  

 

1) Folosirea irațională și netransparentă a banilor publici; 

2)  Aplicarea  defectuoasă a Codului de etică al cadrului didactic și pregătirea insuficientă a pedagogilor pentru 

promovarea  educației de integritate și anticorupție.  

     3) Colectarea  plăților neformale în instituţiile de învățământ; 
 

 

II. OBIECTIVUL PLANULUI  ANTICORUPŢIE ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL  
 

      Creşterea integrităţii, responsabilităţii şi a rezistenţei în faţa riscurilor de corupţie din partea personalului din sistemul de 

învățământ,  precum și valorizarea rolului esențial al procesului educațional în promovarea integrității, implementarea codului 

de etică, reducerea practicilor inadecvate şi imorale,  ce pot apărea în mediul educaţional, mai ales a fenomenului plăților 

informale. 
 

 

 

III. PLAN   DE  ACŢIUNI 

 



Prioritatea 1:Folosirea irațională și netransparentă a banilor publici 
 

Rezultatele scontate:Transparența procesului decizional  cu referire la gestionarea banilor publici  în instituțiile educaționale   

– indicator de performanță  1 : Implicarea membrilor  Consiliilor de administrație, profesorale, altor structuri în analiza planurilor și  

rapoartelor financiare; 

– indicator de performanță  2: Publicarea deciziilor manageriale referitor la folosirea banilor publici , asigurarea accesului la informație , 

utilizând   site-ul instituției, sau   panoul informativ . 

-indicator de performanță 3: Elaborarea rapoartelor periodice cu referire la executarea bugetului, remise Min Fin.; MECC;Direcția Raională 

Finanțe, etc. 
 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare1 

Instituţiile 

responsabile2 

Indicatorii de 

progres3 

Sursa de 

verificare4 

Obiectivul 

corelativ5 

Sursa de 

finanţare6 

1.1. 

Actualizarea Sistemului 

informațional de management în 

educație (SIME), asigurarea 

veridicității datelor. 

2019-2020 

Instituțiile 

educaționale 

DITS 

SIME 

funcționabil, 

care devine 

temei pentru 

elaborarea 

bugetului 

BNS 

Date statistice 

DITS 

 

Transparența 

datelor 

furnizate 

Mijloace 

bugetare 

1.2. 

Publicarea rapoartelor anuale ale 

instituțiilor de învățămînt 

privind realizarea procedurilor 

de achiziții publice pe paginile 

web ale instituțiilor sau pe 

panoul informativ 

2019-2020 

Instituțiile 

educaționale 

DITS 

Rapoarte 

elaborate și 

publicate 

Site-ul 

Achiziții 

publice /Min 

Fin 

 

Asigurarea 

transparenței 

procedurii de 

achiziții 

publice 

Mijloace 

bugetare, 

Proiecte 

investiționale. 

1.3. 

Inventarierea şi luarea la 

evidență contabilă de către 

directorii instituțiilor de 

învățământ a tuturor bunurilor 

donate . 

permanent 

Instituțiile 

educaționale 

DITS 

Donații/bunuri 

înregistrate în 

registrul de 

evidență 

Registrul 

Transparență 

Donație 



1.4 

Informarea  părinților  cu privire 

la bugetul aprobat (acordat) al 

instituției pentru anul de 

învățămînt în gestiune, precum 

şi cu privire la necesitățile 

suplimentare ale instituției, 

neacoperite de mijloacele 

bugetare acordate, prin afișarea 

informației la intrarea în 

instituții sau în alte locuri 

vizibile 

periodic 

Instituțiile 

educaționale 

DITS 

Părinți 

/comunitatea 

informată cu 

referire la 

valorificarea 

bugetului 

Procese 

verbale, 

panoul 

informativ 

 

Transparența 

Mijloace 

bugetare 

        

 

 

Prioritatea 2: Aplicarea  defectuoasă a Codului de etică al cadrului didactic și pregătirea insuficientă a pedagogilor pentru 

promovarea  educației de integritate și anticorupție.  
 

Rezultatele scontate:    

– indicator de performanță  1 :  Aplicarea corectă a actului normativ în instituțiile educaționale, sporirea intoleranței față de acțiunile de 

corupție; 

– indicator de performanță  2:   Reducerea cazurilor sesizate de CNA și promovarea  educației de integritate; 

-indicator de performanță 3: Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în vederea predării cursurilor de integritate, creșterea 

gradului de educație anticorupție a personalului instituțiilor de învățămâ.nt 
 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare1 

Instituţiile 

responsabile2 

Indicatorii de 

progres3 

Sursa de 

verificare4 

Obiectivul 

corelativ5 

Sursa de 

finanţare6 

2.1. 
Monitorizarea aplicării Codului  

de etică a cadrului didactic 
2019-2020 

Instituțiile 

educaționale 

DITS 

Procese –

verbale ale 

ședințelor CE  

 Registrul 

proceselor si 

actul normativ 

nominalizat 

 

Protecție față 

de acțiunile de 

corupție; 

Mijloace 

bugetare 

2.2. 

Verificarea funcționalității 

consiliilor de etică din instituțiile 

de învățământ 

  sem I 

Instituțiile 

educaționale 

DITS 

 Procese –

verbale ale 

ședințelor CE 

 Registrul 

proceselor si 

actul normativ 

nominalizat 

 

Cadrele 

didactice 

informate 

Mijloace 

bugetare, 

  



2.3. 

Dezvoltarea conținuturilor 

curriculare privind educația 

pentru integritate și anticorupție 

în cadrul disciplinelor școlare 

obligatorii din învățământul 

general 

permanent 

Instituțiile 

educaționale 

DITS 

 Curriculum  

 Registrul 

școlar 

Proiecte 

didactice 

Transparență 

educare 

Mijloace 

financiare 

2.4 

 Organizarea seminarelor  de 

formare a profesorilor în vederea 

predării modulului de integritate 

şi anticorupție 

semestrial 

Instituțiile 

educaționale 

Centrul 

Metodic 

 Raport cu 

determinarea 

indicatorilor de 

progres 

Fișe de feedback 

 Proiectul 

activității 

organizate 

Procese-

verbale 

 

Transparența 

educare 
Mijloace 

bugetare 

        

 

 
Prioritatea 3: Excluderea fenomenului colectării plăților informale în instituțiile de învățământ 
 

Rezultatele scontate: 

– indicator de performanță  1 : înființarea asociațiilor părintești şi aderarea părinților la acestea doar în mod benevol; 

– indicator de performanță  2: excluderea practicilor informale de înființare a fondului clasei de către părinți, în scopul colectării resurselor pentru 

efectuarea lucrărilor de reparaţie ori pentru cumpărarea cadourilor cu diverse prilejuri cadrelor didactice şi administrației instituțiilor de învățământ.   

-indicator de performanță 3: excluderea fraudării procedurilor de înscriere/ admitere a copiilor în instituțiile de învățământ; 
 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare1 

Instituţiile 

responsabile2 

Indicatorii de 

progres3 

Sursa de 

verificare4 

Obiectivul 

corelativ5 

Sursa de 

finanţare6 

3.1. 

Implementarea actului reglator -

Regulamentul privind 

cooperarea instituţiilor 

de învățămînt cu asociaţiile 

obşteşti ale părinţilor 

2019-2020 

Instituțiile 

educaționale 

DITS 

Regulamentul 

corect aplicat 

Monitorul 

Oficial al 

Republicii 

Moldova din 

data publicarii 

actului 

 

Transparența 

datelor 

furnizate 

Mijloace 

bugetare 



3.2. 

Emiterea ordinului /intern cu 

privire la măsurile de prevenire 

şi combatere a fenomenului 

colectărilor plăților informale în 

instituțiile de învăţământ 

2019-2020 

Instituțiile 

educaționale 

DITS 

Ordinul emis 
Panoul 

informativ 

 

Asigurarea 

transparenței   

Mijloace 

bugetare, 

  

3.3. 

Desfășurarea campaniilor de 

informare a părinților şi elevilor 

privind interzicerea colectării 

plăților informale 

permanent 

Instituțiile 

educaționale 

DITS 

Proiectul 

/scenariul 

activităților 

desfășurate  

Site-ul DITS 

Transparență 

educare Mijloace 

financiare 

3.4 

Crearea unui registru electronic  

de înscriere a copiilor în 

instituțiile de educație timpurie 

prin intermediul sistemelor 

informaționale 

2020 
 APLI  

  

Sisteme 

informaționale 

funcționale 

Registrul 

creat 

 

Transparența 
Mijloace 

bugetare 

        

 


