
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII  MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 
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e-mail: directianisp@gmail.com, tel: 026423078; fax: 026422748 
http://www.dgitsnisporeni.md 

 

 

ORDINUL  

Nr .13   din 14.01.2020 

     Cu privire la aprobarea Planului 

 sectorial anticorupție în domeniul educației 

pentru anul 2020 

 

În conformitate cu punctul 1/ a, art 141 din Codul Educației, întru stabilirea unor standarde și 

reguli de conduită pentru personalul didactic și de conducere din instituțiile de învățământ din 

teritoriul administrat, conform  Codul de etică al cadrului didactic, axat pe  principiile și normele de 

conduită  ale angajatului din învățământ, în scopul organizării, monitorizării activității desfășurate 

întru implementarea  Planului sectorial anticorupție în domeniul educației , anul 2018- 2020, 

 

O R D O N: 

 

1. Se aprobă Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anul 2020 (anexa – 8 file). 

 

2.  Se obligă Conducătorii instituțiilor educaționale să: 

-elaboreze și să aprobe  programele  locale de acțiuni , orientate spre implementarea Planului 

sectorial anticorupție în domeniul educației , anul 2018- 2020; 

-asigure transparența decizională a activității desfășurate pe domeniu; 

- monitorizeze și să raporteze semestrial despre indicatorii de progres și factorii de risc, depistați  

  în procesul implementării actului sus-nominalizat. 

 

3. Responsabilă de implementarea   Planului sectorial anticorupție în domeniul educației, anul 2020 

se desemnează dna Tatiana Șișcanu, sp.principal, serviciul Managementul Resurselor Umane.  

 

4. Executarea prezentului ordin se pune în seama dnei Svetlana Bejan, șef secție Politici 

Educaționale și Management, șef adjunct direcție. 

 

 

 

 

șef                                    N.STERPU 
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 Anexă la ordinul Nr .13   din 14.01.2020 

 al  DITS Nisporeni     

 

 

 

PLANUL SECTORIAL  ANTICORUPȚIE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI 

PENTRU ANUL   2020 

I. DESCRIEREA PROBLEMELOR 

Rolul sectorului educațional se conturează a fi unul esențial pentru asigurarea implementării Strategiei naționale de integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020, or misiunea educativă a școlii obligă personalul din învățământ să demonstreze toleranță zero la corupție. Totodată, constatările 

demonstrează , că  educația rămâne a fi  inclusă în lista domeniilor sectorului public vulnerabile la corupție 

În perioada implementării Planului raional anticorupție în domeniul educației   au fost înregistrate anumite progrese în diminuarea fraudei 

academice şi consolidarea eticii în sectorul educaţional prin monitorizarea mai strictă a examenelor, aprobarea și implementarea Codului de etică al 

cadrului didactic și constituirea consiliilor de etică.   

În instituțiile educaționale se acordă atenție acțiunilor solicitate întru consolidarea eticii și integrității profesionale. Subiectul este inclus în agendele de 

lucru al ședințelor organizatorice, în consilii de administrație, precum și ca generic al unor activități extracurriculare. Promovarea excluderii cazurilor 

de corupție în societate este realizată și în cadrul lecțiilor de educație pentru societate/ educația civică. Conducătorii instituțiilor cunosc și aplică 

acțiunile regulamentare , privind soluționarea conflictelor de interese, anual , fiecare director raportează cu privire la activitățile realizate în contextul 

planului sartorial  anticorupție.Rapoartele elaborate de conducătorii instituțiilor școlare în contextul planului  sectorial  anticorupție pentru anii 

2018-2020 / domeniul educației, sunt plasate pe  site-ul  official al DITS Nisporeni https://dgitsnisporeni.md/rapoarte/. 
 Totodată , confirmăm actualitatea abordării problemelor  din sistemul educațional: 

1) colectărea  plăților neformale în instituţiile de învățământ; 

2) folosirea  irațională și netransparentă a banilor publici; 

3) frauda  academică în instituțiile de învățământ; 

4) aplicabilitatea Codului de etică al cadrului didactic și pregătirea  insuficientă a angajaților  pentru promovarea educației de integritate și anticorupție. 

 
II. OBIECTIVUL PLANULUI SECTORIAL 

Obiectivul Planului sectorial este 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 codurilor de etică, reducerea 

practicilor inadecvate şi imorale,  ce pot apărea în mediul educaţional, mai ales a fenomenului plăților informale. 

 

https://dgitsnisporeni.md/rapoarte/
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III. PLAN SECTORIAL DE ACȚIUNI 

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

Rezultatele scontate:  

- înființarea asociațiilor părintești şi aderarea părinților la acestea doar în mod benevol; 

 - 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. 

- evaluarea reușitei academice a elevilor exclusiv pe bază de merit, indiferent de capacitatea şi disponibilitatea părinților şi elevilor de a oferi plăți şi 

cadouri cadrelor didactice şi administrației instituțiilor de învățământ; 

-excluderea fraudelor în procesul evaluării finale, promovarea corectitudinii și exigenței examenelor de absolvire. 
 

Nr. 

crt. 

Acțiunea Termenul de 

realizare 

Instituțiile 

responsabile 
Indicatorii de 

progres 

Sursa de verificare Obiectivul 

corelativ 

Sursa de 

finanțare 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Discuții în cadrul 
ședințelor  cu referire la 

implementarea   

ordinului cu privire la 
măsurile de prevenire şi 

combatere a fenomenului 

colectărilor plăților 

informale în instituțiile 
de învăţământ 

Periodic, pe 
parcursul 

anului 

DITS , 
Instituțiile 

educaționale 

Plan de activitate cu 
agenda ședinței, 

Procese-verbale, 

semnături, ce confirmă 
familiarizarea cu actul 

administrative.  

Materiale postate pe site-ul DITS Transparența 

Informațională 
Mijloace bugetare; 

2 Examinarea petiţiilor în 

care sunt semnalate 
acte de corupţie 

Conform 

termenilor 
stabiliți 

DÎTS Ordin emis, cu 

aprobarea comisiei de 
examinare a cazurilor . 

Registrul de evidență, notele 

informative, concluziile, 
Raspunsul adresat 

petiționarului. 

 

Transparența, 
Protecție 

Mijloace bugetare 

3 Ședințe de informare în 

scopul prevenirii şi 
combaterii corupţiei, 

fortificării integrităţii 

cadrelor didactice şi 
promovării standardelor 

de integritate în societate 

prin politica în domeniul 

semestrial DITS 

Conducătorii 
inst.ed-le 

Cadre  de conducere,    

cadre didactice 
informate,  

Funcționalitatea actelor 

normative ,reducerea 
numărului de sesizări, petiții 

educare Mijloace bugetare 
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educaţiei, prioritar prin 

prevenirea şi combaterea 

plăţilor informale 
în sistemul educaţional şi 

a coruperii cadrului 

didactic. 

4 Desfășurarea 

campaniilor de 

informare a părinților şi 

elevilor privind 
interzicerea 

colectării plăților 

informale 

semestrial DITS 

Conducătorii 

inst.ed-le 

Părinți, elevi. Procese-verbale, materiale 

publicate pe site-ul DITS 

Educație Mijloace bugetare 

5 Contracararea 

constrângerii de 

către unii părinți  de a 

înființa şi de a 

contribui financiar la 

fondul clasei 

periodic DITS 

Conducătorii 

inst.ed-le 

Părinți, comunitatea Materialele solicitate în 

examinarea cazurilor 

educare Mijloace bugetare 

6 Instruirea factorilor de 
decizie din cadrul 

organelor locale de 

specialitate în domeniul 
învățământului în ceea ce 

priveşte colaborarea 

comunitară şi cu 
asociațiile (organizațiile) 

obștești ale părinților 

semestrial DITS Cadrele de conducere Prezentarea materialelor pe 
site 

educare Mijloace bugetare 

7 Instruirea membrilor 

Consiliului raional  al 
elevilor pentru  

participarea la 

elaborarea şi promovarea 
deciziilor referitoare la 

viaţa şcolii. 

semestrial DITS Elevi din Consiliul 

raional al Elevilor 

Material expus pe site-ul DITS educare Mijloace bugetare 

8 Organizarea și 28.02.2020 Centrul Elevii din instituțiile Comunicate, fișe de feedback Educație Mijloace  bugetare 
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desfășurarea Campaniei 

Naţionale „O zi 

anticorupţie în oraşul 
tău” cu sloganul 

„Atitudinea ta contează – 

spune Nu corupţiei” 

Național 

Anticorupție,  

DITS 
Consiliul 

raional 

Nisporeni 
Instituțiile 

ed-le 

ed-le, cadre didactice 

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

Rezultatele scontate: 

- transparența rapoartelor financiare ale instituțiilor de învățământ; 

- prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice; 

Nr. 

crt. 

Acțiunea Termenul de 

realizare 

Instituțiile 

responsabile 
Indicatorii de 

progres 

Sursa de verificare Obiectivul 

corelativ 

Sursa de 

finanțare 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Fortificareacapacităților 
Sistemului informațional 

de 

management în educație 
(SIME) 

Semestrul I DITS  
Instituțiile 

scolare 

Sistemul 

Informațional de 
Management în 

Educație (SIME) 

-baza de date ce poate 

oferi sursa 

informațională solicitata 

SIME Transparență Mijloace bugetare 

2 Publicarea rapoartelor 

anuale ale instituțiilor de 
învățământ, 

privind realizarea 

procedurilor 

de achiziții publice pe 
paginile web sau panouri 

semestrial DITS, 

Inst ed 

Rapoarte elaborate Site-ul DITS Transparența 

informațională 

Mijloace bugetare 

3 Inventarierea şi luarea la 

evidență contabilă de către 

directorii instituțiilor de 

învățământ a tuturor 

bunurilor 

donate de către asociațiile 

(organizațiile) obștești (ale 
părinților) înregistrate în 

Verificare 

semestrială 

Inst ed-le Inventarierea, 

contabilizarea , 
inregistrarea bunurilor 

Panoul 

informativ al 

instituției de 

învățămînt; 

Pagina web a 

instituției de 

învățămînt 

Transparența Mijloace bugetare 



5 
 

modul 

stabilit la Agenția Servicii 

Publice/organele 

administrației 

publice locale, părinți, 

precum 

şi din partea altor persoane 

juridice, cu plasarea actului 
de 

inventariere la loc vizibil la 

intrarea în instituțiile de 

învăţământ 

4 Informarea asociațiilor 

(organizațiilor) de părinți cu 

privire la bugetul aprobat 

(acordat) al instituției 

pentru 

anul de învățământ 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 

semestrial Instituțiile 

de 

învățămînt 

Informație 

transmisă 

asociațiilor 
părintești 

Informație afişată 

pe panoul 
informative din 

cadrul instituției 

de învățământ 

Pagina web a 

instituției de 

învățămînt; 
Panoul 

informativ al 

instituției de 
învățământ 

Transparența Mijloace bugetare 

5 Raportare financiară 
Semestrială în cadrul 

Consiliului Consultativ, 

cu participarea tuturor 

directorilor de 
inst.,plasarea inform.  

pe pagina lor web 

anual Instituții de 

învățământ 

Material, prezentare, 
informare  transmisă in 

institutii, dar si pe site. 

Pagina web a 
instituției de 

învățămînt; 

Panoul 

informativ al 
instituției de 

învățământ 

Transparență Mijloace bugetare 

Prioritatea III: Reducerea incidenței fraudei academice în instituțiile de învățământ 

Rezultatele scontate: 

- sporirea nivelului de respectare a eticii profesionale  în rândul elevilor, al cadrelor didactice şi al administrației; 

- cultivarea intoleranței față de acțiuni de fraudă academică (plagiat, copiat, mituire) în mediul educațional;  
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- evaluarea echitabilă, bazată exclusiv pe bază de merite ale elevilor . 

Nr. 

crt. 

Acțiunea Termenul de 

realizare 

Instituțiile 

responsabile 

Indicatorii de 

progres 

Sursa de verificare Obiectivul 

corelativ 

Sursa de 

finanțare 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Implementarea curricula 

școlară  pentru 
  discipline  ce prevăd 

studierea 

unor subiecte orientate 

spre    integritate și 
anticorupție 

semestrial Instituții 

școlare 

Informare 

Implicare in activități 

didactice, extradidactice, 

Demersuri educaționale 

elaborate 

Materiale elaborate și  plasate pe 

site 

 

Transparență Mijloace bugetare 

2 Desfășurarea instruirilor/ 

campaniilor de informare 
a 

cadrelor didactice   cu 

privire la rigorile 

de etică aplicabile în 
mediul profesional  . 

semestrial Instituții 

școlare 

Număr de 

instruiri/ 
campanii de 

informare 

realizate; 

Prezentări PPT educare Mijloace bugetare 

3 Implementarea 

mecanismelor 
de prevenire a corupției 

în 

cadrul sesiunilor de teze 

semestriale și de 
examene în 

învățământul general 

periodic Instituții 

școlare 

Număr de activități 

desfășurate,  
Rezultate exigent, 

corecte în cadrul 

evaluărilor. 

Atitudine responsabilă, 
Diminuarea cazurilor 

de fraudare în timpul 

tezelor și examenelor 

Suportul informațional educare Mijloace bugetare 

4 Implementarea 

mecanismelor 

de prevenire a corupției 

în 
cadrul olimpiadelor 

școlare 

Ianuarie-martie Inst școlare, 

DITS 

Identificarea riguroasă, 

corectă a elevilor cu 

aptitudini speciale 

Regulamente de desfășurare, 

Procese-verbale 

educare Mijloace bugetare 

Prioritatea IV: Monitorizarea aplicării Codului de etică al cadrului didactic și pregătirea cadrelor didactice pentru promovarea educației de integritate șianticorupție 

Rezultatele scontate: 

- aplicarea uniformă a Codului de etică al cadrului didactic în toate instituțiile de învățămînt; 
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- sporirea intoleranței față de acțiunile de corupție; 

- dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în vederea predării cursurilor de integritate; 

- creșterea gradului de educație anticorupție a personalului instituțiilor de învățămînt; 
- consolidarea integrității profesionale a cadrelor didactice și a administrației instituțiilor de învățămînt pentru a servi drept model de urmat pentru 

discipolii lor. 

Nr. 

crt. 

Acțiunea Termenul de 

realizare 

Instituțiile 

responsabile 

Indicatorii de 

progres 

Sursa de verificare Obiectivul 

corelativ 

Sursa de 

finanțare 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Monitorizarea aplicării 

Codului 
de etică a cadrului 

didactic 

periodic Instituțiile 

educaționale 
DITS 

număr de cazuri 

de încălcări 

sesizate și 

sancționate 

Ordine, rapoarte elaborate Protecție Mijloace bugetare 

2 Verificarea 

funcționalității 

consiliilor de etică din 
instituțiile de învățământ 

periodic DITS Număr de 

Consilii de etică 

funcționale; 

număr de cazuri 

examinate; 

Actele de confirmare etică Mijloace bugetare 

3 Instruirea cadrelor 
didactice cu 

privire la rigorile Codului 

de 
etică al cadrului didactic 

periodic Instituțiile 

școlare 

Număr de 

instruiri realizate; 

număr de cadre 

didactice instruite 

Procese-verbale, prezentări. 
Dosarul CE 

etică Mijloace bugetare 

4 Informarea elevilor și 

părinților 

cu privire la rigorile 
Codului 

de etică al cadrului 

didactic 

periodic Instituțiile 

școlare 

Număr de 

instruiri realizate; 

număr de cadre 

didactice instruite 

Procese-verbale, prezentări. 

Dosarul CE 

etică Mijloace bugetare 

5 Denunțarea și 
sancționarea 

încălcării prevederilor 

Codului 
de etică al cadrului 

didactic 

periodic Instituții 

școlare 

Număr/ cazuri cu 

încălcări depistate  

Sancțiuni acordate, cazuri 
examinate 

educare Mijloace bugetare 

 Implementarea Periodic, Inst.scolare Număr ore/ Demersul didactic al orelor, educare Mijloace bugetare 
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conținuturilor curriculare 

privind educația 

pentru integritate și 
anticorupție în cadrul 

disciplinelor școlare 

obligatorii 
din învățămîntul general 

conform 

numărului de 

ore per 
disciplină 

stipulat în 

planul -cadru 

conținuturi predate proiectul current al orei 

        

 

IV. MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA SECTORIALĂ 

Monitorizarea reprezintă o analiză regulată a progreselor înregistrate în implementarea obiectivului Planului sectorial și a priorităților stabilite. 

Aceasta se va efectua în baza acțiunilor și a rezultatelor preconizate în Planul sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018 – 2020 și 

va consta în colectarea și analiza informațiilor relevante pentru îndeplinirea politicii anticorupție în sectorul respectiv. 

 Rapoartele de monitorizare vor fi elaborate semestrial de către DITS  Nisporeni  în baza rapoartelor/informațiilor prezentate   de către celelalte    

instituții educaționale . 

  

Prezentul Plan sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anul 2020  se va plasa pe site-ul https://dgitsnisporeni.md/ 

https://dgitsnisporeni.md/

