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Lista de abrevieri utilizate:

MECC - Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
CNA - Centrul Naţional Anticorupţie
DGETS - Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a consiliului Municipal Chișinău
DÎTS – Direcția Învăţămînt, Tineret şi Sport
OLSDÎ - Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului
IET-  Instituție de Educație Timpurie
Plan sectorial- Planul Sectorial de Acțiuni Anticorupție din domeniul Educației pentru anii 2018-2020
SIME - Sistem Informațional de Management în Educație
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 Metodologia de evaluare a fost elaborată de echipa a  A.O. ”Părinți Solidari”, de comun acord cu experții de 
proiect. Astfel, în urma procesului de evaluare, urmau să fie stabilite realizările de succes și punctele slabe, pentru o 
ulterioară multiplicare sau actualizare strategică. 
Întrebările la care s-a încercat să se răspundă au fost: 
 - Dacă au fost sau nu realizate acțiunile din Planul Sectorial?
 - are este gradul de realizare și impactul acțiunilor realizate din Planul Sectorial?
 -  Cât de eficient activează instituția responsabilă de implementarea  Planul Sectorial?
 Pentru a răspunde la aceste întrebări, din start s-a pus accentul pe colaborare și comunicare cu instituțiile 
implementatoare și cele care ar putea deține informația de rigoare. Complementar, au fost inițiate mai multe 
acțiuni de colectare a datelor atât la nivel cantitativ cât și calitativ, precum: analiza rapoartelor de progres, focus 
grupuri, chestionare, evaluări și observații. De menționat faptul că, pe durata evaluării, a fost necesar de intervenit la 
metodologie, dat fiind faptul ignoranței din partea autorităților și lipsei informației oficiale.

 În procesul de monitorizare alternativă a prezentului raport,  au fost utilizate următoarele metode:
 -  Analiza cadrului legislativ național specific domeniului integrității și anticorupției;
 -  Analiza documentelor strategice ale MECC, inclusiv Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din   
 17.07.2014;
 - Analiza rapoartelor anuale, semestriale și tematice ale entităților anticorupție;
 -  Sinteza informațiilor relevante domeniului: comunicate de presă, note informative, informații din mai   
 mult de două surse mass-media;
 - Sinteza informațiilor din Rapoartele de monitorizare ale altor organizații ne-guvernamentale    
 specializate în domeniului anticorupție sau domeniilor conexe;
 - Sinteza informațiilor conținute în diverse studii, cercetări, analize de specialitate sau relevante    
 domeniului sau subiectului abordat, precum și altor rapoarte alternative;
 - Răspunsurile autorităților publice (inclusiv rapoartele de activitate plasate pe paginile web ale    
 acestora);
 - Chestionarea selectivă a angajaților din cadrul autorităților implementatoare, profesori și manageri   
 ai instituțiilor de învățământ;
 - Sondaje de opinii realizate prin intermediul formelor de sondaje online, la care au participat:
 620 de părinți activi în mediul online;
 115 elevi și studenți;
  - Utilizarea tehnicii “Petiționarul misterios”.
 
 Surse și mijloace de verificare:
 1. Raport privind implementarea planului anticorupție în sectorul educație, anul 2018;
 2. Raport privind implementarea în semestrul I al anului 2019 a Planului sectorial anticorupție în domeniul  
 educației pentru anii 2018-2020;
 3. Raport de monitorizare și evaluare a implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție   
 pentru anii 2017-2020 an.2018;
 4. Raport de monitorizare a implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii   
 2017-2020,2019;
 5. Raport alternativ „Integritatea în sistemul educațional mediu și superior din Republica     
 Moldova”CREDO, 2019 ; 
 6. Răspuns CNA nr.06/1-502  din 24.01.2020 ;
 7. Răspuns MECC nr.08/5-6123 din 30.10.2019;
 8. Răspunsul MECC nr.08/5-09/356 din 22.01.2020;
 9. Răspunsul MECC nr.08/5-09/887 din 12.02.2020;
 9. Pagina web a MECC, CNA;
 10. Paginile web a DGETS și DETS sectoriale;
 11. Paginile web ale instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic.

METODOLOGIA

Raport alternativ de monitorizare a Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020

5



 Prezentul Raport alternativ analizează implementarea pe parcursul anului 2019 al Planului sectorial de acțiuni 
anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020 (în continuare Plan sectorial) de către Ministerul Educației 
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.
 Planul sectorial în domeniul educației pentru anii 2018-20201 este parte a Strategiei Naționale de Integritate 
și Anticorupție pentru anii 2017-2020 (în continuare SNIA) și a fost aprobat prin Hotărîrea  Guvernului nr. 816 din 
20.08.2018.
 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.2

 Planul conține 32 acțiuni, divizate pe patru  priorități:
 Prioritatea I: Excluderea fenomenului colectării plăților informale în instituțiile de învățămînt - 11 acțiuni;
 În acest context, urmau să fie întreprinse acțiuni precum revizuirea prevederilor Metodologiei de înscriere 
a copiilor în clasa I, emiterea ordinului cu privire la măsurile de prevenire şi combatere a fenomenului colectărilor 
plăților informale, desfășurarea campaniilor de informare privind interzicerea colectării plăților sau contracararea 
constrângerii de către unii părinți a părinților altor elevi de a înființa şi de a contribui financiar la fondul clasei etc.
 Prioritatea II: Gestionarea eficientă şi transparentă a banilor publici în instituțiile de învățămînt - 7 acțiuni;
Această prioritate prevedea, în principal, asigurarea transparenței rapoartelor financiare ale instituțiilor de învățămînt, 
prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice și elaborarea unei formule de alocare a mijloacelor 
per student etc.
 Prioritatea III: Reducerea incidenței fraudei academice în instituțiile de învățămînt - 6 acțiuni;
Este un obiectiv prin care se dorește eliminarea plagiatului și a copiatului. Printre acțiunile ce urmau a fi întreprinse 
se numără implementarea platformelor/softurilor antiplagiat în universități, dar și a mecanismelor de prevenire a 
corupției în cadrul sesiunilor de teze semestriale și de examene în învățămîntul general.
 Prioritatea IV: Monitorizarea aplicării Codului de etică al cadrului didactic și pregătirea cadrelor didactice 
pentru promovarea educației de integritate și anticorupție - 8 acțiuni.
Aceasta presupune verificarea funcționalității consiliilor de etică, instruirea profesorilor în acest sens, dar și informarea 
elevilor și părinților.
 În perioada august – decembrie 2019, Asociația Obștească „Părinți Solidari” a efectuat monitorizarea a 29 
acțiuni, incluse în cele 4 priorități ale Planului sectorial, cu excepția a 3 acțiuni, care au drept termen de realizare anul 
2020. O atenție deosebită a fost acordată acțiunilor realizate de MECC, dat fiind faptul că această autoritate publică 
este principalul responsabil  de buna funcționare a sistemului de învățământ și de implementarea cu succes a Planului 
sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul educației.
 Progrese și deficiențe depistate în procesul monitorizării alternative.
 În rezultatul analizei s-a stabilit că au fost realizate 9 acțiuni din totalul de 29 acțiuni supuse procesului de 
monitorizare. Totodată, menționăm progresul atestat la creșterea nivelului de transparență a sistemului educațional 
la capitolul înmatricularea copiilor și elevilor (Prioritatea I, acțiunile 1.1. și 1.2).  Un progres moderat este vizibil 
pentru unele acțiuni din cadrul Priorității II, care țin de gestionarea transparentă a banilor publici, precum și faptul 
că unele OLSDÎ, DGETS și DETS sectoriale din mun.Chișinău, dar și o parte considerabilă din Instituțiile de învățământ 
superior au crescut transparența paginilor sale web, pe care sunt publicate raporturile financiare, bugetele instituțiilor, 
informații privind achizițiile publice  și comanda de stat, etc.
 Totuși, nerealizarea a 6 acțiuni și realizarea parțială a 14 acțiuni din totalul de 29 acțiuni monitorizate, nu au 
permis să fie atinse obiectivele scontate ale Planului sectorial. 
 La capitolul deficiențe menționăm și lipsa comunicatelor MECC, prin intermediul cărora să fie informată 
societatea despre progresele în implementarea acțiunilor Planului sectorial. Pe parcursul anului 2019, MECC a publicat 
doar trei comunicate, care relatează despre activități din domeniul anticorupție 345.

I. REZUMAT EXECUTIV.
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1Hotărîre nr.816 din 20.08.2018 privind aprobarea Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020
2http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377087
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 Totodată, atestăm și nerespectarea de către MECC a termenelor de prezentare a rapoartelor de monitorizare 
trimestriale și anuale. Astfel, conform situației la 31.10.2019, pentru anul 2019 MECC nu a publicat nici un raport de 
monitorizare, în pofida faptului că, potrivit Hotărârii Guvernului nr.816 din 20.08.2019, în perioada menționată urmau 
să fie publicate 3 rapoarte trimestriale (cu termenele de prezentare - 15 aprilie; 15 iulie;  15 octombrie 2019).
 Ulterior, în luna noiembrie 2019, pe pagina MECC a fost publicat Raportul privind implementarea în semestrul 
I al anului 2019 a Planului sectorial anticorupție în domeniul educației, dar acesta era unul incomplet, dat fiind faptul 
că includea informații privind progresul în implementarea a doar 12 acțiuni din cele 29, care urmau a fi realizate în 
anul 2019. Conform situației la data de 17.02.2020, pe pagina MECC nu a fost publicat Raportul privind implementarea 
Planului sectorial pentru anul 2019.
 Ca urmare a celor enumerate, se atestă interesul scăzut pentru implementarea Planului sectorial, dar și lipsa 
unei entități structurale sau a unui grup de lucru în cadrul MECC, care să-și asume atingerea rezultatelor scontate pentru 
fiecare din cele 4 priorități ale Planului. Menționăm că  AO „Părinți Solidari” a înaintat către conducerea MECC două 
adresări oficiale, prin care s-a solicitat formarea unui Grup de lucru comun pentru implementarea Planului sectorial. 
Însă, acest obiectiv nu a fost realizat deoarece MECC nu a oferit niciun răspuns la solicitarea  înaintată. 
 Pentru o apreciere omogenă și obiectivă au fost elaborate calificative de realizare a acțiunilor, incluse în Planul 
sectorial și adoptate după cum urmează: 
 - acțiune realizată - pentru > 65 % din indicatori realizaţi, 
 - acțiune realizată parțial - pentru acțiunile cu indicatorii realizați între 30 % - 65 %  și indicatorii care  
  presupun realizarea în continuu a acțiunii, 
 - acțiune nerealizată - pentru < 30 % din indicatori realizaţi. 
În prezentul Raport de monitorizare sunt reflectate rezultatele analizei progresului realizării acțiunilor Planului sectorial 
pe parcursul anului calendaristic 2019. 
 La final, raportul alternativ prezintă mai multe propuneri și recomandări pentru MECC în scopul soluționării 
deficiențelor în implementarea Planului sectorial.

3Ministerul Educației, Culturii și Cercetării atenționează despre interzicerea colectării plăților informale în sistemul educațional
4Ministrul Corneliu Popovici: „Misiunea educativă a școlii obligă personalul din învățământ să nu fie implicat în acte de corupție”
5Subiectele vizând taxele informale, educația anticorupţie şi pregătirea formatorilor în domeniu au fost cele mai importante în cadrul discuţiilor dintre CNA și Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării
6Raport privind implementarea în semestrul I al anului 2019 a Planului sectorial anticorupție în domeniul educației



 În acest capitol este reflectat progresul realizării acţiunilor scadente până la finele anului 2019 și   a celor cu 
termen permanent de implementare, cu raportare trimestriala sau semestriala:

În rezultatul analizei surselor disponibile: a paginii web a MECC și a paginii web particip.gov.md  nu au fost 
găsite proiecte de documente sau documente adoptate pe parcursul anului 2019, care ar prevedea revizuirea 
Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I. 
MECC a raportat  că  prin demersul nr. 03/1-09/887 din 18 februarie 2019, a solicitat OLSDÎ propuneri în 
vederea modificării și actualizării Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I (Ordinul nr.305/2016; Ordinul 
nr.149/2017) și a orarului de înscriere a copiilor în clasa I (Ordinul nr.256/2018). În baza propunerilor Direcției 
generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, prin Ordinul ministrului nr.263/2019, anul de 
studii 2019-2020, a fost acceptată înscrierea în clasa I în prima etapă, pentru copiii care vor atinge vârsta de 7 ani 
până la 30 noiembrie 2019. 
Totuși aceste modificări au fost implementate la nivelul mun.Chișinău , dar fără ca să fie incluse în Metodologia 
de înscriere a copiilor în clasa I.
Totodată, începând cu luna aprilie 2019, în mun. Chișinău a fost implementată platforma de înscriere online în 
clasa I - EȘCOALĂ , destinată transparentizării și evitării birocrației în procesul înscrierii online a copiilor în clasa I. 
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 1.1. este calificată drept Acțiune realizată parțial.

II. PROGRESUL ÎN IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACȚIUNI 
ANTICORUPȚIE. 
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7  https://particip.gov.md/proiecte.php?l=ro&m=137 
8 Raport privind implementarea în semestrul I al anului 2019 a Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020 
9 Metodologia de înscriere a copiilor din capitală în clasa întâi va fi modificată
10 https://escoala.chisinau.md/

Prioritatea I: Excluderea fenomenului colectării plăților informale în instituțiile de învățămînt
Rezultatele scontate:
- excluderea fraudării procedurilor de înscriere/ admitere a copiilor în instituțiile de învățămînt;
- asigurarea accesului egal al copiilor în instituțiile de învățămînt, în temeiul unor criterii obiective;
- 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 învățămînt;
- 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 învățămînt.

Nr.crt. Acțiunea din Planul sectorial Termenul de 
realizare

Indicatorii de 
progres 

Surse de 
verificare Concluzii

1 2 3 4 5 6

1.1

Revizuirea prevederilor 
Metodologiei de înscriere a 
copiilor în clasa I în scopul 
eliminării riscurilor de 
fraudare a procedurii de  
înscriere

Semestrul I, 
2019

Metodologie 
revizuită

Pagina web a 
MECC
Informația din 
mass- media
particip.gov.
md

Termen de 
implementare 
depășit

Acțiune 
realizată parțial
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11   eGrădiniță – transparență vs corupție în distribuirea locurilor 
https://watch.cpr.md/egradinita-transparenta-vs-coruptie-in-distribuirea-locurilor/
12  Grădinițele din sect. Râșcani au locuri disponibile în turul 2
13  Cele mai multe locuri disponibile în grădinițele din sect.Botanica - 1185
14  Direcția Învățământ, Tineret și Sport Bălți

1 2 3 4 5 6

1.2

Îmbunătățirea practicilor 
de înscriere a copiilor în 
instituțiile de educație 
timpurie prin intermediul 
sistemelor informaționale

Permanent, 
cu verificarea 
semestrială a 
indicatorilor de 
progres

Sisteme 
informaționale 
funcționale

Pagina web a 
MECC 
Pagina web a 
DGETS Chișinău

Acțiune în 
desfășurare

Acțiune realizată 
parțial

În anul 2018 în mun. Chișinău a fost lansat sistemul de înscriere a copiilor on-line „E-grădiniță”, conform districtelor 
stabilite și plasate pe pagina web a DGETS https://chisinauedu.md/node/3278        http://egradinita.md/. 
Ca rezultat al analizei modului de înregistrare și înmatriculare a copiilor prin intermediul sistemului online menționat 
, a fost depistat că managerii de instituții comit multiple încălcări a regulilor de utilizare a platformei, dar și faptul că 
lipsește monitorizarea procesului de înmatriculare din partea administrației și metodiștilor DGETS a mun.Chișinău. 
Chiar și în condițiile existenței sistemului on-line de înscriere în instituțiile preșcolare, procesul este afectat și de sistarea 
în perioada de vară a activității grădinițelor și aflarea în concediu a administrației acestora. Astfel, conform informației 
primite de la DGETS, atestăm că în rezultatul primei etape de înscriere, au rămas nedistribuite un număr considerabil 
de locuri disponibile (ca ex. În sect.Râșcani - 566 locuri , iar în sect.Botanica – 1185 locuri libere ).
Conform raportului MECC, în cadrul DÎTS mun. Bălți funcționează „registrul electronic” de înregistrarea a copiilor în IET, 
dar în rezultatul analizei pagina web a DÎTS Bălți  constatăm că aceasta nu conține informații vizibile și ușor accesibile 
despre respectiva modalitate de înscriere la instituțiile preșcolare. 
Mai multe OLSDÎ invocă lipsa de resurse sau lipsa necesității pentru crearea sistemelor informaționale de înscriere a 
copiilor în instituțiile preșcolare.
Percepția părinților, privind fraudarea procedurii de înmatriculare în instituțiile de învățământ: din numărul total de 
părinți respondenți, participanți la sondajul realizat de AO „Părinți Solidari”, 247 persoane (39,84 % din respondenți) 
au acordat calificativele 0, 1 sau 2, respectiv  putem considera că, în viziunea lor, fraudarea proceselor de înscriere 
în instituțiile de învățământ lipsește sau este la nivel scăzut. Alte 171 persoane (27,58 % din respondenți) au acordat 
calificativele 8, 9 sau 10) respectiv, aceștia consideră că este un grad înalt și foarte înalt de fraudare al procesului de 
înmatriculare la școală sau grădiniță.

Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 1.2. este calificată drept Acțiune realizată parțial.
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La 29 august 2019, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, a emis ordinul nr.1074 ”Cu privire la unele acțiuni de 
prevenire și combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în sistemul educațional” . Ordinul dat a fost emis 
cu o întîrziere de un an în raport cu termenul de implementare prevăzut inițial. MECC a informat societatea privind 
emiterea ordinului dat prin comunicat de presă.2
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 1.4. este calificată drept Acțiune realizată.

În raportul MECC este specificat că CNA a elaborat și coordonat cu MECC conceptul, structura și proiectul regulamentului 
referitor la activitatea Grupului interdepartamental pentru monitorizarea procesului şi a modului de examinare a 
petiţiilor în care sunt semnalate acte de corupţie.
În rezultatul analizei altor surse disponibile (paginii web a MECC, a paginii web a CNA și a informației din mass-media) 
până la data de 31.12.2019 nu au fost identificate informații privind crearea grupului  interdepartamental pentru 
monitorizarea procesului și a modului de examinare a petițiilor în care sunt semnalate acte de corupție.
La 23.01.2020 pe pagina web a MECC a fost publicat comunicatul cu privire la semnarea de către ministrul Corneliu 
POPOVICI și directorul CNA, Ruslan FLOCEA a Acordului de colaborare privind combaterea plăţilor informale în sistemul 
educaţional . Totodată, în comunicat se menționează faptul că acordul prevede și crearea unui grup interdepartamental 
pentru monitorizarea procesului și a modului de examinare a petițiilor, în care sunt semnalate acte de corupție.
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 1.5. este calificată drept Acțiune realizată.

1 2 3 4 5 6

1.4

Emiterea ordinului cu privire 
la măsurile de prevenire şi 
combatere a fenomenului 
colectărilor plăților informale 
în instituțiile de învăţămînt 

Trimestrul III, 
2018

Ordin emis Pagina web  
ministerului

Termen de 
implementare 
depășit

Acțiune realizată

1 2 3 4 5 6

1.6

Semnarea unui acord de 
colaborare între Ministerul 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării 
și Centrul Naţional Anticorupţie 
în scopul prevenirii şi 
combaterii corupţiei, fortificării 
integrităţii cadrelor didactice 
şi promovării standardelor de 
integritate în societate prin 
politica în domeniul educaţiei, 
prioritar prin prevenirea şi 
combaterea plăţilor informale 
în sistemul    educaţional şi a 
coruperii cadrului didactic

Trimestrul III, 
2018

Acord semnat Pagina web a 
ECC
Pagina web a 
CNA
Informațiile din 
mass-media

Termen de 
implementare 
depășit

Acțiune 
realizată

1 2 3 4 5 6

1.5

Crearea grupului 
interdepartamental pentru 
monitorizarea procesului şi 
a modului de examinare a 
petiţiilor în care sînt semnalate 
acte de corupţie

Trimestrul III, 
2018

Ordin emis Pagina web a 
MECC
Pagina web a 
CNA
Informațiile din 
mass-media

Termen de 
implementare 
depășit

Acțiune realizată

15  Ordinul nr.1074 ”Cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în sistemul educațional”
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În  rezultatul analizei surselor disponibile, inclusiv a paginii web a MECC, a paginii web a CNA și a informației din 
mass-media, până la data de 31.12.2019, nu au fost identificate informații privind semnarea acordului de colaborare  
menționat. Conform răspunsului MECC din 30.10.2019, acțiunea 1.6 (de rând cu acțiunea 1.5) a fost constatată 
nerealizată încă la finele anului 2018, urmând să se revină asupra acestora în contextul noilor perspective de colaborare 
stabilite la nivelul conducerii ambelor entități.
După cum a fost specificat la acțiunea 1.5, MECC și CNA au semnat la 23.01.2020 Acordul de colaborare privind 
fortificarea integrității sistemului educațional și promovarea standardelor de integritate în societate prin prevenirea şi 
combaterea plăţilor informale în sistemul educaţional şi coruperii cadrului didactic. 
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 1.6. este calificată drept Acțiune realizată.

Pagina web a MECC nu reflectă informații despre  campanii de informare privind interzicerea colectării plăților informale, 
cu excepția comunicatului despre emiterea Ordinului nr.1074 „Cu privire la măsurile de prevenire și combatere 
a fenomenului colectărilor plăților informale în instituțiile de învățământ”. În răspunsul MECC nr.08/5-09/6123 din 
30.10.2019 este menționat faptul că, MECC nu a organizat campanii de informare. Din experiența personală, informația 
din mass-media și comunicarea cu părinții, constatăm că astfel de campanii/informări se organizează de către ONG-uri, 
Centrul Național Anticorupție sau nemijlocit de către instituțiile de învățământ.
Astfel, la întrebarea nr.7 a sondajului realizat de AO „Părinți Solidari”: „În școala/grădinița, frecventată de copilul dvs 
a fost desfășurată campanie de informare a părinților și elevilor privind interzicerea colectării plăților informale?” 273 
persoane (44 % din respondenți) au răspuns afirmativ, iar alți 347 persoane (56 % din respondenți) au răspuns că astfel 
de campanii nu au avut loc sau nu cunosc despre ele.

1 2 3 4 5 6

1.7

Desfășurarea campaniilor 
de informare a părinților şi 
elevilor privind interzicerea 
colectării plăților informale

2018-2019 Campanii de 
informare 
realizate

Pagina web a 
ministerului

Termen de 
implementare 
depășit

Acțiune 
realizată parțial

16  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Centrul Național Anticorupție au semnat un Acord de colaborare privind combaterea plăţilor informale 
în sistemul educaţional 
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Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 1.7. este calificată drept Acțiune realizată parțial.

Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 1.8. este calificată drept Acțiune realizată parțial.

Pagina web a MECC nu reflectă informații despre activitățile efectuate sau măsurile întreprinse pentru contracararea 
constrîngerii de către unii părinți a părinților altor elevi de a înființa și de a contribui financiar la fondul clasei. La fel, 
conform situației la 31.12.2019 lipsesc date privind numărul de constrîngeri constatate.
În rezultatul sondajului efectuat de AO „Părinți Solidari”, la întrebarea nr.10 – „Cine cere achitarea taxelor informale 
sau a plăților în asociațiile de părinți?” (cu posibilitatea alegerii câtorva opțiuni de răspuns), respondenții au indicat că 
achitarea taxelor este solicitată cel mai des de comitetul de părinți (54,35 %) și de părinții cu inițiativă (44,03 %), după 
care urmează pedagogii și administrația instituției, menționați de 27,10 % și respectiv  24,68 % din respondenți.

La întrebarea nr.9 – „Cum apreciați caracterul donațiilor/taxelor pentru diverse fonduri (clasei/grupei/școlii /grădiniței) 
și pentru asociația de părinți ?” doar 239 persoane (38,55 % din părinții respondenți) au specificat că „donațiile” au 
caracter benevol.

1 2 3 4 5 6

1.8

Contracararea constrîngerii 
de către unii părinți a 
părinților altor elevi de a 
înființa şi de a contribui 
financiar la fondul clasei 

Permanent, cu 
verificarea
semestrială a 
indicatorilor de 
progres

Număr de 
constrîngeri 
constatate

Paginile web 
ale instituțiilor 
responsabile; 
confirmări din
partea 
instituțiilor 
responsabile

Acțiune în 
desfășurare

Acțiune 
realizată parțial
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În Raportul privind implementarea în semestrul I al anului 2019 a Planului sectorial anticorupție în domeniul educației, 
MECC a menționat  că „Instruirea factorilor de decizie din cadrul OLSDÎ privind implementarea planului sectorial 
anticorupție, inclusiv în ceea ce priveşte colaborarea comunitară şi cu asociaţiile (organizaţiile) obşteşti ale părinţilor a 
fost realizată în cadrul ședințelor de lucru cu șefii OLSDÎ organizate de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării”, 
exemplificând ședința din 26 iulie 2019 . Cu considerația faptului că în cadrul ședinței au fost abordate multiple subiecte și 
că la instruire au participat doar șefii OLSDÎ, nu putem califica acțiunea drept una realizată și relevantă pentru atingerea 
rezultatelor scontate ale Priorității I. În rezultatul analizei conținutului paginilor web a 13 OLSDÎ (Briceni, Glodeni, Bălți, 
Drochia, Sîngerei, Orhei, Călărași, Hîncești, Ungheni, Leova, Ștefan Vodă, Cahul, Cimișlia) nu au fost depistate publicații, 
care ar conține informații despre efectuarea activităților prevăzute în p. 1.9 al Planului Sectorial.
Cu considerația celor expuse,  acțiunea 1.9. este calificată drept Acțiune realizată parțial.

1 2 3 4 5 6

1.9

Instruirea factorilor de 
decizie din cadrul organelor 
locale de specialitate în 
domeniul învățămîntului în 
ceea ce priveşte colaborarea 
comunitară şi cu asociațiile 
(organizațiile) obștești ale 
părinților

Permanent, cu 
verificarea
semestrială 
a indicatorilor 
de progres

Număr de 
instruiri 
nealizate;
Număr 
de factori 
decizionali
instruiți

Paginile web 
ale instituțiilor 
responsabile

Termen de 
implementare 
depășit

Acțiune 
realizată parțial

1 2 3 4 5 6

1.10

Instruirea membrilor 
Consiliului naţional al 
elevilor  în iniţierea, 
participarea la elaborarea 
şi promovarea deciziilor 
referitoare la viaţa şcolii

Permanent, cu 
verificarea  
semestrială a 
indicatorilor de 
progres

Număr de 
instruiri 
realizate; 
număr de elev 
instruiți 

Pagina web a 
ministerului
Mass-media

Acțiune în 
desfășurare

Acțiune 
realizată

Pe lângă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării activează în calitate de structuri consultative două Consilii Naționale 
a Elevilor din învățământul general și din învățământul profesional tehnic. Componența nominală a consiliilor este 
aprobată pentru perioada unui an de studii.
Membrii Consiliului Național al Elevilor au parte de multiple instruiri, fapt confirmat de comunicatele, publicate pe 
pagina FB a respectivei organizații . Pe parcursul anului 2019, la tema anticorupție, membrii CNE au beneficiat de două 
vizite la CNA: 
● 37 membri ai Consiliului Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic au efectuat la 25 ianuarie 2019 
o vizită la Centrul Național Anticorupție;
● 50 elevi din cadrul Consiliului Național al Elevilor din învățământul general au mers într-o vizită similară la 31 
octombrie 2019 .
Un alt exemplu este atelierul de instruire    cu Ministra Liliana Nicolaescu-Onofrei, în cadrul căruia s-a discutat despre 
importanța organelor reprezentative ale elevilor
Cu considerația celor expuse,  acțiunea 1.10. este calificată drept Acțiune realizată.



MECC nu dispune de Linie specializată anticorupție, aceasta fiind substituită cu „telefonul de încredere” -  022 234609, 
care este greu de identificat pe pagina web a MECC și care nu corespunde prevederilor  Legii Nr. 252 din 25-10-2013 
pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului liniilor telefonice anticorupţie și are o vizibilitate redusă 
pe pagină web a MECC.
Cu atât mai mult, în perioada august-octombrie 2019, prin aplicarea tehnicii „petiționarul misterios” s-a atestat și 
indisponibilitatea frecventă a telefonului de încredere, ca urmare a ne preluării de către operator a apelurilor telefonice.    
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 1.11. este calificată drept Acțiune nerealizată.
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23   Sistemului informațional de management în educație (SIME)
24  Raportul auditului performanței cu tema: „În ce mod resursele investite în dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional de Management    
în Educație (SIME) asigură realizarea scopului stabilit și cum poate fi acesta îmbunătățit pentru atingerea impactului scontat?”
25  Raportul anual (2018) asupra administrării și Întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public

1 2 3 4 5 6
1.11 Asigurarea funcționalității 

eficiente a liniei anticorupție 
din cadrul Ministerului 
Educației, Culturii și 
Cercetării

Permanent, cu 
verificarea
semestrială a 
indicatorilor de 
progres

Linie telefonică 
operațională

Pagina web a 
MECC
Aplicarea 
tehnicii 
„Petiționarului 
misterios

Acțiune în 
desfășurare

Acțiune 
nerealizată

1 2 3 4 5 6

2.1

Fortificarea capacităților 
Sistemului informațional de 
management în educație 
(SIME) prin extinderea 
acestuia şi pentru 
învățământul preșcolar și cel 
profesional tehnic

2018-2019 Sistemul
Informațional 
de 
Management
în Educație 
(SIME) extins 

Pagina web 
SIME

Termen de 
implementare 
depășit

Acțiune 
nerealizată

Prioritatea II: Gestionarea eficientă şi transparentă a banilor publici în instituțiile de învățămînt Rezultatele scontate: 
- transparența rapoartelor financiare ale instituțiilor de învățămînt; 
- prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice; 
- estimarea mijloacelor financiare pentru comanda de stat în învățămîntul superior în baza metodologiei de finanțare    
a învățământului superior per student

Începând cu anul 2016, MECC, cu suportul Băncii Mondiale, implementează un instrument automatizat de management 
instituțional denumit Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME) . Sursa de finanțare a Proiectului 
„Fortificarea capacităților SIME” a constituit-o Grantul oferit de către AID (Banca Mondială) în valoare de 365,0 mii 
dolari SUA . SIME urma să promoveze, un mediu favorabil pentru responsabilitate socială în sectorul educației din 
Republica Moldova, prin deschiderea accesului la date și încurajarea monitorizării de către cetățeni a serviciilor de 
educație și a impactului reformelor în curs de desfășurare.
Conform informației prezentate de MECC în răspunsul nr.08/5-09/887 din 12.02.2020 , în SIME sunt în curs de 
implementare 2 module noi. Unul dintre module, destinat pentru instituții de educație timpurie, a fost pilotat cu 
succes în 3 instituții. În baza acestei pilotări, pentru anul 2020, au fost planificate instruiri la nivel național pentru toate 
instituțiile de educație timpurie. Un alt modul este destinat învățământului profesional tehnic, care este la etapa de 
elaborare a specificațiilor tehnice. Subdiviziunea învățământ profesional tehnic a expediat 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.
Ca urmare a monitorizării funcționalității site-ului SIME, constatăm că datele ce țin de domeniile  învățământului 
preșcolar și a celui profesional tehnic nu sunt disponibile pentru vizualizare publicului larg. Modulul „Învățământul 
preșcolar” poate fi utilizat doar în baza accesului autorizat, iar modulul „Învățământul profesional tehnic” lipsește în 



În Raportul privind implementarea în semestrul I al anului 2019 a Planului sectorial anticorupție în domeniul educației, 
MECC a indicat  că, 18 OLSDÎ și 20 instituții de învățământ profesional tehnic au elaborat și publicat rapoarte anuale 
privind realizarea procedurilor de achiziții publice pe paginile sale web. Se mai menționează că, o parte din instituțiile 
de învățământ nu dispun de pagină web pentru a publica rapoartele, iar unele instituții afișează informația pe panouri 
informative.
În rezultatul monitorizării, constatăm:
● verificarea aleatorie a paginilor web a 8 OLSDÎ (Călărași, Bălți, Drochia, Glodeni, Leova, Orhei, Ungheni, UTA 
Gagauzia) din cele 18 menționate în raportul MECC, denotă lipsa totală a rapoartelor privind realizarea achizițiilor publice, 
respectiv concluzionăm că MECC nu verifică veridicitatea rapoartelor prezentate de OLSDÎ și nici nu monitorizează 
progresul implementării Acțiunii 2.2;
● instituțiile de învățământ general, în special cele cu autonomie financiară evită să publice rapoarte privind 
realizarea achizițiilor publice. Chiar și instituțiile cu cele mai mari bugete și cu pagini web funcționale nu dispun de 
astfel de informații. În mun.Chișinău doar 3 instituții de învățământ au publicat în anul 2019 astfel de rapoarte ;
● Conform rezultatelor monitorizării informației publicate pe paginile web a 17 instituții de învățământ superior 
de stat, pe paginile web a 5 instituții (Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova,  
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea de Stat din Taraclia,   Academia „Ştefan cel Mare” a MAI) au 
fost identificate informații complete sau parțiale privind realizarea procedurilor de  achiziții în anii 2018-2019. 
Cu considerația numărului mic de instituții de învățământ și OLSDÎ (sub 30 %), care au publicat rapoartele anuale 
prevăzute de acțiunea 2.2 a Planului sectorial, este acordat calificativul Acțiune nerealizată.
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26  Raport privind implementarea în semestrul I al anului 2019 a Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020 
27  Raport privind atribuirea contractelor de achiziţie publică pentru perioada de 01.02.2019-30.09.2019, IPLT „Gaudeamus”
    Raport privind atribuirea contractelor de achiziţie publică pentru perioada de 01.01-01.06.2019, LT ”M.Viteazul”
    Raport trimestrial privind atribuirea contractelor de achiziţie publică pentru perioada de 01.04-30.06.2019, IPLTPA ”M.Berezovschi” 

1 2 3 4 5 6
2.2 Publicarea rapoartelor 

anuale ale instituțiilor 
de învățământ privind 
realizarea procedurilor de 
achiziții publice pe paginile 
web ale acestora

Permanent, 
cu verificarea 
semestrială a 
indicatorilor de 
progres

Rapoarte  
elaborate și 
publicate 

Pagina web a 
instituției de 
învățămînt

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
nerealizată

totalitate de pe site. În Raportul anual pentru 2018 asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice 
și patrimoniului public , elaborat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova, este specificat că: „unul dintre modulele 
dezvoltate aferente învățământului preșcolar, costul căruia a constituit peste 1,0 mil. lei, nefiind testat corespunzător 
și nici pus în exploatare până în prezent) au consecințe nefaste asupra performanței Sistemului, precum și asupra 
realizării obiectivelor stabilite, respectiv cu risc de utilizare ineficientă a resurselor alocate în acest scop”.
Cu atât mai mult, am atestat și probleme de funcționare a sistemului SIME pentru instituțiile de învățământ general 
- în Raportul intermediar am menționat că, în fișele instituțiilor de învățământ lipsesc informații privind bugetele 
pentru anii de studiu 2017/2018 și 2018/2019. Ulterior, această deficiență a fost parțial soluționată, astfel că datele 
pentru anul 2017/2018  au devenit disponibile. Datele privind utilizarea bugetelor pentru anul 2018/2019 lipsesc și la 
momentul actual.
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 2.1. este calificată drept Acțiune nerealizată.



În răspunsul MECC nr.08/5-09/887 din 12.02.2020 se menționează că acțiunea 2.3 a fost implementată de către:
- 26 OLSDÎ.
- 36 instituții de învățământ profesional tehnic, inclusiv 19 Școli profesionale, 11 Colegii și 6 Centre de Excelență;
- 3 instituții de învățământ superior.
În rezultatul comunicării cu părinții și cu 16 manageri ai instituțiilor de învățământ, s-a confirmat faptul că procesele 
de luare la evidență contabilă a bunurilor donate de către asociațiile obștești ale părinților sunt în derulare, dar fără ca 
actul de inventariere să fie plasat la loc vizibil la intrare în instituțiile de învățământ.
Acțiunea dată a fost inclusă și în ordinul MECC nr.1074 ”Cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a 
fenomenului colectărilor plăților informale în sistemul educațional” .
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 2.3. este calificată drept Acțiune realizată parțial.

În răspunsul MECC nr.08/5-09/887 din 12.02.2020 se menționează că acțiunea 2.4 a fost implementată de către 25 
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).
Complementar, în răspunsurile la întrebarea nr. 11 „Cum ați fost informați despre bugetul anului 2019 pentru instituția 
de învățământ, frecventată de copilul dvs ?” din cadrul sondajului efectuat de AO „Părinți Solidari”, părinții respondenți 
au dat următoarele răspunsuri:
● 330 persoane (54 %)  - că nu au fost informați;
● 176 persoane (29 %) - că au fost informați în cadrul ședințelor cu părinții;
● 96 persoane (16 %) - informația a fost afișată în loc public;
● 10 pers (1 %)  - informația este publicată pe pagina web.
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1 2 3 4 5 6

2.3

Inventarierea şi luarea la evidență 
contabilă de către directorii 
instituțiilor de învățămînt 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 şi din partea altor 
persoane juridice, cu plasarea actului 
de inventariere la loc vizibil la intrarea 
în instituțiile de învăţămînt

Permanent, 
cu verificarea 
semestrială a 
indicatorilor 
de progres

Inventariere 
efectuată

Panoul 
informativ al 
instituției de 
învățământ;

Pagina web a 
instituției de 
învățămînt

Acțiune în 
desfășurare

Acțiune 
realizată 
parțial

1 2 3 4 5 6

2.4

Informarea asociațiilor 
(organizațiilor) de părinți 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

Permanent, 
cu verificarea 
semestrială a 
indicatorilor 
de progres

Informație 
transmisă 
asociațiilor 
părintești
Informație 
afişată pe 
panoul 
informative 
din cadrul 
instituției 
de 
învățămînt

Pagina web a 
instituției de 
învățămînt;

Panoul 
informativ al 
instituției de 
învățămînt

Acțiune în 
desfășurare

Acțiune 
realizată parțial



În anul de studii 2019/20, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 27 unități, inclusiv 18 instituții 
de stat și 9 – nestatale .  Numărul total de studenți este de 56840 persoane, inclusiv 20754 în baza finanțării de stat.
Conform Hotărîrii Guvernului Nr. 983 din  22.12.2012 cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt 
superior de stat în condiţii de autonomie financiară , anul 2019 a fost termenul limită al perioadei de tranziție la 
condiţiile de autonomie financiară a instituţiilor de învăţământ superior de stat, finanțarea urmând să fie realizată  
conform Metodologiei de finanțare a învățământului superior per student în cadrul comenzii de stat.
La data de 02.10.2019 pe pagina web particip.gov.md a fost publicat Proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la 
aprobarea Metodologiei de finanțare bugetară standard a instituțiilor publice de învățământ superior” , iar la 25.11.2019 
Metodologia a fost discutată în cadrul ședinței cu Consiliului Rectorilor din Moldova .  Conform situației la 31.12.2019, 
nu există informații despre aprobarea finală a documentul  și publicarea acestuia în Monitorul Oficial. 
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 2.5. este calificată drept Acțiune nerealizată.

Conform rezultatelor monitorizării informației publicate pe paginile web a 17 instituții de învățământ superior de stat, pe 
paginile web a 7 instituții (Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău,  Academia de Studii Economice 
din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat ,,B.P.Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din 
Taraclia, Academia de Administrare Publică, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI) au fost identificate informații despre 
comanda de stat pentru anul de studii 2019/2020.
La momentul monitorizării, pagina web a Universității de Stat din Moldova era nefuncțională, respectiv nu ne putem 
expune cu referire la publicarea informației despre comanda de stat de către respectiva instituție.
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 2.6. este calificată drept Acțiune realizată parțial.
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28  Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2019/20
29  Hotărîrii Guvernului Nr. 983 din  22.12.2012 cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară
30  Proiectul Hotărârii de Guvern Cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare bugetară standard a instituțiilor publice de învățământ superior
31  Metodologia de finanțare bugetară standard a instituțiilor publice de învățământ superior discutată în cadrul ședinței Consiliului Rectorilor din Republica Moldova

1 2 3 4 5 6

2.5

Elaborarea şi aprobarea 
Metodologiei de finanțare a 
învățământului superior per student 
în cadrul comenzii de stat

2019 Metodologie 
elaborată și 
aprobată

Monitorul 
Oficial al 
Republicii 
Moldova

Termen de 
implementare 
depășit

Acțiune nerealizată 

1 2 3 4 5 6

2.6

Plasarea informației 
despre comanda de 
stat pe paginile web ale 
universităților

Permanent, 
cu verificarea 
anuală a 
indicatorilor de 
progres

Informație 
publicată pe 
pagina web 
a instituțiilor 
de învățămînt 
superior

Paginile web 
ale instituțiilor 
responsabile

Acțiune în 
desfășurare

Acțiune realizată 
parțial

Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 2.4. este calificată drept Acțiune realizată parțial.



Conform rezultatelor monitorizării informației publicate pe paginile web a 17 instituții de învățământ superior de stat, 
pe paginile web a 7 instituții (Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii Economice din Moldova,  Academia 
de Muzică, Teatru și Arte Plastice,  Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat ,,B.P.Hașdeu” din Cahul, 
Universitatea de Stat din Taraclia,  Academia de Administrare Publică,  Academia „Ştefan cel Mare” a MAI) au fost 
identificate rapoartele financiare pentru anul 2018 sau informații despre modul de utilizare a resurselor financiare ale 
instituțiilor de învățământ superior menționate (pentru anul 2018).
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 2.7. este calificată drept Acțiune realizată parțial.

În Raportul privind implementarea în semestrul I al anului 2019 a Planului sectorial, MECC a menționat   că a realizat 
campanii de informare în  5 instituții de învățământ superior cu privire la rigorile de etică aplicabile în mediul profesional 
tehnic şi universitar. S-a menționat despre campanii de informare la ASEM,  Universitatea de Stat din Taraclia, 
Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport și Universitatea privată  Institutul 
Internațional de Management IMI-NOVA.
În baza raportului MECC menționat mai sus, dar și în baza analizei site-ului MECC și a instituțiilor superioare de 
învățământ publice putem deduce ca aceasta activitate   nu a fost realizată în cadrul  altor 14 instituții publice de 
învățământ superior.  
De asemenea, pentru primul semestru 2019,  MECC nu reflectă informații  despre  campaniile de informare în 
universitățile private, cu excepția  Institutului Internațional de Management IMI-NOVA.
În sursele web publice am găsit  doar  o mențiune despre aceasta activitate la  învățământul profesional tehnic, la 
școala profesională Nr. 7 din capitală . 
Indicatorii raportați pentru primul semestru 2019 se referă doar la numărul de instituții (5 la număr) și nu reflectă 
informația despre numărul de instruiri/ campanii de informare realizate; Număr de  studenți instruiți. 
Este relevant de menționat că, în anul 2019, comparativ cu anul 2018, se atestă o scădere a gradului de implementare 
la activitatea 3.2. de către MECC. În anul 2018 MECC a fost mai activ la acest capitol, pe parcursul anului dat fiind 
organizată o campanie amplă de informare în 26 de instituții de învățământ superior (inclusiv și mediul profesional 
tehnic). De asemenea, în 2018 au fost organizate mese rotunde, prelegeri publice cu participarea studenților cu 
tematică ce ține de plagiarism și fraudă academică. 
Cu considerarea celor expuse mai sus,  acțiunea 3.2. este calificată drept Acțiune realizată parțial.
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32  Raport privind implementarea în semestrul I al anului 2019 a Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020

1 2 3 4 5 6

2.7

Publicarea rapoartelor 
financiare anuale ale 
universităților pe pagina 
lor web

Permanent, 
cu verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres

Informație 
publicată pe 
pagina web a 
instituțiilor 
de învățămînt 
superior

Paginile web 
ale instituțiilor 
de   învățămînt 
superior

Acțiune în 
desfășurare

Acțiune realizată 
parțial

1 2 3 4 5 6

3.2

Desfășurarea instruirilor/ 
campaniilor de informare 
a studenților cu privire la 
rigorile de etică aplicabile în 
mediul profesional tehnic şi 
universitar

Permanent, cu 
verificarea
semestrială a 
indicatorilor de 
progres

Număr de 
instruiri/ 
campanii de 
informare 
realizate;
Număr de  
studenți 
instruiți 

Pagina web  
ministerului

Pagina web a 
instituției de 
învățămînt 
superior

Acțiune în 
desfășurare

Acțiune 
realizată parțial

Prioritatea III: Reducerea incidenței fraudei academice în instituțiile de învățămînt
Rezultatele scontate:
- sporirea nivelului de respectare a eticii universitare în rândul studenților, al cadrelor didactice şi al administrației;
- cultivarea intoleranței față de acțiuni de fraudă academică (plagiat, copiat, mituire) în mediul educațional;
- evaluarea echitabilă, bazată exclusiv pe baza de merite ale elevilor și studenților.



În Raportul privind implementarea în semestrul I al anului 2019 a Planului sectorial anticorupție în domeniul educației 
și pe site-ul  MECC nu este  nici o mențiune referitor la aceasta activitate, deși ea este  permanentă, cu verificarea 
anuală a indicatorilor de progres și cu enumerarea numărului  de cazuri de fraudă denunțate; platforme elaborate/ 
implementate. 
În anul 2018, MECC raporta că Platforme/ softuri antiplagiat au fost implementate de către 10 instituții de învățământ 
superior.   
Pe site-ul MECC a fost publicat Ordinul  nr. 635 din 23 mai 2019, cu privire la măsurile antiplagiat în instituțiile de 
învățământ superior. Pe paginile web a celor 19 instituții de învățământ superior nu am depistat informație actualizată 
pe parcursul anului 2019  la acest subiect. De asemenea, lipsește informația cu privire la indicatorii de progres: numărul 
de cazuri de fraudă denunțate; platforme elaborate/ implementate.
În răspunsul MECC nr.08/5-09/356 din 22.01.2020 este menționat că “ în scopul prevenirii plagiatului academic în саdrul 
universităților, în funcție de posibilitățile financiare, sunt implementate și utilizate Sisteme electronice antiplagiat”. Din 
numărul total de 19 universități de stat, în răspunsul MECC,  sunt menționate doar universitățile: Universitatea de 
Stat de Medicină și Fаrmасiе „Nicolae Testemițeanu”, Universitatea de Stat din Tiraspol,  Academia de Muzică, Теаtru 
și arte Plastice, ASEM, Universitatea de Stat „B. Р. Hașdeu” din Cahul și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 
MECC mai menționează că „instituțiile care nu au posibilități de procurare de sisteme proprii de antiplagiat,  pot asigura 
verificarea tezelor prin servicii gratuite web de detectare a plagiatului.” 
În practica internațională, softurile antiplagiat sunt implementate la nivel național cu modificarea legislației.
Un caz de implementare reușită  a softurilor antiplagiat este la ASEM, unde din anul 2012 este implementat cu succes 
sistemul antiplagiat. Acest sistem funcționează în baza unui regulament oficial, existând chiar și un regulament al 
registrului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare .  
Participanții la Focus Grupul nr.2 din data de 16.01.2020 (la care au participat studenți din anului III a USM) la 
întrebările “În cadrul universității Dvs. sunt aplicate sisteme de detectare a plagiatului? Au fost respinse teze pe motive 
de suspiciune?” au oferit următoarele răspunsuri:
1. Sunt;
2. Anii trecuți au fost teze respinse;
3. În universități tezele pot fi cumpărate din timp și apoi să fie mituită persoana care le verifică;
4. Nu cunoaștem dacă există vreo statistică privind respingerea tezelor pe motiv de plagiat.
Altă întrebare la acest subiect a fost “ Există o modalitate de apreciere a autenticității lucrării de curs? Care sunt 
exigențele înaintate?” Răspunsurile oferite au fost:
1. Lucru individual este verificat, sursele sunt verificate;
2. Nu toți profesorii verifică lucrul individual, cu părere de rău este trist când studentul muncește, iar
profesorul fără ca să între în esență pune nota ”8”.
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 3.3. este calificată drept Acțiune realizată parțial.
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33  Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat «I.Creangă», Universitatea de Stat «Alecu Russo» din Bălţi, Universitatea de Stat din Tiraspol 
(cu sediul în mun. Chişinău), Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie «N. Testemiţanu, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 
Academia «Ştefan cel Mare» a Ministerului Afacerilor Interne, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Academia 
Militară a Forţelor Armate «Alexandru cel Bun», Universitatea de Stat «Bogdan Petriceicu Hașdeu» din Cahul, Universitatea de Stat «Dimitrie Cantemir»
Academia de Administrare Publică.
34 https://sp7.md/2019/12/20/spunem-nu-coruptiei-in-institutiile-de-invatamant/
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3.3

Implementarea platformelor/
softurilor antiplagiat în 
universități

Permanent, 
cu verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres

Număr 
de cazuri 
de fraudă 
denunțate; 
platforme 
elaborate/ 
implementate

Pagina web a 
instituției de 
învățămînt 
superior

Acțiune în 
desfășurare

Acțiune 
realizată parțial



În Raportul privind implementarea în anului 2019 a Planului sectorial anticorupție în domeniul educației se menționează 
că se mențin rigorile pentru desfășurarea corectă a examenului.
Probabil se face referire la regulamentele  privind organizarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului  și 
examenul național de bacalaureat, aprobate în redacție nouă în 2018 și publicate pe site-ul Agenției Naționale pentru 
Curriculum și Evaluare, la rubrica Metodologii.  Mecanismele de prevenire implementate se referă la  semnarea 
angajamentelor de activitate conform unui model aprobat. A fost continuată practica supravegherii video a examenului 
național de bacalaureat, inclusiv cu participarea reprezentanților Centrului Național Anticorupție.
 În răspunsul MECC nr.08/5-09/356 din 22.01.2020 este menționat că, în anul 2019, cu participarea Centrului Național 
Anticorupție, au fost instruiți 35 de președinți ai Comisiilor Raionale/Municipale, 550 de profesori evaluatori, membri 
ai 18 Comisii Republicane de Evaluare/18 comisii Republicane de Examinarea a Contestațiilor, 92 de președinți și 170 
de secretari ai Centrelor de Bacalaureat. 
În sesiunea 2019 a examenelor de bacalaureat au fost înregistrați 17 442 de candidați, dintre care 2 405 (13,79 %) sunt 
candidați restanțieri din sesiunile anterioare.
Datele Centrului Național Anticorupție arată că în anii precedenți (2016-2018) au fost pornite patru dosare penale 
în care figurau cadre didactice care ar fi perceput taxe a câte două-trei mii de euro pentru promovarea examenelor 
de bacalaureat. În 2018, în perioada examenelor de bacalaureat, la linia națională anticorupție au fost sesizate 26 de 
cazuri de percepere de plăți neoficiale sau mită, dintre care doar câteva au fost puse pe rol sub aspectul componenței 
de infracțiune.
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 3.4. este calificată drept Acțiune realizată.

În răspunsul MECC nr.08/5-09/356 din 22.01.2020 este menționat că “А fost interzisă antrenarea рrоfеsоrilоr ai сărоr 
elevi/copii participă la olimpiade în procesul de еlaborare și evaluare а  probelor  de concurs la clasa respectivă. Totodată, 
а fost asigurată supravegherea video în cadrul probelor teoretice la toate disciplinele la faza raională/municipală și 
republicană. Persoanele implicate în organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare au semnat angajamente de 
activitate; - au fost Supravegheate video probele teoretice la toate disciplinele, la toate fazele. Persoane instruite - 474 
membri ai Consiliilor olimpice Republicane și ai Juriilor olimpice Republicane la disciplinele de studii.
Participanții focus grupului nr.2 din data de 14.01.2020 (format din cadre didactice din mun.Chișinău) menționează 
referitor la olimpiadele școlare următoarele:
„Olimpiadele se petrec cu trafic de influență pentru asigurarea locului liceului la olimpiadă”.
În sursele web nu au fost găsite date despre implementarea mecanismelor de prevenire a corupției în cadrul olimpiadelor 
școlare de către instituțiile responsabile.
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 3.5. este calificată drept Acțiune realizată.
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35  http://aservidm.vle.ase.md/privacy
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3.4

Implementarea mecanismelor 
de prevenire a corupției în 
cadrul sesiunilor de teze 
semestriale și de examene în 
învățămîntul general

Permanent, 
cu verificarea
semestrială a 
indicatorilor 
de progres

Mecanisme 
de prevenire 
a corupției 
implementate

Paginile 
web ale 
instituțiilor 
responsabile

Acțiune în 
desfășurare

Acțiune 
realizată

1 2 3 4 5 6

3.5

Implementarea mecanismelor 
de prevenire a corupției în 
cadrul olimpiadelor școlare

Permanent, 
cu verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres

Mecanismele 
de prevenire a 
corupției în cadrul 
olimpiadelor 
școlare 
implementate

Paginile 
web ale 
instituțiilor 
responsabile

Acțiune în 
desfășurare

Acțiune 
realizată



În răspunsul MECC nr.08/5-09/356 din 22.01.2020 este menționat că, “în anul 2018 a fost aprobat Regulamentul de 
organizare și desfășurare a examenului de calificare prin metoda sistemului unificat de evaluare finală”. Ținând cont 
de prevederile pct. 39 din Regulamentul menționat, au fost aprobate programele de formare profesională tehnică 
pentru organizarea și desfășurarea examenului de calificare prin metoda sistemului unificat. În rezultatul analizei 
paginii web a MECC, a fost identificată informația privind transparentizarea examenului de calificare în învățământul 
profesional tehnic, pentru perioada monitorizată,  prin  publicarea  Ordinului nr. 84 din 29 ianuarie 2019, cu privire 
la lista programelor de formare profesională tehnică pentru care examenul de calificare se desfășoară prin metoda 
sistemului unificat .
 La fel, din răspunsul MECC aflăm  despre dezvoltarea parteneriatelor dintre comitetele sectoriale de profil, instituția 
de învățământ și agentul economic.
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 3.6. este calificată drept Acțiune realizată.

Conform informației prezentate de MECC, majoritatea organelor locale de specialitate în domeniul învățământului (în 
continuare OLSDÎ) comunică despre monitorizarea continuă aplicării Codului de etică a cadrului didactic.
Astfel, despre realizarea prezentei acțiuni au raportat 31 OLSDÎ și anume: Ștefan Vodă, Fălești, Florești, Ialoveni, Orhei, 
Chișinău, Glodeni, Edineț, Soroca, Hîncești, Ungheni, Ocnița, Căușeni, Taraclia, Călărași, Leova, Strășeni, Bălți, Șoldănești, 
Cantemir, Anenii Noi, 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   
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3.6

Transparentizarea examenului de 
calificare în învățămîntul profesional 
tehnic prin metoda sistemului 
unificat de 
evaluare finală a competențelor 
profesionale ale absolvenților și 
dezvoltarea parteneriatelor dintre 
comitetele sectoriale de profil, 
instituția de învățămînt și agentul 
economic

Permanent, 
cu verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres

Mecanisme 
implementate 
la toate 
meseriile și 
instituțiile de   
învățămînt    
profesional 
tehnic 
secundar

Pagina web a 
ministerului

Acțiune în 
desfășurare

Acțiune 
realizată

1 2 3 4 5 6

4.1

Monitorizarea 
aplicării Codului 
de etică a cadrului 
didactic

Permanent, 
cu verificarea 
anuală  a 
indicatorilor de 
progres

Note informativ, 
rapoarte elaborate 
și discutate; număr 
de cazuri de încălcări 
sesizate și
sancționate

Paginile web 
ale instituțiilor 
responsabile

Acțiune în 
desfășurare

Acțiune 
realizată parțial

Prioritatea IV: Monitorizarea aplicării Codului de etică al cadrului didactic și pregătirea cadrelor didactice pentru 
promovarea educației de integritate și anticorupție
Rezultatele scontate:
- aplicarea uniformă a Codului de etică al cadrului didactic în toate instituțiile de învățămînt;
- 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 învățământ pentru a 
servi drept model de urmat pentru discipolii lor.



 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)”.
În anul 2018, 17 OLSDÎ au raportat acțiunea ca fiind realizată.
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 4.1. este calificată drept Acțiune realizată.
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4.2

Verificarea funcționalității consiliilor de 
etică din instituțiile de învățămînt

Semestrul I, 
2019

Număr de 
Consilii 
de etică 
funcționale; 
număr 
de cazuri 
examinate;

Pagina web a 
ministerului

Termen de 
implementare 
depășit

Acțiune 
realizată
parțial

1 2 3 4 5 6

4.3

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

2018-2020 Număr de 
instruiri 
realizate; 
număr de 
cadre 
didactice 
instruite

Pagina web a 
ministerului

Termen de 
implementare 
respectat, 
acțiune în 
desfășurare
Acțiune 
realizată
parțial

În Raportul privind implementarea în semestrul I al anului 2019 a Planului sectorial anticorupție în domeniul educației 
pentru anii 2018-2020 MECC menționează că 29 OLSDÎ au realizat acțiunea de verificare a funcționalității consiliilor de 
etică din instituțiile de învățământ.
Totodată, conform studiului efectuat în rândurile managerilor școlari în an.2019 , Codul de etică al cadrului didactic este 
considerat a fi practic și util de către 38% respondenți, 58% consideră că documentul are valoare informativă, iar 4% 
consideră că acest document este dificil de aplicat. Aceste rezultate ne indică asupra nivelului real de funcționalitate a 
consiliilor de etică, dar și formalitatea multora dintre respectivele entități. 
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 4.2. este calificată drept Acțiune realizată parțial.

Instruirea cadrelor didactice/managerilor cu privire la rigorile Codului de etică al cadrului didactic se efectuează 
sistematic, dar informația despre aceste activități cu greu poate fi identificată pe paginile web a OLSDÎ  sau a MECC. 
Deseori aceste activități au caracter formal, iar uneori prevederile documentului menționat este adus la cunoștința 
cadrelor didactice „contra semnătură”, la fel ca și ordinele de interzicere a colectării de taxe informale. Rigorile Codului 
de etică nu sunt percepute de cadrele didactice/manageri drept prevederi obligatorii pentru respectare, fapt confirmat 
și de rezultatele studiului efectuat în rândurile managerilor școlari în an.2019, menționat în Acțiunea 4.2.
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 4.3. este calificată drept Acțiune parțial realizată.
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36  Învățământului general din Republica Moldova la intersectie de paradigme: centralizare vs descentralizare
37 Şedință cu conducătorii instituțiilor de învățământ primar, secundar (ciclul I, II)
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4.4

Informarea elevilor și părinților cu 
privire la rigorile Codului de etică al 
cadrului didactic

Permanent, 
cu verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres

Număr de 
elevi și de 
părinți
informați

Paginile 
web ale 
instituțiilor 
responsabile

Acțiune în 
desfășurare

Acțiune 
realizată
parțial

Paginile web a MECC și OLSDÎ  nu conțin informații privind careva acțiuni, întreprinse pe parcursul anului 2019, pentru 
informarea elevilor și părinților cu privire la rigorile  Codului de etică al cadrului didactic.
Totodată, specificăm că, în cadrul sondajului realizat de AO „Părinți Solidari”, la întrebarea „Ați fost informat pe parcursul 
anului 2019 cu privire la prevederile Codului de etică al cadrului didactic ? ”, au fost  date următoarele răspunsuri:
• nu au fost informați – 49 % părinți și 50  % elevi/studenți;
• au fost informați superficial – 16 % părinți și 15 % elevi/studenți;
• am fost informați suficient – 21 % părinți și 20 % elevi/studenți;
• nu am auzit anterior de Codul de etică al cadrului didactic – 14 % părinți și 15 % elevi/studenți.
Întrebarea nr.12 din cadrul sondajului pentru părinți:

Întrebarea nr.10 din cadrul sondajului pentru elevi/studenți:

Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 4.4. este calificată drept Acțiune realizată parțial.
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la prevederile Codului de etic al cadrului didactic ?
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4.5

Denunțarea și sancționarea 
încălcării prevederilor Codului de 
etică al cadrului didactic

Permanent, 
cu verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres

Număr 
de cazuri 
denunțate; 
număr de 
sancțiuni 
aplicate

Pagina web a 
ministerului

Acțiuni în 
desfășurare

Acțiune 
nerealizată

1 2 3 4 5 6

4.6

Dezvoltarea conținuturilor 
curriculare privind educația pentru 
integritate și anticorupție în cadrul 
disciplinelor școlare obligatorii din 
învățămîntul general

2019 Curriculum 
revizuit

Pagina web a 
ministerului

Termen de 
implementare 
respectat

Acțiune 
realizată

În Raportul privind implementarea în semestrul I al anului 2019 a Planului sectorial anticorupție în domeniul educației 
pentru anii 2018-2020 se menționează că în cadrul OLSDÎ Bălți au fost examinate 4 petiții în urma cărora s-au emis 2 
ordine de avertizare. În OLSDÎ Chișinău, în perioada 02.01-23.07.2019, au fost recepționate 25 de apeluri, comparativ 
cu 38 apeluri din 2018 majoritatea ce țin de ineficiența relațiilor interpersonale, colectarea de bani. În OLSDÎ Dondușeni 
au fost examinate 2 cazuri de încălcare a Codului de etică. În OLSDÎ Leova în primul semestru al anului 2019 au fost 
înregistrate 2 sesizări de încălcare a codului de etică. În OLSDÎ Soroca au fost raportate 3 sesizări și o sancțiune. Cazuri 
de încălcare au fost anunțate și în Ștefan-Vodă, 3 sesizări, Taraclia și Telenești a câte 2 cazuri de încălcare.
Astfel, constatăm că MECC raportează doar 3 sancțiuni aplicate în contextul a 41 sesizări și petiții privind încălcarea 
Codului de etică a cadrului didactic. Totodată menționăm că dar statistica MECC nu reflectă numeroaselor situații 
de încălcări a codului de etică în cadrul instituțiilor de învățământ, care nu au fost raportate instituțiilor, dar au fost 
sesizate către AO „Părinți Solidari” sau publicate în mass-media   .
Cu atât mai mult, există mai multe cazuri, când anchetele desfășurate de OLSDÎ constată „caracterul benevol al 
colectărilor de taxe ilegale”  și nu aplică sancțiuni managerilor de instituții, în care au loc astfel de fenomene. La fel, 
lipsește reacția MECC și a OLSDÎ în situațiile de salarizare adițională a cadrelor didactice/managerilor de instituții din 
resursele financiare a asociațiilor de părinți, astfel că practicile menționate sunt pe larg răspândite și tacit acceptate de 
autoritățile locale și centrale din domeniul educațional . 
Respectiv, situațiile de intervenție reală și rezultativă sunt excepții, dar nu regulă în contextul cazurilor frecvente de 
încălcare a Codului de etică a cadrului didactic.
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 4.5. este calificată drept Acțiune nerealizată.

La nivelul învățământului general, începând cu anul de studii 2018-2019, elevilor claselor I-XII li se predă disciplina 
obligatorie „Dezvoltare personală”, iar elevii claselor V-XII au ore referitoare la Educația pentru societate. Curriculumul 
ambelor discipline conțin module despre integritate și anticorupție: 
● la disciplina „Educația pentru societate” - „Corupție vs integritate” (clasa a IX-a)  „Conflictul de interese și 
interdependența dintre oameni” (clasa a Xa); 
● la disciplina „Dezvoltarea personală” - „Integritatea persoanei. Situații și contexte de manifestare.” (clasa a VI-
a) sau tema „Profilul persoanei integre. Valorile morale și integritatea persoanei.” (clasa a X-a).
Implementarea curriculumului reconceptualizat la disciplinile „Educația pentru societate” și „Dezvoltarea personală” 
se efectuează conform ordinului MECC nr.1262 din 24.08.2018 , în anul 2019 fiind publicat și documentul  „Repere 
metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplinele școlare Educație civică și Educație pentru 
societate” . Acesta menționează că, procesul educațional, la disciplina „Educație pentru societate”, urmează să fie 
proiectat pentru clasele V-VI și X-XI, în baza curriculumului la disciplină, aprobat prin ordinul MECC nr. 1124 din 20 iunie 
2018.
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 4.6. este calificată drept Acțiune realizată.
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38  Taxe benevol-obligatorii
39 Corupția, soră cu educația! În școli și grădinițe s-au început colectările de bani
40 Cazul directoarei de la grădiniţa 104. Direcţia Educaţie: Donaţiile pentru fondul Grădiniţei sunt făcute benevol
41 Directoarea liceului „Academia Copiilor” primește salarii lunare de 8500 lei și premiu anual de 40000 lei de la asociația părinților
42 Ordinul MECC nr.1262 din 24.08.2018
43 Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplinele școlare Educație civică și Educație pentru societate
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4.7

Organizarea stagiilor de formare a 
profesorilor în
vederea predării modulului de 
integritate şi anticorupție

2018-2019 Număr de 
stagii de 
formare
realizate;
număr de
profesori 
instruiți

Pagina web a 
ministerului

Termen de 
implementare 
depășit

Acțiune 
nerealizată

Pagina web a MECC nu conține informații privind acțiunile întreprinse pe parcursul anului 2019 privind organizarea 
stagiilor de formare a profesorilor în vederea predării modulului de integritate și anticorupție.
În  Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice / de conducere
pentru anul 2019  al Institutului de Științe ale Educației, nu sunt incluse instruiri în vederea predării modulului de 
integritate și anticorupție.
Ca rezultat al monitorizării resurselor enunțate mai sus, dar și a publicațiilor în mass-media și pe paginile web ale 
OLSDÎ, identificăm doar informații privind instruiri și formări la disciplinile „Educația pentru societate” și „Dezvoltarea 
personală”, fapt care nu poate considerat drept formare  în vederea predării modului de integritate și anticorupție.
Cu considerarea celor expuse,  acțiunea 4.7. este calificată drept Acțiune nerealizată.
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44  Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice / de conducere pentru anul 2019
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 Sectorul educațional deține un rol fundamental în societate și în cadrul acțiunilor de prevenire și reducere a 
fenomenului corupției în Republica Moldova.  Dar pentru a obține un rezultat este necesar ca eforturile instituționale 
și ale societății să fie concentrate pe implementarea eficientă a Planului sectorial, dar și întreprinderea unor acțiuni 
conexe, care să promoveze un mesaj pro integritate și anticorupție puternic și accesibil pentru toți actorii sistemului 
educațional. 
 În acest sens, obiectivul Planului sectorial este de a contribui la creşterea integrităţii, responsabilităţii, 
transparenţei şi a rezistenţei în faţa riscurilor de corupţie ale personalului din sistemul de învățământ; precum și 
valorificarea 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 în contextul fenomenului 
plăților informale.
 Dar, atât sondajele efectuate în perioada monitorizării, interviurile, focus grupurile și alte modalități de 
colectare a informațiilor de la beneficiarii sistemului educațional, ne indică lipsa progreselor esențiale în atingerea 
obiectivelor propuse. Acest fapt este confirmat și de  Indicele Percepţiei Corupţiei pentru anul 2019 (IPC 2019), lansat 
de Transparency International, în care Republica Moldova se situează pe locul 120 din 180 de țări, coborând cu 3 
poziții, comparativ cu 2018, când era pe locul 117.
 Lipsa progreselor majore devine evidentă și ca urmare a monitorizării procesului de implementare a Planului 
sectorial, rezultatele  căruia sunt prezentate în următorul tabel:

 Specificăm că, au fost supuse procedurii de monitorizare 29 acțiuni din totalul de 32 acțiuni ale Planului 
sectorial pentru perioada ianuarie-decembrie 2019.
Astfel, la capitolul Calificativele privind respectarea termenului constatăm că, din 29 de acțiuni, doar două acțiuni au 
fost evaluate cu calificativul termen de implementare respectat,  alte 8 acțiuni au termenul de implementare depășit, 
iar 19 acțiuni sunt cu statut de acțiune în desfășurare. Astfel, constatăm că în instituțiile responsabile de implementarea 
Planului sectorial în 80 % din cazuri, nu au fost respectate termenele fixe, indicate în documentul menționat.
Analiza celor 8 acțiuni cu termen de implementare depășit este un indicator relevant, care denotă atitudinea formală 
în procesul de realizare a acțiunilor incluse în Planul sectorial, insuficiența de capacități și responsabilități din partea 
MECC, care este autoritatea implementatoare pentru respectivele acțiuni.
 La capitolul Concluzii privind realizarea acțiunii, constatăm că doar 9 acțiuni (31 %)  au fost calificate drept 
acțiune realizată, alte 6 acțiuni  (21 %) au primit calificativul acțiune nerealizată, iar 14 acțiuni  (48 %) – acțiuni realizate 
parțial. Ca urmare a acestor rezultate, dar și a audiențelor avute în cadrul MECC, atestăm interesul scăzut pentru 
implementarea Planului sectorial, dar și lipsa unei entități structurale sau a unui grup de lucru în cadrul Ministerului 
vizat, care să depună întreg efortul necesar și să-și asume responsabilitatea pentru atingerea rezultatelor scontate în 
cadrul fiecăreia din cele 4 priorități ale Planului sectorial.
 Observăm și faptul că autoritățile din domeniul educațional (MECC și OLSDÎ) sunt focusate pe realizarea 
formală și raportarea acțiunilor din Planul sectorial, dar fără a urmări atingerea impactului maxim în urma activităților 
realizate. La fel, pe parcursul anului 2019 a fost aproape lipsă în spațiul public mesajul anticorupție și pro integritate 
din partea autorităților menționate, fapt care inevitabil scade din eficiența acțiunilor realizate. 

III. CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII DE BAZĂ ALE MONITORIZĂRII 
ALTERNATIVE(descriptiv/grafic).

Termen de 
implementare 

respectat

Termen de 
implementare 

depășit

Acțiune în 
desfășurare

Acțiune 
nerealizată

Acțiune 
realizată 
parțial

Acțiune 
realizată

Prioritatea I
Acțiuni monitorizate - 10 0 4 6 1 5 4

Prioritatea II
Acțiuni monitorizate - 7 0 2 5 3 4 0

Prioritatea III
Acțiuni monitorizate - 5 0 0 5 0 2 3

Prioritatea IV
Acțiuni monitorizate - 7 2 2 3 2 3 2

Total acțiuni monitorizate - 29 2 8 19 6 14 9

45  https://www.ipn.md/ro/transparency-international-lanseaza-indicele-perceptiei-coruptiei-2019-7542_1070997.html#ixzz6DAnyCYiK
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 Recomandările sunt formulate în baza constatărilor monitorizării, urmărind eficientizarea implementării 
Planului sectorial.

 1. Recomandări privind implementarea Planului sectorial: 
 a.Delegarea unui Secretar de Stat din cadrul MECC ca responsabil principal de  implementarea Planului 
sectorial. Secretarul să aibă atribuții de formare, numire, delegare și control a echipei de implementare a Planului 
Sectorial. În cadrul aceleiași echipe recomandăm stabilirea obligatorie a  unui coordonator responsabil de colectarea 
informațiilor necesare privind stadiul implementării Planului sectorial și raportarea integrală a  indicatorilor cantitativi 
și calitativi din Planului sectorial.
 b. Recunoașterea publică a consecințelor negative și a amploarei  fenomenului corupției din educație de 
către persoanele cheie din sistemul educațional (Ministru, Secretari de Stat, conducerea DGETS și DETS, manageri de 
instituții de învățământ), prin ieșirea în spațiul public cu mesaje anticorupție și promovarea comportamentului integru.
 c. Lansarea de către MECC a unei campanii naționale de promovare a eticii și integrității în domeniul educațional.  
În calitate de ambasadori ai campaniei să fie aleși oameni notorii, politicieni integri, elevi, părinți și cadre didactice. 
Campania să fie promovată pe mai multe canale de comunicare on-line, off-line, Radio și TV. Campania să conțină în 
prim plan modulul de informare a părinților, precum și activizarea elevilor/studenților în domeniul educației pentru 
integritate.
 d. Implicarea mai activă a OLSDÎ și a instituțiilor de învățământ, în soluționarea problemei anticorupție la 
nivelul local prin: 
 - Transparentizarea și eficientizarea procedurilor de înscriere în instituțiile de învățământ;
 - Desfășurarea instruirilor/ campaniilor de informare a cu privire la rigorile de etică și anticorupție aplicabile 
în instituțiile de învățământ; Instruirile să fie făcute pentru cadrele didactice, părinți, elevi, studenți. 
 - Publicarea și aducerea la cunoștință a  Ordinului anual a  ministrului MECC de prevenire şi combatere a 
fenomenului colectărilor plăților informale în instituțiile de învăţămînt;
 - Publicarea bugetelor, rapoartelor financiare anuale și a planuri de achiziții pe site-urile web și pe panourile 
informative din instituții (transparență bugetară).
 e. Examinarea repetată a petițiilor, depuse pe parcursul anului 2019, ce țin de sesizarea faptelor de corupție în 
instituțiile subordonate MECC.

 2. Recomandări privind activitatea instituțională:
 a. Includerea în Planul anual de activitate a MECC pentru anul 2020  a  celor mai importante activități  din 
Planul sectorial. Includerea luptei cu fenomenul corupției din educație drept una din  prioritățile de activitate a MECC 
pentru următorii 5 ani. 
 b. Stabilirea unor mecanisme interne de instruire, întru menținerea memoriei instituționale la  implementarea 
Planului sectorial.
 c. Identificarea în comun cu CNA și Procuratura Anticorupție a mecanismelor eficiente de sancționare/prevenție 
pentru acțiunile de colectare de taxe informale în instituțiile de învățământ. 
 d. Crearea și implementarea unei platforme electronice anonime de colectare sistematică a reclamațiilor 
beneficiarilor sistemului educațional  (inclusiv ce țin de domeniul anticorupție), cu analiza ulterioară a datelor colectate 
și întreprinderea acțiunilor pentru soluționarea problemelor depistate. În baza rezultatelor acumulate de inițiat 
proceduri de combatere și prevenire a corupției, în special  în instituțiile de unde au parvenit cel mai mare număr de 
reclamații.
 e. Cooperarea cu donatorii externi care activează la nivelul central și local, întru consolidarea capacităților la 
lupta cu corupția din sistemul educațional. 
 f. Cooperarea cu  Oficiului Avocatului Poporului și Avocatul Copilului și în vederea punerii în aplicare a Legii 
privind avertizorii de integritate și a Planului Sectorial.

 3. Recomandări de monitorizare  și raportarea sectorială:
 a. Publicarea în termen a rapoartelor de monitorizare a Planului sectorial pe site-ul MECC.

IV. PROPUNERI ȘI RECOMANDĂRI

46  https://mecc.gov.md/ro/content/planuri-si-rapoarte-de-activitate



 b. Realizarea unui sistem intern de colectare periodică (lunară/trimestrială) a datelor SIME.
 c. Revizuirea indicatorilor de performanță din punct de vedere calitativ, cantitativ și din perspectiva de impact, 
pentru un proces de implementare și monitorizare mai eficient.
 d. Aplicarea sancțiunilor disciplinare persoanelor responsabile din cadrul MECC și a OLSDÎ pentru deficiențele 
de implementare a Planului sectorial și nerespectarea termenelor de raportare a rezultatelor.

ANEXE

 I. Sondaj pentru părinți: Corupția în sectorul educațional (anul 2019), efectuat în perioada 6 ianuarie -8   
 februarie 2020.

 II. Sondaj pentru elevi și studenți: Corupția în instituțiile de învățământ (anul 2019) efectuat în perioada   
 22 ianuarie 2019 - 9 februarie 2020.

 III. Ordinul MECC nr.1074 ”Cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului    
 colectărilor plăților informale în sistemul educațional.”

 IV. Adresarea AO „Părinți Solidari” către MECC privind formarea unui grup de lucru din 10.12.2019

 V. Răspuns CNA nr.06/1-502  din 24.01.2020.

 VI. Răspuns MECC nr.08/5-6123 din 30.10.2019.
   
 VII. Răspunsul MECC nr.08/5-09/356 din 22.01.2020.
  
 VIII. Răspunsul MECC nr.08/5-09/887 din 12.02.2020. 
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 I. Sondaj pentru părinți: Corupția în sectorul educațional (anul 2019), efectuat în perioada 6 ianuarie -8  
 februarie 2020.

1. Ce instituție de învățământ frecventează  copii Dvs.?   
       persoane % 
Grădiniță      352  52,60 
Școală primară      146  23,50 
Gimnaziu      114  18,40 
Liceu       158  25,50 
Copilul meu urmează să meargă la grădiniță/școală          14  2,30 
   
   
2. Localitatea este de tip
 pers %   
Rural 152 24,52 
Urban 468 75,48 
   
   
3. În opinia dvs, care este nivelul de fraudare a procedurii de înmatriculare la grădiniță/școală în 
localitatea dvs  (0 - este absolut corect, 10 este total fraudat)   
    Nota acordată pers % 
 0  171 27,58 
 1  35 5,65 
 2  41 6,61 
 3  25 4,03 
 4  15 2,42 
 5  86 13,87 
 6  34 5,48 
 7  42 6,77 
 8  62 10,00 
 9  37 5,97 
 10  72 11,61 
   
   
4. Cât de des pe parcursul anului 2019 v-au fost solicitate taxe informale?   
    persoane % 
 Niciodată  103  
 O singură dată  86  
 Lunar   333  
 De câteva ori pe lună 55  
 3-4 ori pe an   29  
 De sărbători  11  
   
   
5. Care au fost motivele de solicitare a taxelor informale (puteți bifa mai multe opțiuni)?   
       persoane % 
Pentru cadouri/plicuri de sărbători   396  63,87 
Pentru rechizite      381  61,45 
Pentru reparații      315  50,81 
Pentru produse de igienă    300  48,39 
Pentru apă potabilă     222  35,81 
Pentru mobilier      173  27,90 
Pentru servicii adiționale de curățenie și pază  155  25,00 
Nu au fost solicitări de achitare a taxelor informale 80  12,90 
Pentru salarizarea angajaților instituției   159  25,65 
fonduri și asociații     20  3,23 
altele       14  2,26    
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6. Dvs cunoașteți de faptul că colectarea plăților informale este interzisă?   
     persoane % 
Da     313  50,48 
Cunosc, dar nu avem altă soluție 293  47,26 
Altele     9  1,45 
Nu     5  0,81  
   
   
   
   
7. În școala/grădinița, frecventată de copilul dvs a fost desfășurată campanie de informare a părinților și elevilor 
privind interzicerea colectării plăților informale?   
 pers % 
Da 273 44,03 
Nu 221 35,65 
Nu știu 126 20,32 
   
   
8. Dvs ați participat la evenimentele campaniilor de informare privind interzicerea colectării plăților 
informale? 
 pers % 
Da 215 34,68 
Nu 405 65,32 
   
   
9. Cum apreciați caracterul donațiilor/taxelor pentru diverse fonduri (clasei/grupei/școlii /grădiniței) și pentru 
asociația de părinți ?   
  pers % 
Impus  264 42,58 
Benevol  239 38,55 
Obligatoriu 94 15,16 
Altele  23 3,71 
   
   
10. Cine cere achitarea taxelor informale sau a plăților în asociațiile de părinți?   
    pers % 
Nimeni, o fac benevol  110 17,74 
Administrația instituției  153 24,68 
Pedagogii   168 27,10 
Părinți cu inițiativă  273 44,03 
Comitetul de părinți  337 54,35 
Altele      
   
11. Cum ați fost informați despre bugetul anului 2019 pentru instituția  de învățământ, 
frecventată de copilul dvs ? 
       pers % 
Nu am fost informat     330 53,23 
La ședința cu părinții     176 28,39 
Informația este afișată în loc public   96 15,48 
Informația este publicată pe pagina web a instituției 10 1,61 
Altele       8 1,29 
   

   



10

Raport alternativ de monitorizare a Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020

31

12. Ați fost informat pe parcursul anului 2019 cu privire la prevederile Codului de etică al cadrului didactic ? 
        pers % 
Nu am fost informat      301 48,55 
Am fost informat suficient     129 20,81 
Am fost informat superficial     97 15,65 
Nu am auzit  anterior de Codul de etică al cadrului didactic 89 14,35 
Altele        4 0,65 
   
   
13. În opinia dvs, pe parcursul anului 2019, cum a evoluat situația la capitolul corupție în domeniul educațional ? 
       pers %
Situația s-a îmbunătățit esențial    87 14,03 
Situația s-a îmbunătățit neesențial   61 9,84 
Nu s-a schimbat nimic     327 52,74 
Nivelul corupției în domeniul educațional a crescut 65 10,48 
Nu știu       62 10,00 
Altele       18 2,90 

 II. Sondaj pentru elevi și studenți: Corupția în instituțiile de învățământ (anul 2019) efectuat în perioada   
 22 ianuarie 2019 - 9 februarie 2020.

1. Care este vârsta Dvs. ?   
  persoane % 
15-17  40  34,78 
18-20  44  38,26 
21-23  28  24,35 
23-27  3  2,61 
peste 27 ani 0  0,00 
   
   
2. Ce instituție de învățământ frecventați Dvs.? 
    persoane %  
Gimnaziu   3  2,61 
Liceu    42  36,52 
Școală profesională  0  0,00 
Colegiu/Centru de excelență 20  17,39 
Universitate/Academie  51  44,35 
   
   
3. Localitatea este de tip    
 persoane % 
Rural 93  80,87 
Urban 22  19,13 
   
   
4. În instituția fecventată de Dvs există fenomenul corupției și cum el se manifestă (puteți selecta mai multe opțiuni de 
răspuns) ?   
         persoane % 
Nu există corupție în instituția pe care o frecventez   57  49,57 
sunt colectări de taxe ilegale pentru necesitățile instituției  18  15,65 
se colectează sume mari pentru felicitarea profesorilor/administrației 20  17,39 
se achită pentru teste/examene      29  25,22 
se achită pentru o notă mai mare     28  24,35 
se achită pentru lucrarea de licență/master    11  9,57 
se manifestă prin favoritism față de anumiți elevi/studenți  30  26,09 
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 5. Dvs sau colegii ați suferit consecințe ca urmare a refuzului de a achita / colecta anumite sume 
 cu diferite ocazii?   
      persoane % 
Da      17  14,78 
Nu      54  46,96  
Nu știu      22  19,13 
În instituția noastră nu sunt astfel de colectări 22  19,13 
   
   
   
6. În instituția de învățământ pe care o frecventați, au fost desfășurate campanii  de informare a elevilor privind 
interzicerea  colectării plăților informale?    
  persoane % 
Da  43  37,39 
Nu  43  37,39 
Nu știu  29  25,22 
   
   
7. Dvs ați participat la evenimentele campaniilor de informare privind interzicerea colectării plăților 
informale? 
 persoane %  
Da 29  25,22 
Nu 86  74,78 
   
   
8. V-au fost predate ore cu privire la integritate și anticorupție în cadrul programului de studii?   
     persoane %
Nu     59  51,30 
Au fost date pentru studiu individual 5  4,35 
Au fost predate superficial/evaziv 29  25,22 
Au fost predate complex și interesant 20  17,39 
   
   
9. Cum ați fost informați despre bugetul anului 2019 pentru instituția  de învățământ pe care o frecventați ?  
       persoane %
Nu am fost informat     84  73,04 
La ședințele organizate de administrația instituției 16  13,91 
Informația este afișată în loc public   4  3,48 
Informația este publicată pe pagina web a instituției 8  6,96 
De la colegi      3  2,61 
   
10. Ați fost informat pe parcursul anului 2019 cu privire la prevederile Codului de etică al cadrului didactic ?  
        persoane %
Nu am fost informat      57  49,57 
Am fost informat superficial     17  14,78 
Am fost informat suficient     22  19,13 
Nu am auzit  anterior de Codul de etică al cadrului didactic 17  14,78 
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 III.Ordinul MECC nr.1074 ”Cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului colectărilor  
 plăților informale în sistemul educațional.”
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 IV. Adresarea AO „Părinți Solidari” către MECC privind formarea unui grup de lucru din 10.12.2019
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 V. Răspuns CNA nr.06/1-502  din 24.01.2020.
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 VI. Răspuns MECC nr.08/5-6123 din 30.10.2019.
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 VII. Răspunsul MECC nr.08/5-09/356 din 22.01.2020.  
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 VIII. Răspunsul MECC nr.08/5-09/887 din 12.02.2020. 
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