
 

Ministerul Educației și Cercetării 

dna Doina-Cezara Galan 

 

 

Raport privind realizarea acțiunilor din Planul sectorial anticorupție în 

domeniul educației pentru anii 2022 – 2023,  

aprobat prin Ordinul MEC nr. 299 din 28.04.2022,  

al Direcției Generale Învățământ Cantemir 

 

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

Acțiunea 1.3. Desfășurarea campaniilor/ acțiunilor de informare a elevilor și părinților privind 

interzicerea colectării plăților informale 

Termenul de realizare: 2022-2023 

Instituția responsabilă: Ministerul Educației și Cercetării, Direcția Generală Învățământ Cantemir, 

(responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: Campanii/ acțiuni de informare realizate 

Progresul de implementare a acțiunii 1.3. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator: 

Campanii/ acțiuni de informare 

realizate 

Direcția 

Generală 

Învățământ 

Cantemir 

   Informarea managerilor de instituții cu Ordinul 

MECC nr. 1074 din 2019 cu privire la unele 

acțiuni de prevenire a fenomenului colectărilor 

plăților informale în sistemul educațional și 

Ordinul Direcției Generale Învățământ nr. 143A 

din 19.05.2022 cu privire la interzicerea colectării 

ilicite de bani pentru organizarea și desfășurarea 

examenelor de absolvire a gimnaziului și de 

bacalaureat http://cantemiredu.md/wp-

content/uploads/2022/05/Ordin-nr.143-A-din-

19.05.2022-interzicerea-colectarilor-ilicite-de-

bani.pdf  

- A fost desfășurată ședința cu directorii 

din 20.05.2022 și aduse la cunoștință 

ordinele menționate și riscurile posibile  

Prioritatea II: Planificarea și gestionarea eficientă și transparentă a banilor publici în instituțiile de 

învățământ 

Acțiunea 2.5. Publicarea pe paginile web a bugetului aprobat, planurilor și rapoartelor  financiare anuale 

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

Instituția responsabilă: Instituțiile de învățământ 

Indicator de progres: Informație publicată pe pagina web a instuțiilor de învățământ 

Progresul de implementare a acțiunii 2.5. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator: 

Informație publicată pe pagina web a 

instuțiilor de învățământ 

Instituțiile de 

învățământ 

Au fost elaborate și aprobate bugetul, 

planurile și rapoartele  financiare anuale 

Nu au fost publicate informații din 

lipsa paginilor web ale instituțiilor de 

învățământ (unele instituții au publicat 

pe alte rețele de socializare, de văzut în 

anexe) 

Acțiunea 2.6. Publicarea rapoartelor anuale ale instituțiilor de învățământ privind realizarea procedurilor 

de achiziții publice pe paginile web ale acestora 

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

Instituția responsabilă: Instituțiile de învățământ 

Indicator de progres: Rapoarte elaborate și publicate 

Progresul de implementare a acțiunii 2.6. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator: 

Rapoarte elaborate și publicate 

Instituțiile de 

învățământ 

Au fost elaborate rapoarte de achiziții publice 

în termen 

 

Nu au fost publicate toate rapoartele 

anuale de achiziții publice din lipsa 

paginilor web ale instituțiilor de 

învățământ 

Prioritatea IV. Monitorizarea aplicării Codului de etică al cadrului didactic și pregătirea cadrelor 

didactice pentru promovarea educației de integritate și anticorupție 

Acțiunea 4.9. Instruirea cadrelor didactice cu privire la rigorile Codului de etică al cadrului didactic și a 

standardelor de integritate și anticorupție 

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

Instituția responsabilă: Ministerul Educației și Cercetării, Direcția Generală Învățământ Cantemir 

(responsabilitate concomitentă) 

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

Progresul de implementare a acțiunii 4.9. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator: 

Număr de instruiri realizate/număr de 

cadre didactice instruite 



Direcția Generală 

Învățământ 

Cantemir 

Organizarea și desfășurarea : 

- (1) Campaniei de promovare a unui 

comportament de recunoaștere și 

respingere a corupției în sectorul 

educațional 

- (2) Activităților (seminare, training-uri, 

mese rotunde) în scopul de prevenire și 

soluționare a conflictelor de interese 

- (3) Instruirii pentru membrii Consiliilor 

de etică a instituțiilor de învățământ 

general privind implementarea Codului 

de Etică al cadrului didactic. 

- (1) – 1 activitate, 72 directori 

(școli, grădinițe, instituții 

extrașcolare) informați 

 

 

 

- (2) 1 seminar, 29 directori de școli 

informați/ instruiți 

- (3) 1 seminar – 25 persoane (noi 

membri/ președinți) instruite 

Acțiunea 4.11. Denunțarea și sancționarea încălcării prevederilor Codului de etică al cadrului de etică 

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

Instituția responsabilă: Instituțiile de învățământ  

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

Progresul de implementare a acțiunii 4.11. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunii 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator: 

Număr de cazuri denunțate; număr de 

sancțiuni aplicate 
Instituțiile de 

învățământ 

Cdarele didactice au fost informate despre 

prevederile Codului de etică, în special pct.11 

Activități interzise în exercitatea activităților 

didactice 

Nu au fost cazuri de denunțare și 

sancționare  pentru încălcarea 

prevederilor Codului de etică al 

cadrului de etică 

 

Anexe:  

1. Plan de achiziții IP Gimnaziul „M. Sadoveanu” Hănăseni 

http://gimnaziulpleseni.yolasite.com/transparen%C8%9A%C4%83.php    

http://gimnaziulpleseni.yolasite.com/resources/ACHIZI%C8%9AII%20BUJETAR

E%202020-21.pdf      

2. Plan de achiziții IP Gimnaziul „M. Eminescu” or. Cantemir 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=515897026907848&set=a.252283446602542   

3. Achiziție IP Gimnaziul „M. Eminescu” s. Baimaclia 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640010935201?tab=contract-

notice  

 

Șef 

Direcție Generală Învățământ                                                                          Tatiana CECHIR 

 

Ex.: Nadejda COLOMAN, șef adjunct   

        tel.: 027322398 
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