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OBIECTIVE GENERALE 

• Prevenirea corupţiei la nivelul sectorului educaţional 

 

• Creşterea gradului de educaţie anticorupţie 

 

• Consolidarea mecanismelor de control administrativ şi a 
cooperării interinstituţionale în domeniul prevenirii şi 
combaterii corupţiei în educaţie 

 

• Aprobarea, implementarea şi actualizarea planului sectorial 
aferent sectorului educaţional, precum şi dezvoltarea 
sistemului de monitorizare a implementării strategiei şi 
planului aferent 



DEFINIREA CORUPŢIEI 

• Corupţia reprezintă un ansamblu de activităţi 

imorale, ilicite, ilegale, realizate de indivizi 

care exercită un rol public şi care abuzează de 

puterea publică pe care o exercită pentru a-şi 

promova anumite interese personale, interese 

ale altora sau pentru a obţine pentru sine sau 

pentru altul beneficii materiale sau financiare. 



INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE ȊN LEGEA 

PENALĂ 

• INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE SUNT REGLEMENTATE ȊN 
CODUL PENAL ŞI PRIN LEGEA NR. 78/2000 

 

• FAPTE DE CORUPŢIE: 

• LUAREA DE MITĂ (CF. ART. 254 DIN CODUL PENAL) 

• DAREA DE MITĂ (CF. ART. 255 DIN CODUL PENAL) 

• PRIMIREA DE FOLOASE NECUVENITE (CF. ART. 256 DIN 
CODUL PENAL) 

• TRAFICUL DE INFLUENŢĂ (CF. ART. 257 DIN CODUL PENAL) 

• FAPTELE ASOCIATE: TĂINUIREA BUNURILOR PROVENITE  

DIN INFRACŢIUNILE MENŢIONATE, FALSUL ŞI UZUL DE FALS, 
ABUZUL ȊN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PUBLICE SAU 
CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR, INFRACTIUNEA DE 
SPĂLAREA A BANILOR SAU A VALORILOR PROVENITE CA 
URMARE A FAPTELOR MENŢIONATE 



REGULI DEONTOLOGICE PRIVIND COMPORTAMENTUL 

MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, AL 

PERSONALULUI DIDACTIC ŞI PERSONALULUI DIDACTIC 

AUXILIAR 

• ESTE INTERZIS MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,  

AL PERSONALULUI DIDACTIC ŞI PERSONALULUI DIDACTIC 

AUXILIAR SĂ CONDIŢIONEZE DE PRIMIREA/ȊNSUŞIREA DE 

FOLOASE MATERIALE NECUVENITE: 

- ȊNSCRIEREA ȊN CLASA PREGĂTITOARE/CLASA I-A SAU 

TRANSFERUL ELEVILOR; 

- MOTIVAREA ABSENŢELOR ELEVILOR; 

- ACORDAREA NOTELOR/CALIFICATIVELOR; 

- PROMOVAREA DISCIPLINELOR DE STUDIU; 

- ELIBARAREA ACTELOR DE STUDIU ALTOR PERSOANE DECÂT 

CELE PREVĂZUTE ȊN ART. 20, ALIN. (2)-(7) DIN OMECTS NR. 

5565/2011 



Este interzis membrilor CA al unităţii de 

învăţămȃnt şi personalului didactic să se implice 

în colectarea şi/sau gestionarea fondurilor 

colectate din resurse financiare extrabugetare. 

Personalul didactic nu operează cu aceste 

fonduri. Este interzisă utilizarea acestor fonduri 

pentru protocol la examenele naţionale: evaluare 

naţională, admitere în liceu, bacalaureat. 



• Este interzis membrilor CA şi personalului 

didactic să facă ştersături, răzuiri, acoperire cu 

pastă corectoare, prescurtări şi/sau adăugiri în 

actele de studii şi în documentele şcolare. 

• Este interzis cadrelor didactice să condiţioneze 

acordarea notelor/calificativelor şi/sau 

promovarea disciplinei de studiu,  de 

participarea la meditaţii particulare cu 

profesorul/învăţătorul care predă la clasă. 



MĂSURI PROPUSE PENTRU 

IMPLEMENTAREA STRATEGIA  

ANTICORUPŢIE ȊN EDUCAŢIE  

2013-2015 



• Îmbunătăţirea strategiilor de comunicare pe 

teme anticorupţie la nivelul unităţilor de 

învăţământ,care să ia în calcul potenţialele 

riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie 

• Crearea unei structuri minime pentru site-ul 

web ale unităţii de învăţământ 

• Asigurarea transparenţei în procesele de 

înscriere, admitere, transfer şi absolvire a 

elevilor 



• Aprobarea, implementarea şi monitorizarea 

aplicării Codului etic pentru învăţământul 

• Desfăşurarea de acţiuni de promovare a 

prevederilor Codului de etică pentru 

învăţământul preuniversitar 

• Consolidarea unui sistem intern de 

management şi asigurare a calităţii la nivelul 

unităţii şcolare care să asigure transparenţa şi 

responsabilitatea instituţională cu privire la 

aspectele legate de etica profesională şi de 

performanţele profesionale 

 



• Introducerea în fişa de evaluare a cadrelor 
didactice a unui criteriu privind respectarea 
standardelor etice profesionale 

 

• Asigurarea transparenţei resurselor bugetare şi 
extrabugetare prin publicarea anuală a 
informaţiilor la avizierul şcolii/pe site-ul web al 
unităţii de învăţământ 

 

• Organizarea periodică de cursuri privind 
respectarea normelor de etică şi conduită morală 
pentrupersonalul angajat din sectorul educaţional 



• Introducerea în tematica de formare profesională 

a unor module privind normele de conduită 
morală, etică şi de integritate 

 

• Introducerea tematicii anticorupţie în cadrul 

activităţilor extracurriculare şi al programelor 

şcolare (promovarea unei discipline opţionale în 

cadrul CDŞ - curriculum la decizia şcolii - din 

ariile curriculare Om şi societate şi Consiliere şi 

orientare) 



• Stimularea organizării periodice şi sistematice, la 

nivelul învăţământului preuniversitar, a unor 
programe extracurriculare şi extraşcolare 

destinate creşterii nivelului educaţiei anticorupţie 

a tinerei generaţii 

 

• Monitorizarea video şi audio a concursurilor şi 

examenelor naţionale organizate în sistemul 

educaţional 



• Derularea de programe şi campanii de informare 
şi responsabilizare a elevilor şi studenţilor cu 
privire la riscurile şi consecinţele negative ale 
corupţiei 

 

• Elaborarea unui Cod etic al elevilor, raportat la 
Codul etic pentru învăţământul preuniversitar 

 

• Publicarea anuală a unui raport privind 
sancţiunile disciplinare aplicate la nivelul 
sectorului educaţional, legate de fapte de corupţie 

 

 


