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Comisia securitate naţională,
apărare şi ordine publică
DECIZIE
asupra audierilor privind fenomenul corupţiei
în sistemul învăţământului
ln temeiul Hotărârii Parlamentului privind domeniile de activitate ale
comisiilor permanente ale Parlamentului nr. 48/2009, art. 27 din Regulamentul
Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797 /1996 şi Planului de acţiuni al Comisiei
securitate naţională, ap ărare şi ordine publică pentru anul 2018, la 7 noiembrie 2018
Comisia securitate naţională apărare şi ordine publică a organizat audieri a Centrului
Naţional Anticorupţie şi Mi nis terului educaţiei, culturii ş1 cercetării privind
fenomenul corupţiei în sistemul învăţămân t ului.

Conform

informaţiilor

aferente audierilor date se constată:

In ultimele două Strategii naţionale anticorupţie sectorul educaţiona l a fost atestat ca
fiind vulnerabil la riscurile de corupţie.
evaluarea problemelor specifice în sectorul educaţional impune necesitalea
aplicării instrumentelor de prevenire anticorupţie, precum: activităţile de educaţie,
sensibilizare şi informare a tuturor actorilor implicaţi în acest domeniu - cadre
didactice, părinţi, elevi, studenţi, mass-media etc.
Analiza

şi

Învăţământul

general, din care fac parte: educaţia timpurie (grădiniţe), învăţământul
primar, gimnazial, liceal, profesional tehnic este afectat de riscuri şi vulnerabilităţi de
corupţie în următoarele procese de activitate:
-

înscrierea/admiterea copiilor/elevilor în

in st ituţiile

de

î nvăţământ;

comunicarea în procesul educaţional, cadre didactice/ manageri (implicarea părinţilor, prin metode directP sau indirec tP în procesul de
.financiară a activităţilor şi necesităţilor instituţiilor de învăţământ);
-

desfăşurarea şi

pannti
susţinere

evaluarea în cadrul procesului de instruire şi a examenelor de

bacalaureat;
-

asigurarea principiului transparenţei activităţii instituţiilor de învăţământ.

ln acest context, Centrul Naţional Anticorupţie a enumerat un şir de nscun,
prinicipalele fiind:
-

organizarea proceselor de colectare de la părinţi sau elevi a unor foloase materiale
şi altor avantaje necuvenite prin impunerea institu irii fondurilor de acumulare a
mijloacelor financiare;
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de te rmi n a re aco
' n d i l i o nar eagi/sau
impuner eainstituir ii Asociatiilor
pi r i nteqti /
co mi te te l o dr e sp ri j i nn einr egistr ate
.onfor . iegislatiei;
colectareaplililor neformalepentru
fondul clasei,fondr-rlscolii,reparatie
curenti/
capitali gi echipamente,cadouri
cu ocaziadiferitor manifestiri qi
sirbitori, caiete
cu evaluiri, teste,lucriri practicegi
de laboratoretc;
imixtiunea directi saF indirecti,
sub orice formi a directorilor/manageriror
-

il:l'#||tr

de invilimint si cadrelor
didactice
in

activitatea
Asociafiiror
obsteqri

impunerea gi/sau condilionarea
unor activitili extra curriculare
contra plati,
cadouri,serviciisau altor favoruri;
i mp u n e re ag i /sa u co n d i lionar eapr ocur ir ii
de manualecar e nu slr nt i nc l us e
in
s c h e mad e i n ch i ri e re s aua r nater iar er or
9i/
didacticeauxiliar e;
favorizareaelevilorin procesulde
suslinerea bacalaureatului;
tolerareafraudeiacademice;
f r au d a re ae va l u i ri l o rcl eo r icetip contr a
bani,ser viciisaualtefoloasem ater i ar e
s au
avantajenecuvenite;

favoritismulin proceselede instruire
gi de evaluare.
cu referire la invilimintul
superior, r'eprezentatde institutiile
superioarede
invilimint, s-a

menfio'at despreriscurile
;-;;.;.;;iil;,
urmitoarele
procese:

evidenfiatepe

- fraudarea procesului
de elaborareqi suslinere a tezelor,
a examenelorde
absolvirein instituliile de i'valamant de
toateniveluriie;
- lipsade onestitateacademica,
facilitati de absenlaunor norme de
eticauniforme
cu privire la ingeliciuneaacademicigi
de resurserelimitate ale cadrelordin
instituliile de nivel superiorde a evaluaqi
de a detectaprezentaacesteia;
- i n ci d e n ted e i n te g ri ta te
consumate.
P o t r i v i tsta ti sti ci l o p
r re ze n ta tede centr ul National
Anticor uptiein cadr ulaudi er i l or ,
a u f o s t i n i l i a te z4 d e ca u zep enalein pr ivinta
subieclilorsau pe faptede co r upti egi
conexecorupfiei, dintre care 6 cauzepenalepornite
pe faptul coruptiei pasive,6 abuzde puteresau abuzulde serviciu, - trafic
de influenli, 3 - fals in actepublice,1
5
- coruplie activi.
Potrivit directorului Bogdan Zumbreanu,
centrul Nalional Ar-iticoruptie,in limita
competenfelor,desfigoari in continuareactivititi
ce se impun penrru a preveni gi
combateeficientfenomenulcoruplieisub toate
aspectele
de manifestaredin domeniul
educa!iei.
Ministeruleducaliei,culturii si cercetirii a comunicat
ci roiul sectoruluieducational
s e c o n tu re a zi 'a fi u n u l e se ntiaipentr u asigur ar ea
implementar iipolitic i l or de
integritate ei anticoruplie, or insaei misiunea
.d;.;;l;;- ;;i,;;' personaJurcrin
i n v i l i m i n t si d e mo n stre ze
to l er antazer ola cor uptie.
Nu existi actenormativecare ar admitesaurecomanda
colectareade la pirinfi a unor
s u m eb i ne g ti i n ca d ru l i n sti tu l ieide invalam ant,
in alte scopur idecatcelepr ev i z ute
de legislafie.Prin ordine ale ministrului,s-a dispus
instituliilor de invitamant:

'

sa expund la vedere ordinele
;i circularele ministerurui cu privire ra
interzicerea
colectdrilorilicite de bani in instituriile
de
invdramant
generar;
- sdfacd transparent
bugetulinstitu;iei;i chte|ltutetite
reatizateprin a,fi;areaacestora;i/
sau informarea/ discutareain
cadrur;edinrerorcwparintii;
- sd implice pdrinfii,
asocia;iile pdrinte;t'i
1r,o, orice alrc forme de organizare
pdrinrilor) tn eraborare'a
e
si gestionareaurgriut,i institu;iei;
' sd afi;eze pe panout
informalional ;i ,i dircrt:e
cu parinyii, asociatiile de parin;i
la necesitd;iteinstitu;iei rata
de aciperir'ea acestoracu mijroacere
;i
#;J:r::,trivire
' sd transparentizeze
colaborare.a
cu asociayiileparinte;ti (sau alte
forme de organizare
prin a"fi;areaobiectivetor
u;our;; ,i a rezuttatetor'obrinute,tnctusiv
:f;:#rrl,::/
a
Descriereaproblemelor specifice
sectorului educalionalla compartimentul
acliuni
anticorupfie'in mod adiacent,impune
evidenliereafaptuiui ca educalia
estecer mai
eficientmijloc in prevenireaacestui
fenomenantisociarpentru tanara
generatie,iar.
prin intermediul lor gi pentru
parinti/ alli reprezentanlilegaii
ai copilului. Astfel,
educafiapentru integritate gi anticoruplie
poate sa contribuie in mod
cert la formarea
unui comportament bazat pe justilie,
dreptate, echitate, integritate
valori ale
cetileanului activ gi responsabil.
ca urmare a audierii rapoartelor
centrului National Anticoruplie
si Ministerului
culturiigi

:iT:i::'
l;il,ii;i:*:lffartele

cercetarii,
comistu
r..u.i,ril'nu1ion.la,
aparare
giordinepublica
centruluiNalional
Anticoruplie
si aleMinisterului
educaliei,

l;,.t1,ili:Hfr,centrului

NationalAnticorupfie Ministerurui
ei
educatiei,

verificarealegalititii constituiriiAsocialiilor
parintegtigi a gestionariieficiente
gi
a mijloacelor financiare acumulate
exctusiv in urma donaliilor
;:T.t:;;ttt
aplicareaacfiunilor de prevenireqi
combaterea fenomenuluicolectirilor
plitilor
informale in instituliile de invatimint:
implementareamecanismelorclepr.u.niru
a corupfieiin cadrul sesiunilorde
teze
semestrialegi de examenein invitimintul
general (pratformeior/softurilor
anti
plagiatin universitili);
implementareamecanismelorde prevenire
a corupliei in caclrul olimpiadeior
gcolare;
implicareatinerilorin activitili deprevenire
a corupliei;
semnarea Acordului de coraborare
intre centrur Nation:r -{::ii_-::_:-,=
-.";0.,..,, i
Minislslu; educatiei,culturii sf ;ercerini,
in scopui pr.r.ni.ii ,,
corupgiei, fortificirii integrit;tii cadrelor
didacticepromovariistan,jaicelo:;e
integritate in societate.

si desfiqoareactivitifi, in limita
competenfelor
atribuite,ce se impun pentru
a

LT:'il:ffiil:ffir::].nr

feno
menur
;"'";;i;i subtoateaspecter
edem,nif.stare

3' se recomandiMinisterului educaliei,
culturii gi cercetirii:
imbuniti;irea practicilor de
inscrierea copiilor in r'D
instituliile
LrLuI
de educatie
timpurie,prin intermediulsistemelor
inro.rrrriio".r.,^'
asigurarea
transparenlei
rapoartelorfinanciarealeinstitutiilor
de invatimant;
asigurarea
evidenleitransparente
a bunurilordonate;
aprobarea
codurilorde etici gi deontologie
profesionara;

detoate
niverur'e
despre
liffiffi:iill}',:iTJ:il:titulile i' l";trtmint

a p ro b a re ag i i mp l e mentar eaplanului
sector iar anticor uptie in c l om eni ul\
educaliei.
4. s; fie informat GuvernulRepublicii
MoldovadespreprezentaDecizie.
5. Autoritilile menlionatein aceastaDecizie
va infqrma semestriajComisia
securitate
nafionali, apirare gi ordine publici
despreacliunile intreprinse.
Eugen CARPOV
PregedinteleComisiei
securitatenalionali,
apir ar e gi or dine publ i c a

