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 obiective și strategii de activitate;
 sugestii de activități realizate în
școală, familie și comunitate;
 autoevaluare și dezvoltare personală.

Consultant național: dr. Pavel Cerbușca

a) CORUPȚIE

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ilegalitate;
desfrânare;
mită,
sărăcie;
neîncredere;
manipulare;
dependență;
supunere;
imoralitate;
cumetrism ...

b) INTEGRITATE

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

respect;
educație;
democrație,
stat de drept;
încredere;
dezvoltare;
decență;
transparență;
obiectivitate;
valori ...

Care filă din această carte ar trebui să o analizăm în primul rând? Cum?

SCOP:

Implicarea cadrelor didactice și manageriale în analiza și implementarea
strategiilor anticorupție și educație pentru integritate, destinate dezvoltării la actorii
educaționalu a unui comportament bazat pe respectarea legilor și a normelor morale.

OBIECTIVE:
 determinarea sarcinilor de activitate a
cadrelor didactice și manageriale în
realizarea cerințelor Strategiei Naționale
de Integritate și Anticorupție;
 analiza materialelor elaborate de experți,
racordate la situațiile concrete din viața
cotidiană a copiilor, pentru a reduce
cauzele și condițiile care generează acte
de ilegalitate în spiritul intoleranţei faţă
de corupţie;
 prezentarea unor modalități de educație
pentru integritate, organizarea unor
activități practice în școală și în
comunitate privind aplicarea cadrului
legal în vigoare;
 analiza efectelor corupției în diverse
domenii și propunerea de acțiuni de
consolidare a integrității persoanei.

 De ce este necesar să implementăm obiectivele educației pentru
integritate în societate?
 Ce ați modifica în cultura organizațională a instituției pentru a
insera elemente de educație pentru integritate în dezvoltarea
competențelor cu caracter de integrare?

NOȚIUNI DESPRE CORUPȚIE
• CORUPȚIE (din latină – corruptio (rupt din inimă), -onis. - corupție, DEX,
2009) – este o abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie.
• CORUPȚIA cuprinde încălcarea normelor referitoare la îndatoririle agentului
public, precum și neîndeplinirea obligațiilor legale de către agenții economici,
având un grad sporit de pericol social, cu profunde consecințe negative asupra
întregii societăți
• Cel mai adesea, termenul CORUPȚIE este utilizat în raport cu atribuțiile și
acțiunile agenților publici, a aparatului birocratic și deciziile elitei politice.
• Termenul de „CORUPŢIE” este în legătură inversă cu acela de
„INTEGRITATE”. Conceptul de „integritate” a agenţilor publici este introdus şi
promovat de Convenţia ONU împotriva corupţiei, adoptată prin rezoluţia
Adunării Generale nr. 58/4 din 31 octombrie 2003 şi a intrat în vigoare în 14
decembrie 2005, ratificată inclusiv de Republica Moldova.

Informarea actorilor educaționali cu referire la valori și comportamente la
general, precum și analiza naturii, premiselor și consecințelor corupției, precum și
promovarea unei culturi a democraţiei şi respectării legilor/regulilor și a principiilor
morale.

Acestea presupun:
•
•
•
•
•
•

respectarea demnităţii umane, a nevoilor şi a drepturilor omului;
promovarea relaţiilor bazate pe respectarea legii şi echitate;
participarea la procesele democratice, asigurarea unei conviețuiri paşnice;
demonstrarea integrităţii persoanei şi demnităţii în situații cotidiene;
conştientizarea modului în care deciziile luate afectează propria persoană sau familia;
manifestarea iniţiativei pentru a se informa şi pentru a se implica în soluționarea
problemelor şi evenimentelor de interes social.

•

perceperea corupţiei drept un fenomen negativ și chiar
antisocial;

•

promovarea intoleranţei faţă de acte de corupţie în
diverse contexte;

•

descrierea cauzelor corupţiei şi a consecinţelor
acestui fenomen negativ;

•

promovarea unui mod de viață în baza valorilor, precum
respectul pentru principiile democratice, echilibru între
bunul public și interesul personal, responsabilitatea
pentru acţiuni;

•

promovarea persoanelor integre;

•

demonstrarea gândirii critice în soluționarea
problemelor, comunicarea eficientă;

•

planificarea raţională şi organizarea eficientă a
activităţilor;

•

gestionarea rațională a resurselor de timp, financiare
şi umane;

•

manifestarea inițiativei, asumarea responsabilității
faţă de acţiunile proprii;

•

participarea activă la viaţa socială a şcolii, a
comunităţii locale, a societăţii.

Forme ale corupției (pasive și active)















mituire;
clientelism;
protecționism;
privatizarea ilicită;
trucarea pariurilor;
coruperea alegătorilor;
lobby nepermis de lege;
trucarea achiziţiilor publice;
împiedicarea înfăptuirii justiţiei;
utilizarea ilegală a unor resurse publice;
alocarea ilicită de fonduri unor partide politice;
legalizarea veniturilor obţinute din acte de corupţie;
excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu;
etc. …

STRATEGII DE PREVENIRE A CORUPŢIEI

-

adoptarea unor criterii şi proceduri clare de recrutare şi promovare a agenților publici;
elaborarea unor proceduri clare şi transparente de luare a deciziilor importante pentru public şi
pentru stat;
separarea posturilor politice de cele de stat;
interzicerea ca agenții publici să efectueze activităţi comerciale;
veniturile şi cheltuielile partidelor politice să fie transparente şi legale;
monitorizarea şi declararea veniturilor de către agenții publici și politicieni;
declararea cadourilor primite de politicieni și agenții publici;
dezvoltarea unor coduri de conduită pentru funcţionarii publici şi politicieni în completarea
sistemului legal;
luarea deciziilor importante prin aprobare comună;
dezvoltarea culturii civice și educației pentru democrație;
amenzi uriaşe pentru corupţie şi răspunderi crescute;
salarii crescânde pentru oficiali publici;
fonduri crescânde pentru servicii speciale;

-

linii verzi (0 800 55555);

-

învăţământ public (intoleranţă din ce în ce mai mare faţă de corupţie).

-

Alte măsuri de combatere a corupţiei în Republica Moldova sunt cuprinse în
Strategia Naţională de Prevenire și Combatere a Corupţiei 2017-2020.

PRACTICI DIN ȘCOALĂ LIPSITE DE INTEGRITATE
www.anticorupție.md
 CONTRIBUŢII FINANCIARE SUPLIMENTARE ALE PĂRINŢILOR. În multe școli există şi funcţionează cunoscutele
„fonduri”: cel al şcolii şi cel al clasei. Unii le consideră o impunere din partea şcolii, alții demonstrează că este o
necesitate pentru a asigura condiții bune elevilor și o educație de calitate, în situația când statul nu acoperă
toate necesitățile școlii. Unii părinţi consideră că e legitim faptul să contribuie la fondul şcolii şi la fondul clasei
cu sume modeste, alții își manifestă nemulțumirea.

 MEDITAŢII IMPUSE ŞI ALTE FAVORURI CERUTE DE PROFESORI. Meditaţiile reprezintă un lucru obișnuit şi
acceptat ca atare în sistemul de educaţie, indiferent dacă sunt întrebați elevi, părinţi sau profesori. În general, la
meditaţii apelează elevul sau familia sa, din dorinţa de a primi o pregătire suplimentară, cu diferite obiective
(examene, note mai mari). Însă sunt semnalitae cazuri în care meditaţiile sunt impuse de profesori. Principala
metodă prin care profesorul face acest lucru este depunctarea repetată e elevilor, până când aceştia apelează
din proprie iniţiativă la meditaţii.
 PRESIUNI ASUPRA PROFESORILOR PENTRU INFLUENŢAREA EVALUĂRII. În școli există un număr îngrijorător
de mare de părinţi care sunt preocupaţi în primul rând de notele obţinute de copii lor şi nu de ceea ce învaţă sau
nu. Dintre aceştia, sunt destui cei care insistă în diverse moduri pentru a influenţa evaluarea. Acest lucru poate
să însemne obţinerea unei note mai mari, evitarea corigenţelor, „rezolvarea” unei situaţii de indisciplină.
 ACHIZIŢII PREFERENŢIALE DE MATERIALE DIDACTICE. Au fost semnalate cazuri în care există presiuni pentru
achiziţionarea preferenţială a unor manuale sau alte materiale didactice. Sunt mai multe mecanisme de acest
gen: profesorii insistă la clasă pentru ca elevii să cumpere anumite culegeri, caiete etc. Această problemă poate
fi întâlnită în situaţia în care profesorul în cauză este şi autorul sau co-autorul volumelor respective.
 EVALUARE SUBIECTIVĂ. Elevii și părinții deseori semnalează cazuri care confirmă existența unui sistem de
evaluare subiectiv. Problema în sine este delicată, pentru că la rândul lor elevii şi părinţii se află în situaţia de a
judeca subiectiv gesturile profesorilor. Există profesori care au elevi „preferaţi”, care au întotdeauna tendinţa să
acorde o notă mai mare unui elev despre care are o părere mai bună, şi una mai mică unui alt elev.

Prevederile Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii
2017-2020. Cum ele pot fi implementate în domeniul educației?
• Integritatea – promovarea
responsabilității morale, civice,
sociale și profesionale a
personalului implicat în sistemul
educațional;
• Transparența – asigurarea
vizibilității și accesibilității
deciziilor, cu informarea și
coparticiparea societății civile;
• Obiectivitatea – asigurarea
imparțialității și nediscriminării în
întreaga activitate desfășurată la
nivelul sistemului educațional.

Conform datelor prezentate de TRANSPARENCY INTERNATIONAL
MOLDOVA, R. Moldova s-a plasat pe locul 123 din 176 ţări incluse în
clasament. De remarcat că rezultatele IPC sunt cele mai proaste pentru R.
Moldova în ultimii cinci ani. Pentru comparație, Rusia şi Ucraina în acest
clasament se află pe locul 131, iar Romania pe locul 57.

https://docs.google.com/document/d/1ZyfKEpJgMfHm96ey7NBVkNAVzEXYHefQDQ0067XaEVw/edit

Cu referire la cadrul legislativ național în domeniul prevenirii şi combaterii
corupţiei putem menţiona:
 Legea integrităţii nr.82 din 25 mai 2017;
 Legea Republicii Moldova privind declararea averii şi a intereselor
personale. Nr. 133 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 230.07.2016, nr. 245);
 Legea Republicii Moldova privind evaluarea integrității instituționale.
Nr. 325 din 23 decembrie 2013 (republicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 26.08.2016, nr. 277-287).
 Legea Republicii Moldova privind Codul de conduită a funcţionarului
public. Nr. 25 din 22 februarie 2008 (publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 11.04.2008, nr. 74-75);
 Codul Penal al Republicii Moldova, Nr. 985-XV din 18 aprilie 2002
(publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14.04.2009, nr. 72-74).
Zeci de organizații și instituții monitorizează implementării legilor și a Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie,
aprobată de Parlamentul Republicii Moldova în martie 2017.

Rolul cadrului didactic și a managerului școlar în
educația pentru integritate
În Codul de Etică al Cadrului Didactic din R. Moldova, potrivit art.6. Norme de
conduită în relaţiile cu elevii, copiii, (pct.7) se menționează despre interzicerea
oricăror activităţi care generează corupţie sau acte conexe corupției, cum ar fi:
a) primirea sau solicitarea de la elevi, părinţi, asociaţiile părintești (sau orice altă
formă de organizare a părinților) a unor foloase materiale și alte avantaje necuvenite
(sume de bani, cadouri sau servicii), indiferent de destinaţia declarată a acestora;
b) iniţierea sau organizarea proceselor de colectare de la elevi, părinţi sau
asociaţii ale părinţilor (orice altă formă de organizare a părinților) a unor foloase
materiale și alte avantaje necuvenite;
d) impunerea de manuale care nu sunt incluse în schema de închiriere și/sau a
materialelor didactice auxiliare;
e) impunerea unor activităţi extra-curriculare contra plată, cadouri sau altor
favoruri;
f) fraudarea evaluărilor de orice tip contra bani, alte foloase materiale sau avantaje
necuvenite;
g) traficul de influenţă şi favoritismul în procesele de instruire şi de evaluare;
h) servicii educaționale cu plată oferite elevilor, copiilor cu care interacționează
direct la clasă.

CALENDARUL INTEGRITĂȚII
Valori care trebuie promovate în școli și în comunitate

CULTURA
ORGANIZAȚIONALĂ
IANUARIE

AUTOEVALUARE

RESPECT

TOLERANŢĂ

• FEBRUARIE

• MARTIE

• APRILIE

TRANSPARENŢĂ

DREPTATE

• AUGUST

• IULIE

RESPONSABILITATE
ÎN DECIZII

AUTOFINANȚARE

SEPTEMBRIE

• OCTOMBRIE

CORECTITUDINE
IUNIE

AUTONOMIE
PERSONALĂ
• NOIEMBRIE

PROFESIONALISM
• MAI

MERITIOCRAȚIE
• DECEMBRIE

Nu corupției

Corupţia este o maladie socială care îi sărăceşte
pe unii şi îi îmbogăţeşte pe alţii. Sigur că avem
Corupția e mărul-mită,
Corupția nu e o soluție corectă mijloace de-a preveni această boală, însă prea des
Ce te ține în ispită.
închidem ochii şi-o lăsăm să se răspândească în
Te îngenunchează cu asprime
Ea se pedepsește prin lege.
voie, ajungând la nivel de epidemie. Va trebui să
În fața aspirațiilor mulțimii.
Nu e bine să stai la răcoare
ne gândim cum să protejăm copiii de această
Pentru corupție și fraudare.
maladie, generațiile viitoare merită să trăiască
Te umilește ca pe-un sclav
Mai bine e să fii cinstit
într-o societate integră, vlăstar cu conștiință antiPentr-un favor mic, dar aprent grozav. Decât să fii neliniștit.
corupție care trebuie implantată de azi, pentru ca
Să pui la doctor în halat,
mâine să-l găsim în mentalitatea tinerilor urmași.
Ca să te trateze adecvat,
Să te trezești cu groază
De aceea am creat această poezie: ,,Nu
Nu e corect și nu e bine
Să fii mereu pe fază,
corupției”, fiindcă noi merităm un mediu social
Să-ți dai tu cinstea pe rușine.
Că poți fi iute prins
sănătos, noi merităm să trăim într-o societate în
Și ajungi condamnat convins.
care cuvântul mită nu există, în care corupția a
Când el e obligat să te ajute
dispărut o dată cu funcționarii corupți din
Să îl plătești, să nu te uite
Fă ce e bine, și correct,
societate, lăsînd în urmă o soceitate democratică și
Într-un pat de spital
Fii activ! Spune Nu corupției.
prosperă. Cert este că noi plătim cam de 3 ori
Că nu ai pus în buzunar.
preţul: o dată prin taxele şi impozitele pe care le
Aceasta este un semn bun al
datorăm statului, a doua oară prin facturile pe
Pe polițiști să-i mituiți,
educației.
care le plătim, iar a treia oară atunci când oferim
Nu e corect, vă umiliți.
Învață și pe alții
o „atenţie.” Fenomenul atențiilor trebuie stopat,
Ca să te scape de proces,
Și vom trăi uniți ca frații.
căci o societate nouă se renaște atunci când cea
Ești gata suma s-o triplezi.
Tu ești viitorul,
veche este mult prea inefientă și învechită.
Dar poate, mai puțin ai scoate,
Prezintă adevărul.
Dacă ai face totul ca la carte.
Spune DA Integrității!
Iar faptul că îți cere ție,
Frunză Agata
Denunță așa, cum se cuvine.
Spune NU corupției!

