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Nr. 

crt. 

Acțiunea Termenul de 

realizare 

Indicatorii de progres Sursa de 

verificare 

Prioritatea I: Excluderea fenomenului colectării plăților informale în instituțiile de învățământ 

Rezultatele scontate: 

- excluderea fraudării procedurilor de înscriere/ admitere a elevilor în colegiul ,,Alexei Mateevici”; 

- 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 învățământ; 

 

1 2 3 4 5 

1.1 Revizuirea Regulamentului intern de organizare 

și funcționare a Colegiului „Alexei Mateevici” 

din Chișinău aprobat la CP din 13.03.2019, 

proces verbal nr. 8 

Februarie – martie 

2019 

Regulamentul intern de organizare și 

funcționare a Colegiului „Alexei Mateevici” 

din Chișinău aprobat la CP din 13.03.2019, 

proces verbal nr. 8, p. 143 prevede 

„Personalului didactic şi de conducere îi este 

interzisă primirea de bani sau de alte foloase 

sub orice formă din partea elevilor, 

familiilor acestora, precum şi din partea 

organizaţiilor obşteşti ale părinţilor” 

http://cpam.md/wp-

content/uploads/201

9/08/Regulament-

intern-de-organizare-

si-functionare-

2019.pdf 

 

1.2 Emiterea ordinelor cu privire la măsurile de 

prevenire şi combatere a fenomenului 

colectărilor plăților informale în Colegiul 

,,Alexei Mateevici” din Chișinău 

Semestrul I 

Anul de studii  

2019-2020 

 

 

 

 

 

 1. Ordinul nr.103 C din 05.12.2019 emis de 

directorul instituției, cu privire la examenul 

Național de Bacalaureat (1. Se interzice 

colectarea sau favorizarea acțiunilor de 

colectare a fondurilor materiale sau bănești 

de la orice persoană fizică sau juridică în 

legătură cu Examenul de Bacalaureat)  

2. Ordinul nr. 104 C din 05.12.2019 cu 

privire la contracararea procesului de 

fraudare a examenelor de calificare în 

sesiunea de examinare 2019. 

Ordine și dispoziții 

cu privire la 

activitatea de bază a 

Colegiului ,,Alexei 

Mateevici” din 

Chișinău 

 

1.3 Semnarea Acordului de colaborare între Colegiul 

Alexei Mateevici şi Centrul Naţional 

Anticorupţie  

13.10.2016 Acordul de colaborare între Colegiul Alexei 

Mateevici şi 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 

www.cpam.md  

http://cpam.md/wp-content/uploads/2019/08/Regulament-intern-de-organizare-si-functionare-2019.pdf
http://cpam.md/wp-content/uploads/2019/08/Regulament-intern-de-organizare-si-functionare-2019.pdf
http://cpam.md/wp-content/uploads/2019/08/Regulament-intern-de-organizare-si-functionare-2019.pdf
http://cpam.md/wp-content/uploads/2019/08/Regulament-intern-de-organizare-si-functionare-2019.pdf
http://cpam.md/wp-content/uploads/2019/08/Regulament-intern-de-organizare-si-functionare-2019.pdf
http://cpam.md/wp-content/uploads/2019/08/Regulament-intern-de-organizare-si-functionare-2019.pdf
http://www.cpam.md/
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plăţilor informale în sistemul educaţional şi 

a coruperii cadrului didactic, semnat la 

13.10.2019. 

1.4. Crearea grupului interdepartamental pentru 

monitorizarea procesului şi a modului de 

examinare a petiţiilor în care sânt semnalate acte 

de corupţie, Consiliul de Etică, care este 

constituit dintr-un cadru de conducere , 2 cadre 

didactice (psihologul școlar), un reprezentant al 

organizației sindicale, un părinte. 

 Semestrul I anul de 

studii 2017-2018 

Decizia Consiliului Profesoral nr. 01 din 29 

august 2019 cu privire la constituirea 

Consiliului de etică al Colegiului ,,Alexei 

Mateevici” din Chișinău. 

Proces-verbal al 

Consiliului 

Profesoral nr. 1 din 

29.08.2019 

 

1.5. Desfășurarea campaniilor de informare a 

părinților şi elevilor privind interzicerea 

colectării plăților informale. 

 

 

Septembrie, 

noiembrie, 2019 

 

 

 

 

Ședințe cu părinții și elevii anului I. 

1) 01.09.2019 – s-a discutat prevederile 

Regulamentul intern de organizare și 

funcționare a Colegiului „Alexei 

Mateevici”, alte acte normative interne. 

Proces-verbal nr. 1. Din 01.09.2019 

2)29.11.2019 – despre sesiunea de 

examinare în semestrul I, anul de studii 

2019-2020 

Proces verbal Nr. 01 al ședinței Consiliului 

Elevilor din data de 20.09.2018 

Registrul proceselor-

verbale ale 

ședințelor generale 

cu părinții. 

 

 

 

1.6 Ședințe ale Consiliului Elevilor din Colegiul 

,,Alexei Mateevici” 

Anul 2019 Decizia nr. 03 a ședinței Consiliului Elevilor 

din data de 20.09.2018:d)De a informa 

colegii la ora de dirigenție cu problemele 

abordate în cadrul atelierului de lucru al 

CNE ÎPT de a nu admite practici și 

comportamente abuzive (colectarea de bani, 

administrarea medicamentelor de către 

personalul didactic fără pregătire specială, 

impunerea elevilor care nu respectă 

regulamentele școlare să facă ordine în 

grupurile sanitare etc) 

 

Procese-verbale ale 

Consiliului Elevilor 

1.7 Participarea membrilor Consiliului Național al 

Elevilor di Colegiul „Alexei Mateevici” la toate 

Anul 2019 S-a participat la 4 ateliere ale Consiliului 

Național al Elevilor, organizate de MECC 

Ordinele MECC, 

Ordine interne de 

delegare a 
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atelierele organizate de Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

membrilor CNE la 

ateliere. 

1.8 Comunicarea informației de la atelierele 

Consiliul Național al Elevilor în ședințele 

Consiliului Elevilor din Colegiu. 

Anul 2019 Ședințele Consiliului elevilor din Colegiu au 

loc o dată în săptămână, unde se discută 

toate problemele elevilor. 

Procese-verbale ale 

ședințelor 

Consiliului elevilor 

din Colegiu 

1.9 Instruirea membrilor Consiliului elevilor din 

Colegiu, în cadrul ședințelor Consiliului, pentru o 

viață civică activă, prin  participarea la 

elaborarea şi promovarea deciziilor referitoare  la  

activitatea instituției. 

Anul 2019 Proces-verbal Nr. 01 al ședinței Consiliului 

Elevilor din data de 24 aprilie 2019 

Membrii Consiliului elevilor au informat 

colegii în cadrul orelor de dirigenție cu 

rezultatele atelierelor de lucru CNE. 

Procese-verbale ale 

Consiliului Elevilor 

1.10 Declarația privind respectarea Codului Educației, 

Codului de Etică al cadrului didactic, altor legi, 

regulamente specifice activității educaționale în 

anul de studii 2019-2020 

02.09.2019 La începutul anului de studii cadrele 

manageriale și didactice semnează 

Declarația privind respectarea Codului 

Educației, Codului de Etică al cadrului 

didactic, altor legi, regulamente specifice 

activității educaționale în anul de studii 

2019-2020 

Declarația se 

păstrează în dosarele 

personale ale 

cadrelor didactice. 

1.11 Cutia pentru Sugestii Permanent  În Cutia pentru sugestii fiecare elev poate să 

arunce sugestiile, nemulțumirile sale 

referitor la procesul de studii. 

Cutia pentru Sugestii 

Prioritatea II: Gestionarea eficientă şi transparentă a banilor publici în instituțiile de învățământ 

Rezultatele scontate: 

- transparența rapoartelor financiare ale instituțiilor de învățământ; 

- prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice; 

estimarea mijloacelor financiare pentru comanda de stat în învățământul profesional tehnic în baza metodologiei de finanțare a învățământului 

profesional tehnic per elev 

2.1 Plasarea informației despre oferta educațională a 

instituției, comanda de stat și desfășurarea 

admiterii pe pagina web a Colegiului 

Pe parcursul anului Informație publicată pe pagina web a 

Colegiului 

www.cpam.md 

2.2 Publicarea rapoartelor, inclusiv celor financiare 

anuale ale Colegiului pe pagina web a Colegiului 

Septembrie, 

Ianuarie  

Informație publicată pe pagina web a 

Colegiului 

Raportul financiar 2018 

Raportul anual al Colegiului 

Raport de autoevaluare. 

http://cpam.md/wp-

content/uploads/201

9/02/scanare.pdf 

 

Prioritatea III: Reducerea incidenței fraudei academice în instituțiile de învățământ 

http://cpam.md/wp-content/uploads/2019/02/scanare.pdf
http://cpam.md/wp-content/uploads/2019/02/scanare.pdf
http://cpam.md/wp-content/uploads/2019/02/scanare.pdf
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Rezultatele scontate: 

- cultivarea intoleranței față de acțiuni de fraudă academică (plagiat, copiat, mituire) în mediul educațional; 

- evaluarea echitabilă, bazată exclusiv pe bază de merite ale elevilor și studenților. 

3.1. Transparentizarea examenului de calificare în 

învățământul profesional tehnic prin metoda 

sistemului unificat de evaluare finală a 

competențelor profesionale ale absolvenților și 

Registrul proceselor-verbale ale Comisiei de 

evaluare și calificare. 

 

Semestru II anul de 

studii 2018-2019 

Ordinul nr. 32 C din 08.05.2019 cu privire la 

numirea Comisiei de evaluare și calificare. 

Dezvoltarea parteneriatelor cu instituțiile de 

aplicație, numirea Președintelui Comisiei de 

Calificare a unui angajator, membru al 

Comisie a unor reprezentați din domeniu. 

Numirea membrilor Comisiei de evaluare și 

calificare discutată în ședințele Consiliului 

Profesoral și Consiliului de Administrație. 

Ordine și dispoziții 

cu privire la 

activitatea de bază a 

Colegiului ,,Alexei 

Mateevici” 

Procese-verbale ale 

Consiliului 

Profesoral 

Procese-verbale ale 

Consiliului 

Administrativ 

3.2 Aducerea la cunoștința cadrelor didactice, 

personalului de conducere a Ordinului MECC nr. 

1074 din 29.08.2019 Cu privire la unele acțiuni 

de prevenire și combatere a fenomenului 

colectărilor plăților informale în sistemul 

educațional. 

Septembrie 2019 În baza Ordinului 1074, a fost emis un Ordin 

intern. Ordinul 1074 a fost discutat la 

ședințele Catedrelor metodice din Colegiu. 

Proces verbal al 

Ședințelor catedrelor  

Lista cu semnăturile 

profesorilor. 

3.3 Implementarea mecanismelor de prevenire a 

corupției în cadrul sesiunilor de teze semestriale 

și de examene în Colegiu. 

 

Pe parcursul anului Semnarea Declarația privind respectarea 

Codului Educației, Codului de Etică al 

cadrului didactic, altor legi, regulamente 

specifice activității educaționale în anul de 

studii 2019-2020 de către cadrele didactice; 

-Emiterea Ordinelor cu privire la 

interzicerea colectării plăților informale, a 

contracarării fraudării examenelor.  

-Asistarea, pe lângă profesorul de bază, la 

examene și teze a unui alt profesor din afara. 

Declarația 

Ordine 

Borderouri de 

examinare 

Prioritatea IV: Monitorizarea aplicării Codului de etică al cadrului didactic și pregătirea cadrelor didactice pentru promovarea educației de 

integritate și anticorupție 

Rezultatele scontate: 

- sporirea intoleranței față de acțiunile de corupție; 

- creșterea gradului de educație anticorupție a personalului instituțiilor de învățământ; 
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- consolidarea integrității profesionale a cadrelor didactice și a administrației instituțiilor de învățământ pentru a servi drept model de urmat 

pentru discipolii lor. 

4.1. Monitorizarea aplicării Codului  de etică a 

cadrului didactic prin: 

1.  Crearea consiliului de etică 

2. Elaborarea Regulamentului de organizare 

și funcționare al Consiliului de Etică  al 

IP Colegiului ,, Alexei Mateevici”, 

(procedurii de sesizare și examinare a 

petițiilor și cererilor). 

3. Elaborarea Planului de activitate al 

Consiliului de Etică din colegiu. 

Permanent, cu 

verificarea 

indicatorilor de 

progres 

 

Decizia Consiliului Profesoral nr. 01 din 29 

august 2019 cu privire la constituirea 

Consiliului de etică al Colegiului ,,Alexei 

Mateevici” din Chișinău. 

Decizia Consiliului Profesoral cu privire la 

aprobarea Regulamentului de Organizare și 

funcționare a Consiliului de Etică nr.1 din 

29.08.2019 

Ordine și dispoziții 

cu privire la 

activitatea de bază a 

Colegiului ,,Alexei 

Mateevici” 

Registrul proceselor-

verbale ale 

Consiliului 

Profesoral 

4.2. Funcționalitatea consiliului de etică din colegiu 

prin: 

1. Prezentarea principiilor de activitate a 

consiliului, a misiunii, funcțiilor, 

atribuțiilor membrilor Consiliului de 

Etică 

2. Raport de activitate al Consiliului de 

Etică 

3. Semnarea fișei declarative privind 

respectarea Codului Educației, Codului 

de Etică al cadrului didactic pentru anul 

de studiu 2019-2020  

 

 

Permanent, cu 

verificarea 

indicatorilor de 

progres 

2 ședințe ale Consiliului de Etică 

Prezentare PP privind Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului de 

Etică și a Planului de activitate al 

Consiliului de Etică în cadrul Consiliului 

Profesoral 30.01.2018. 

Consiliul Profesoral din 17.05.2018 

Elaborarea fișei declarative privind 

respectarea prevederilor Codului Educației, 

Codului de Etică a cadrului didactic, Legii 

nr. 90 din 24.04.2008 cu privire la 

prevenirea și combaterea corupției, ord. nr. 

1049 din 10.10.2014 cu privire la punerea în 

aplicare a Instrucțiunilor privind 

mecanismul intersectorial de cooperare, 

identificare și evaluare, referirea asistența și 

monitorizarea copiilor victime și potențialii 

victime ale violenței ANET  și a altor legi. 

Pagina web a 

colegiului 

 

Registrul proceselor-

verbale ale 

Consiliului 

Profesoral 

 

 

Dosarul personal al 

cadrului didactic 

 

 

4.3. Pe parcursul anului 2019 nu s-au înregistrat 

petiții, plângeri, încălcări a prevederilor Codului 

de etică al cadrului didactic  

 

 Număr de cazuri denunțate- 0 

număr de sancțiuni aplicate- 0 

 

 


