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Preambul
Educaţia este prioritate naţională în România, iar procesul
educaţional trebuie să se desfăşoare într-un mediu care oferă calitate,
siguranţă şi eficienţă.
Având în vedere contaminarea sistemului naţional de educaţie cu
acte de corupţie, ce conduc la scăderea eficienţei şi calităţii actului
educaţional, precum şi a descreşterii încrederii a beneficiarilor direcţi şi
indirecţi în performanţa învăţământului românesc, un ghid deontologic
pentru factorii decindenţi din cadrul fiecărei şcoli, respectiv Consiliul de
Administraţie, se impune a fi elaborat.
Rolul acestui Ghid dentologic este de a-i îndruma atât pe cei care
iau deciziile în şcoli, cât şi pe cei care le implementează să-şi
îndeplinească obligaţiile cu profesionalism şi corectitudine, să identifice
mai uşor situaţiile de incompatibilitate, de conflict de interese, de
fenomene cu potenţial caracter corupt şi să le furnizeze modele şi
instrumente pentru a-i ajuta să prevină şi să combată actele care se
interpun în faţa derulării normale a procesului educaţional.
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În acelaşi timp decidenţii şi actorii didactici trebuie să îşi cunoască şi
drepturile în virtutea funcţiilor pe care le deţin, drepturi care îi
împuternicesc să acţioneze în vederea îmbunăţirii procesului de
învăţământ sau corectării şi intervenţiei în situaţii specifice.
Acest ghid oferă nu numai îndrumări morale şi etice sau modele de
bune practici privind interacţiunea între actorii implicaţi în şcoli, ci pune
la dipoziţia utilizatorului şi o compilaţie a actelor normative din sfera
corupţiei, cu referire la personalul din domeniul educaţional.
Ghidul conţine de asemenea şi exemple de succes ale altor ţări cu
privire la modalitatea de inserare a mesajelor anticorupţie în spaţiul
mediatic şi şcolar şi a fomării elevilor şi studenţilor pentru a fi vigilienţi şi
a avea toleranţă zero vizavi de actele de corupţie.
Capitolul I
Norme internaţionale şi europene privind prevenirea şi
combaterea corupţiei
Preocupările existente la nivel internaţional în ceea ce priveşte
prevenirea şi combaterea corupţiei s-au intensificat îndeosebi începând cu
anii 2000. În prezent putem constata deja existenţa unui adevărat sistem de
standarde relevante şi care pot constitui temeiuri eficiente pentru
structurarea politicilor naţionale în materie.
Ne propunem, în cele ce urmează să trecem în revistă aceste norme,
urmând să accentăm asupra acelor prevederi utile în abordarea
fenomenului corupţiei în sistemul educaţional.
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1.1. Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei
(2003)
Convenţia, care reprezintă este primul tratat cu vocaţie universală în
domeniul combaterii corupţiei, a fost ratificată de către România prin
Legea nr.365-15 septembrie 2004( publicată în M.Of. nr. 903/5.10.2004) .
În Preambulul său se reţine preocuparea pe care statele părţi o
manifestă faţă de gravitatea problemelor pe care le pune corupţia şi de
ameninţarea pe care aceasta o constituie pentru stabilitatea şi siguranţa
societăţilor, subminând instituţiile şi valorile democratice, valorile etice şi
justiţia şi compromiţând dezvoltarea durabilă şi statul de drept, preocupate
în egală măsură de legăturile existente între corupţie şi celelalte forme ale
criminalităţii, în special criminalitatea organizată şi criminalitatea
economică, inclusiv spălarea banilor.
Se precizează totodată că fenomenul corupţiei nu mai este o
problemă locală, ci un fenomen transnaţional care loveşte toate societăţile
şi toate economiile, ceea ce face esenţială cooperarea internaţională,
pentru a o preveni şi pentru a o opri, exprimându-se convingerea că o
abordare globală şi multidisciplinară este necesară pentru a prevenii şi
combate eficient corupţia.
De aceea, statelor le revine responsabilitatea de a eradica acest
flagel şi de a coopera între ele, cu sprijinul şi participarea persoanelor şi
grupurilor care nu aparţin sectorului public, cum ar fi societatea civilă,
organizaţiile neguvernamentale şi comunităţile de persoane, pentru ca
eforturile lor în acest domeniu să fie eficiente, având în egală măsură
conştiinţa principiilor bunei gestiuni a afacerilor publice şi a bunurilor
publice, de echitate, de responsabilitate şi de egalitate în faţa legii, precum
şi de necesitate a păstrării integrităţii şi favorizării unei culturi de refuz al
corupţiei.
Vom observa, însă, că în textul Convenţiei nu este definit în mod
expres termenul generic de „corupţie”, făcându-se însă trimitere, după
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cum vom vedea, la o serie de manifestări concrete ale acesteia. În schimb,
la art. 2 sunt definiţi, o serie de termeni, unii având relevanţă pentru cursul
nostru cum sunt:
a) prin agent public se înţelege: (i) orice persoană care deţine un
mandat legislativ, executiv, administrativ sau judiciar al unui stat parte,
care a fost numită ori aleasă, cu titlu permanent sau temporar, care este
remunerată ori neremunerată, şi oricare ar fi nivelul său ierarhic; (ii) orice
persoană care exercită o funcţie publică, inclusiv pentru un organism
public sau o întreprindere publică, ori care prestează un serviciu public,
aşa cum aceşti termeni sunt definiţi în dreptul intern al statului parte şi
aplicaţi în domeniul pertinent al dreptului acestui stat; (iii) orice persoană
definită ca "agent public" în dreptul intern al unui stat parte. Totuşi, în
scopurile anumitor măsuri specifice prevăzute în cap. II al prezentei
convenţii, prin agent public se poate înţelege orice persoană care exercită
o funcţie publică sau care prestează un serviciu public (deci inclusiv
personalul din sistemul de educaţie), aşa cum aceşti termeni sunt definiţi
în dreptul intern al statului parte şi aplicaţi în domeniul pertinent al
dreptului acestui stat;
b) prin bunuri se înţelege orice tip de bun, corporal sau incorporal,
mobil ori imobil, tangibil sau intangibil, precum şi actele juridice ori
documentele atestând proprietatea acestor bunuri sau drepturile referitoare
la acestea;
c) prin produs al infracţiunii se înţelege orice bun provenit direct sau
indirect din săvârşirea unei infracţiuni ori obţinut direct sau indirect din
săvârşirea unei infracţiuni;
d) prin blocare sau sechestru se înţelege interdicţia temporară a
transferului, conversiei, dispoziţiei ori circulaţiei bunurilor sau faptul de a
fi asumat temporar paza ori controlul de bunuri pe baza unei hotărâri a
unei instanţe judecătoreşti sau a unei alte autorităţi competente;
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e) prin confiscare se înţelege deposedarea permanentă de bunuri pe
baza unei hotărâri a unei instanţe judecătoreşti sau a unei alte autorităţi
competente;
f) prin infracţiune principală se înţelege orice infracţiune în urma
căreia rezultă un produs care este susceptibil de a deveni obiectul unei
infracţiuni definite la art. 23 din prezenta convenţie;
g) prin livrare supravegheată se înţelege metoda care constă în
permiterea ieşirii de pe teritoriul, trecerii prin teritoriul sau intrării pe
teritoriul unuia ori mai multor state, a unor expedieri ilicite sau suspecte
de a fi ilicite, sub controlul autorităţilor competente ale acestor state, în
vederea anchetării unei infracţiuni şi identificării persoanelor implicate în
săvârşirea acesteia.
Convenţia se aplică, în conformitate cu dispoziţiile sale, prevenirii
corupţiei, anchetelor şi urmăririlor privind corupţia, precum şi blocării,
sechestrului, confiscării şi restituirii produsului provenind din infracţiunile
prevăzute
în
conformitate
cu
prezenta
convenţie.
Nu este necesar, în afara dispoziţiilor contrare, ca infracţiunile stabilite
conform acesteia să cauzeze o daună sau un prejudiciu patrimonial statului
(art.3).
Articolul 5 impune structurarea unor politici şi practici coerente de
prevenire a corupţiei. Astfel, fiecare stat parte elaborează şi aplică sau are
în vedere, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic,
politici de prevenire a corupţiei eficiente şi coordonate care favorizează
participarea societăţii şi care reflectă principiile de stat de drept, buna
gestiune a problemelor politice şi bunurile publice, de integritate,
transparenţă şi responsabilitate.
De asemenea, fiecare stat parte se străduieşte să pună la punct şi să
promoveze practici eficiente pentru prevenirea corupţiei şi trebuie să
evalueze periodic instrumentele juridice şi măsurile administrative
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pertinente pentru a determina dacă acestea sunt corespunzătoare pentru a
preveni şi combate corupţia.
Referitor la aspectele specifice sectorului public, conform art. 7
fiecare stat parte se străduieşte, dacă este cazul şi conform principiilor
fundamentale ale sistemului său juridic, să adopte, să menţină şi să
consolideze sisteme de recrutare, de angajare, de încurajare a fidelităţii, de
promovare şi de pensionare a funcţionarilor şi altor agenţi publici care:
a) se bazează pe principiile de eficienţă şi de transparenţă şi pe
criterii obiective, precum meritul, echitatea şi aptitudinea;
b) cuprind proceduri corespunzătoare pentru a selecţiona şi pentru a
forma persoanele numite să ocupe posturi publice considerate ca fiind în
mod special expuse la corupţie şi, dacă este cazul, pentru a asigura o
rotaţie pe aceste posturi;
c) favorizează o remuneraţie corespunzătoare şi bareme de tratament
echitabil, ţinând seama de nivelul de dezvoltare economică a statului
parte;
d) favorizează oferta de programe de educare şi de formare care să le
permită să-şi îndeplinească corect, onorabil şi adecvat funcţiile şi să
beneficieze de o formare specializată corespunzătoare care să-i
sensibilizeze mai mult la riscurile corupţiei inerente exerciţiului funcţiilor
lor. Aceste programe pot face referire la codurile şi normele de conduită
aplicabile.
O importanţă particulară o au Codurile de conduită ale agenţilor
publici, la care fac referire prevederile articolului 8.
În text se subliniază că pentru a lupta împotriva corupţiei, fiecare
stat parte încurajează în mod special integritatea, cinstea şi răspunderea
agenţilor publici, conform principiilor fundamentale ale sistemului său
juridic.
În particular, fiecare stat parte se străduieşte să aplice, în cadrul
propriilor sisteme instituţionale şi juridice, coduri sau norme de conduită
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pentru exercitarea corectă, onorabilă şi corespunzătoare a funcţiilor
publice.
Fiecare stat parte are în vedere, de asemenea, conform principiilor
fundamentale ale dreptului său intern, să aplice măsuri şi sisteme de natură
să înlesnească semnalarea prin agenţii publici ai autorităţilor competente a
actelor de corupţie despre care au luat cunoştinţă în exerciţiul funcţiilor
lor.
Fiecare stat parte se străduieşte, dacă este cazul şi conform
principiilor fundamentale ale dreptului său intern, să aplice măsuri şi
sisteme care să-i oblige pe agenţii publici să declare autorităţilor
competente toate activităţile exterioare, orice ocupaţie, orice plasamente,
orice bunuri şi orice dar sau avantaj substanţial din care ar putea rezulta un
conflict de interese cu funcţiile lor de agent public.
Fiecare stat parte are în vedere să ia, conform principiilor
fundamentale ale dreptului său intern, măsuri disciplinare sau alte măsuri
care se dovedesc a fi necesare împotriva agenţilor publici care încalcă
codurile ori normele instituite în baza prezentului articol.
Ţinând seama de necesitatea luptei împotriva corupţiei, fiecare stat
parte ia, conform principiilor fundamentale ale dreptului său intern,
măsurile necesare pentru a spori transparenţa administraţiei sale publice,
inclusiv în ceea ce priveşte organizarea, funcţionarea şi procesele
decizionale, dacă este cazul. Aceste măsuri pot include, conform art. 10, în
special:
a) adoptarea de proceduri sau de reglementări care să permită
publicului obţinerea, dacă este cazul, a informaţiilor asupra organizării,
funcţionării şi proceselor decizionale de administraţie publică, precum şi,
ţinând seama de protecţia vieţii private şi a datelor personale, asupra
deciziilor şi actelor juridice care îi privesc;
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b) simplificarea, dacă este cazul, a procedurilor administrative, cu
scopul de a facilita accesul publicului la autorităţile de decizie competente;
şi
c) publicarea informaţiilor, inclusiv a eventualelor rapoarte
periodice, despre riscurile de corupţie în cadrul administraţiei publice.
Un stat parte la Convenţie trebuie să ia măsurile corespunzătoare, în
limita mijloacelor sale şi conform principiilor fundamentale ale dreptului
său intern, pentru a favoriza participarea activă a persoanelor şi a
grupurilor care nu aparţin sectorului public, cum ar fi societatea civilă,
organizaţiile neguvernamentale şi comunităţile de persoane, la prevenirea
corupţiei şi la lupta împotriva acestui fenomen, precum şi pentru a
sensibiliza mai mult publicul cu privire la existenţa, la cauzele şi la
gravitatea corupţiei şi la ameninţarea pe care acest fenomen o reprezintă.
Această participare ar trebui consolidată prin măsuri constând în:
a) sporirea transparenţei proceselor de decizie şi promovarea
participării publicului la aceste procese;
b) asigurarea accesului efectiv al publicului la informaţie;
c) întreprinderea de activităţi de informare a publicului pentru a-l
provoca să nu tolereze corupţia, precum şi de programe de educare a
publicului, în special în şcoli şi universităţi;
d) respectarea, promovarea şi protejarea libertăţii de cercetare,
primire, publicare şi difuzare a informaţiilor privind corupţia. Această
libertate poate fi supusă la anumite restricţii, care trebuie totuşi să fie
prevăzute de lege şi necesare:
(i) respectului drepturilor sau reputaţiei altuia;
(ii) protecţiei, securităţii naţionale sau a ordinii publice ori a sănătăţii
sau moralei publice.
Fiecare stat parte ia măsurile corespunzătoare pentru a veghea ca
organismele de prevenire a corupţiei, competente, menţionate în prezenta
convenţie, să fie cunoscute publicului şi face ca ele să fie accesibile, astfel
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încât orice fapt susceptibil de a fi considerat o infracţiune, stabilită
conform prezentei convenţii, să le poată fi semnalat, inclusiv sub
acoperirea anonimatului.
1.2. Norme adoptate de Consiliul Europei:
• Convenţia penală privind corupţia (1999) şi Protocolul
adiţional; Grupul Statelor împotriva Corupţiei (GRECO)
Ratificată de România prin Legea nr. 27/2002, Convenţia penală
privind corupţia adoptată de Consiliul Europei la 27 ianuarie 1999, preia la
nivel regional tematica din convenţia corespondentă a Organizaţiei
Naţiunilor Unite.
În cadrul convenţiei ţinta principală o reprezintă crearea normelor
comune referitoare la anumite infracţiuni de corupţie, nici în acest
document nefiind definit în mod expres termenul de corupţie, şi vizează,
totodată, ameliorarea cooperării internaţionale.
Convenţia penală privind corupţia ia în considerare măsurile ce
trebuie adoptate la nivel naţional în vederea prevenirii corupţiei ce se
manifestă în domenii cum sunt: Corupţia activă a agenţilor publici
naţionali (art. 2); Corupţia pasivă a agenţilor publici naţionali (art. 3);
Corupţia membrilor adunărilor publice naţionale (art.4); Corupţia agenţilor
publici străini ( art. 5); Corupţia membrilor adunărilor publice străine
(art.6); Corupţia activă în sectorul privat (art. 7); Corupţia pasivă în
sectorul privat (art. 8); Corupţia funcţionarilor internaţionali (art. 9);
Corupţia membrilor adunărilor parlamentare internaţionale (art. 10);
Corupţia judecătorilor şi a agenţilor curţilor internaţionale (art. 11);
Traficul de influenţă (art. 12); Spălarea produselor obţinute din
infracţiunile de corupţie Infracţiuni contabile(art. 13).
În schimb, Convenţia nu accentuează asupra necesităţii luării de
măsuri preventive.
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• Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO)
Articolul 24 al Convenţiei Penale privind corupţia prevede că
Grupul Statelor împotriva Corupţiei (GRECO) asigură urmărirea punerii
în aplicare a acesteia de către părţile contractante.
GRECO are rolul de a controla prin intermediul unui mecanism
dinamic de evaluări şi presiuni reciproce, aplicarea în practică a
instrumentelor juridice ale Consiliului Europei. GRECO funcţionează în
cicluri sau runde de evaluare, fiecare acoperind teme specifice. Până în
acest moment s-au desfăşurat 3 runde de evalure pe diferite teme.
• Cele 20 principii directoare privind corupţia (Rezoluţia (97)
24)
Adoptată de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 6
noiembrie 1997, Rezoluţia (97) 24 a Comitetului de Miniştri privind cele
20 de principii directoare pentru lupta împotriva corupţiei s-a constituit
într-un document pus la dispoziţia statelor europene înaintea convenţiilor
cu putere obligatorie prin care acestea au putut încă de la momentul
respectiv să-şi adapteze legislaţia şi practicile pentru prevenirea ş limitarea
efectelor corupţiei.Aceste principii constituie un vademecum ce trebuie
luat în considerare de toate instituţiile şi de toţi actorii implicaţi în
diminuarea fenomenului corupţiei. Cele 20 de principii sunt formulate
astfel :
1. să luăm măsurile cele mai efective pentru prevenirea corupţiei şi,
în acest sens, să contribuim la educaţia publică şi la promovarea bunei
conduite (etice);
2. să asigurăm o incriminare adecvată a corupţiei naţionale şi
internaţionale;
3. să asigurăm că toţi cei responsabili de prevenirea, investigarea,
urmărirea şi adjudecarea cazurilor de corupţie să se bucure de gradul
necesar de autonomie şi independenţă, pentru a-şi putea îndeplini funcţiile
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lor corespunzătoare, vor fi feriţi de orice imixtiuni şi influenţe nepotrivite
şi vor avea la dispoziţie mijloace efective pentru colectarea probelor
necesare, protejând persoanele care vor ajuta autorităţilor în vederea
combaterii corupţiei şi păstrării confidenţialităţii investigaţiilor;
4. vor asigura măsuri potrivite pentru identificarea şi confiscarea
produselor actelor de corupţie;
5. vor asigura măsuri adecvate pentru prevenirea utilizării
persoanelor juridice în scopul acoperirii contravenţiilor legate de corupţie;
6. vor limita imunitatea, în cazul investigaţiilor iniţiate, urmărirea ori
adjudecarea contravenţiilor legate de corupţie până la nivelul considerat a
fi drept minim pentru o societate democratică;
7. vor promova specializarea persoanelor sau a organelor
responsabile de lupta împotriva corupţiei şi le vor asigura cu mijloacele
adecvate şi instruirea corespunzătoare, pentru a-şi îndeplini sarcinile
statutare;
8. vor asigura ca legislaţia fiscală şi autorităţile responsabile de
implementarea acesteia să contribuie la combaterea corupţiei într-un mod
cât mai eficient şi coordonat, în special prin neacordarea facilităţilor
fiscale, prin legi sau practici administrative, care ar putea fi utilizate
pentru extragerea de mită şi alte avantaje neloiale şi contravenţionale;
9. vor asigura ca organizarea, funcţionarea şi procesul de luare a
deciziilor în administraţia publică să ţină cont de necesitatea stringentă a
combaterii corupţiei, în special prin stabilirea unei cât mai mari
transparenţe consistente cu nevoia de a asigura mai multă eficienţă
instituţională;
10. vor asigura ca regulamentele care privesc drepturile şi
responsabilităţile funcţionarilor publici să se inspire şi să ia în consideraţie
cerinţele generale cunoscute pentru lupta împotriva corupţiei, asigurând o
serie de măsuri disciplinare adecvate şi efective; vor promova o dezvoltare
a încadrărilor juridice foarte specifice în ceea ce priveşte comportamentul
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care se aşteaptă din partea funcţionarilor publici prin mijloacele cele mai
potrivite, după cum ar fi Codurile de conduită;
11. vor asigura folosirea pe scară largă a procedurilor
corespunzătoare de audit, aplicabile tuturor activităţilor din domeniul
administraţiei publice şi al sectorului public;
12. vor susţine rolul esenţial pe care-1 au procedurile de audit în ceea
ce priveşte prevenirea şi depistarea corupţiei în afara organelor
administraţiei publice;
13. vor asigura ca sistemul răspunderii publice sau de
responsabilitate a funcţionarilor publici să ţină cont de consecinţele
comportamentului corupt al oficialilor publici;
14. vor adopta procedurile cele mai potrivite pentru asigurarea
transparenţei procedurilor la achiziţiile publice, necesare să asigure o
concurenţă cât mai cinstită şi să prevină tentaţia pentru corupţie;
15. vor încuraja adoptarea, de către reprezentaţii aleşi, a diferitor
coduri de conduită şi vor promova reguli stricte pentru finanţarea
partidelor politice şi de organizare a campaniilor electorale, care să
prevină corupţia;
16. vor asigura ca presa să aibă libertatea de a obţine şi de a difuza
informaţie relevantă asupra chestiunilor legate de corupţie în societate,
fiind pasibilă de anumite restricţii sau limitări numai în cazurile care sunt
acceptabile pentru o societate democratică;
17. vor asigura ca legislaţia civilă să ia în consideraţie necesitatea
luptei împotriva corupţiei şi, în particular să ofere remedii eficiente pentru
a proteja drepturile şi interesele care sunt afectate de corupţie;
18. vor încuraja cercetarea fenomenului corupţiei;
19. vor asigura ca în orice aspect al luptei împotriva corupţiei, orice
conexiuni posibile cu crima organizată şi spălarea de bani să fie luate în
consideraţie;
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20. vor dezvolta cât mai mult posibil cooperarea internaţională în
toate domeniile care au tangenţă cu obiectivele de luptă împotriva
corupţiei.
• Recomandarea privind codurile de conduită privind agenţii
publici (nr.2000(10))
Documentul recomandă guvernelor statelor membre ale Consiliului
Europei să promoveze, respectând legislaţia naţională şi principiile de
dirijare a administrării publice, adoptarea codurilor naţionale de conduită
pentru agenţii publici inspirându-se dintr-un Codul model de conduită
pentru agenţii publici anexat la acestuia.
Scopul acestui cod este de a preciza normele în materie de integritate
şi de conduită cărora agenţii publici trebuie să se conformeze, să-i ajute să
respecte aceste norme şi să informeze publicul despre conduita care este în
drept să o aştepte din partea agenţilor publici.
Agentul public trebuie să evite ca interesele proprii să intre în
conflict cu funcţiile sale publice. Agentul public are responsabilitatea să
evite asemenea conflicte fie că sunt reale, potenţiale sau susceptibile să
apară. În nici un caz, agentul public nu trebuie să obţină în interesul
personal vreun avantaj datorită poziţiei sale oficial (art. 8 din Codul
model). Agentul public care consideră că i se cere să acţioneze ilegal,
contrar legii sau eticii, fapt care ar duce la înfăptuirea unor crime sau să
acţioneze contrar prezentului cod, trebuie să semnaleze despre aceasta
conform legii.
Conform legii, agentul public trebuie să semnaleze agenţilor
competenţi orice încălcare a codului de către alţi agenţi publici despre care
el sau ea ştie.
Agentul public care a semnalat, în conformitate cu legea, un caz
prevăzut mai sus, şi care consideră că nu a fost primit un răspuns
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satisfăcător, poate informa în scris despre aceasta şeful competent de
funcţia publică.
Dacă un caz nu poate fi reglementat într-un mod acceptabil pentru
agentul vizat de către procedurile şi căile de recurs prevăzute în legislaţia
privind funcţia publică, agentul trebuie să execute instrucţiunile legale pe
care el sau ea le-a primit.
Agentul public trebuie să semnaleze autorităţilor competente orice
dovadă, alegaţie sau bănuială de activitate ilegală sau criminală referitoare
la funcţia publică pe care el sau ea o cunoaşte în exerciţiul sau cu ocazia
exercitării funcţiilor sale publice. Anchetarea faptelor raportate revine
autorităţilor competente .
Administraţia publică trebuie să vegheze ca agentul public care
semnalează un caz prevăzut mai sus în baza unor bănuieli rezonabile şi de
bună credinţă să nu sufere nici un prejudiciu (art. 12 din Codul model).
Modelul de Cod de conduită mai conţine dispoziţii utile cum ar cele
referitoare la:
Conflictele de interese. Un conflict de interese apare dintr-o situaţie
în care un agent public are un interes personal de natură să influenţeze sau
să pară că influenţează asupra exercitării imparţiale şi obiective a
funcţiilor sale oficiale.
Interesul personal al agentului public include orice avantaj pentru elînsuşi sau ea-însăşi fie în favoarea familiei sale, părinţilor, prietenilor sau
persoanelor apropiate, fie persoanelor sau organizaţiilor cu care el sau ea
are sau a avut relaţii de afaceri sau politice. El include de asemenea orice
obligaţie financiară sau civilă la care agentul public este constrâns.
Atunci când i se cere, agentul public trebuie să declare dacă el sau ea
are sau nu are un conflict de interese.
Orice conflict de interese declarat de un candidat al administraţiei
sau la un nou post în funcţia publică trebuie să fie rezolvat înainte de
numire (art.13).
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Reacţia faţă de ofertele de avantaje nedatorate. Dacă agentului
public i s-a propus un avantaj nedatorat, pentru a-şi asigura protecţia sa, el
sau ea trebuie să întreprindă următoarele măsuri(art.19):
-să refuze avantajul nedatorat; nu este necesar să-l accepte pentru a-l
folosi ca dovadă;
-să încerce să identifice persoana care a făcut oferta;
-să evite contactele îndelungate, deşi cunoaşterea motivului ofertei
poate fi utilizată la o depoziţie;
-în cazul când cadoul nu poate fi nici refuzat, nici întors
expeditorului, el trebuie păstrat fiind manipulat cât mai puţin posibil;
-să încerce să aibă martori, de exemplu, colegii de lucru din preajmă;
-să alcătuiască în termeni optimi un proces verbal scris privind
această tentativă, de preferinţă într-un registru oficial;
-cât mai repede să semnaleze această tentativă superiorului său
ierarhic sau direct autorităţii competente pentru a aplica legea;
-să continuie să lucreze normal, în special asupra cazului în care i-a
fost oferit avantajul nedatorat.
Abuzul de poziţie oficială. Agentul public nu trebuie să ofere
avantaje ce decurg din situaţia de agent public, cel puţin din situaţia
autorizată legal.
Agentul public nu trebuie să încerce să influenţeze în scopuri private
vreo persoană sau entitate oricare nu ar fi, inclusiv alţi agenţi publici,
servindu-se de poziţia sa oficială, sau propunându-le avantaje personale
(art.21).
Responsabilitatea superiorilor ierarhici (art.25) Agentul public
împuternicit să controleze sau să dirijeze alţi agenţi publici trebuie s-o facă
în conformitate cu politicile şi obiectivele autorităţii publice de care el sau
ea depinde. El sau ea va trebui să răspundă pentru acţiunile sau omisiunile
personalului său contrare acestor politici şi obiective dacă el sau ea n-a
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luat măsurile cu promtitudinea firească cerută de la o persoană în poziţia
sa pentru a împiedica asemenea acţiuni sau omisiuni.
Agentul public împuternicit să controleze sau să dirigeze alţi agenţi
publici trebuie să ia măsurile necesare pentru a împiedica personalul său
de a se implica în acte de corupţie legate de locul său de lucru. Aceste
măsuri pot fi: de a atrage atenţia şi a aplica legile şi regulamentele, de a
asigura o instruire adecvată împotriva corupţiei, de a fi atent la dificultăţile
financiare sau altele pe care le poate întâlni personalul său şi de a
demonstra, datorită comportamentului său personal, un exemplu de
integritate.
Trebuie să amintim că prin Legea nr. 7 din 18 februarie 2004
privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în M.Of. nr.
525/2 aug. 2007 , a fost adoptat în dreptul intern un document inspirat din
standardul Consiliului Europei.
H

H

1.3. Standarde ale Uniunii Europene
• Principalele linii directoare dezvoltate de Uniunea Europeană
în domeniul anticorupţie
Practic, obiectivul politicii Uniunii Europene împotriva corupţiei
este acela de a stabili o abordare comună, la nivel european, care să
cuprindă diferite aspecte precum comerţul internaţional şi concurenţa,
cheltuielile externe ale UE, resursele UE şi dezvoltarea cooperării.
La data de 10 decembrie 2009, Consiliul European a adoptat
Programul Stockholm – O Europă mai deschisă şi mai sigură, în serviciul
şi pentru protecţia cetăţeanului. În cuprinsul acestuia, Consiliul European
invită Comisia să stabilească indicatori, pe baza sistemelor existente şi
criteriilor comune, cu scopul de a măsura eforturile anticorupţie (în special
în aria acquis-ului - achiziţiilor publice, controlul financiar, etc.) şi să
elaboreze o politică anticorupţie cuprinzătoare, în cooperare cu GRECO.
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De asemenea, Comisia trebuie să elaboreze un raport privind modalitatea
în care Uniunea Europeană poate deveni membru al GRECO.
Capitolul II
Principii identificate în activitatea de prevenire şi combatere a
corupţiei în educaţie la nivel european
Consideraţii generale
În vederea identificării principiilor aplicabile în domeniul corupţiei
în educaţie vor fi luate în considerare toate normele europene existente în
domeniu, dar şi studiile efectuate. Nu putem trece la stabilirea principiilor
care trebuie avute în vedere, fără să face referire în primul rând la
Rezoluţia nr. (97) din 24.11.1997 adoptată în cadrul Consiliului Europei
care a convenit să adopte cele 20 de principii directoare în lupta împotriva
corupţiei, elaborate de către Grupul Multidiscipinar privind corupţia, fiind
recunoscută ca un punct de reper de către toate statele europene.
Pornind de la principiile adoptate în cadrul Consiliului Europei, de la
reglementările adoptate de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
Europeană şi de la măsurile adoptate de instituţiile Uniunii Europene,
precum şi de la studiile efectuate de organizaţiile neguvernamentale şi
analizele doctrinei în domeniu putem afirma că în domeniul prevenirii şi
combaterii corupţiei în educaţie pot fi luate în considerare următoarele
principii: promovarea unei conduite etice pentru toate categoriile de
persoane implicate în activitatea educaţională; creşterea gradului de
educare şi informare a publicului privind faptele de corupţie şi
consecinţele acestora; principiul nediscriminării; evitarea conflictului
de interese; asigurarea transparenţei şi a accesului la informaţii de
interes public în domeniul educaţional.
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2.1. Promovarea unei conduite etice pentru toate categoriile de
persoane implicate în activitatea educaţională.
Invocând primul principiu recomandat statelor europene de către
Consiliul Europei prin Rezoluţia nr. (97) din 24.11.1997, şi anume
necesitatea adoptării de măsuri efective pentru prevenirea corupţiei care să
aibă în vedere educaţia publică şi promovarea unei bune conduite etice, nu
facem decât să întărim rolul codurilor de conduită.
Promovarea unei conduite etice trebuie să aibă în vedere toate
categoriile de persoane implicate în procesul educaţional, în acest sens
avem în vedere categoria cadrelor didactice, dar şi a persoanele angajate în
structurile administrative cu atribuţii în domeniul educaţional ale statelor.
Codurile de conduită elaborate pentru cadrele didactice au fost şi
sunt considerate un mijloc util pentru prevenirea corupţiei în educaţie.
Având în vedere acest aspect, ,,Educational International” a elaborat în
anul 2001 Declaraţia internaţională referitoare la etica profesională prin
care s-a recunoscut amploarea responsabilităţilor inerente în procesul de
predare şi responsabilitatea de a atinge şi de a menţine cel mai înalt grad
de conduită etică faţă de profesie, de elevi, colegi, părinţi şi comunitate.
Cu toate acestea, eficacitatea acestora
depinde foarte mult de
mecanismele adoptate de fiecare stat în parte în vederea punerii în
aplicarea şi de controlul respectării lor.
În ceea ce priveşte funcţionarii publici indicăm exemplificativ
instrumentele adoptate în vederea stabilirii standardelor privind etica
profesională:

Codul internaţional de conduită pentru funcţionarii publici
adoptat de Adunarea Generală ONU în anul 1996;

Consiliul Europei: Codul model de conduită pentru
funcţionarii publici .
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2.2. Cresterea gradului de educare şi informare a publicului
privind faptele de corupţie şi consecinţele acestora
Conform articolului 13 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva
corupţiei (UNCAC), statele părţi se angajează să promoveze participarea
activă a persoanelor şi a grupurilor din afara sectorului public în
activitatea de prevenire a corupţiei şi să informeze cu privire la existenţa,
cauzele, gravitatea şi ameninţarea reprezentată de corupţie.
Discutarea publică a corupţiei, iniţierea de campanii de sensibilizare
a opiniei publice, precum şi elaborarea şi punerea în aplicare a
programelor educaţionale care vizează crearea unei culturi anticorupţie
trebuie incluse în planurile naţionale de acţiune contra corupţiei. Prin
campaniile de informare şi educare se urmăreşte creşterea gradului de
înţelegere a mecanismelor corupţiei şi stimularea unei atitudini civice
anticorupţie cetăţenilor.
Educaţia civică este un proces continuu ce poate fi efectuat pe
următoarele căi:

prin intermediul sistemului şcolar;

prin intermediul societăţii civile;

prin intermediul organelor de stat, dar şi

prin intermediul mijloacelor publice de comunicare.
Prin intermediul sistemului şcolar – este dificil să te adresezi
copiiilor şi adolescenţilor în problema corupţiei şi să le prezenţi
necesitatea de a participa la procesul de prevenire şi combatere a corupţiei,
în cazul în care mediul educaţional în care-şi desfăşoară activitatea este
corupt. De aceea se recomandă o abordare integrată, începând cu
instruirea din partea profesorilor şi continuând cu implicarea autorităţilor
educaţionale şi a reprezentanţilor părinţilor. Din studiile efectuate rezultă
că în statele europene s-au luat măsuri în vederea introducerii atât în
învăţământul preuniversitar, dar şi universitar de programe având ca scop
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principal familiarizarea elevilor cu metodele de prevenire şi combatere a
corupţie. Având în vedere categoria de persoane la care ne adresăm, se
recomandă utilizarea anumitor metode de implementare: utilizarea
serviciilor de consultanţă privind introducerea de module de prevenire a
corupţiei şi anticorupţie în educaţie în domeniul de formare a cadrelor
didactice; instruirea adecvată a persoanelor care se vor adresa elevilor;
consultarea şi cooperarea cu organizaţii cu experienţă în domeniul
prevenirii şi combaterii corupţiei în educaţie; elaborarea materialelor de
predare şi instruire conform standardelor pedagogice; elaborarea şi
promovarea codurilor de conduita destinate persoanelor implicate în
procesul educaţional, precum şi promovarea schimbului de experienţă
între şcoli şi universităţi (Conform, Preventing Corruption in the
Educational System.A Practical Guide, Eschborn 2004).
Prin intermediul societăţii civile - Promovarea unui învăţământ
de calitate implică participarea părinţilor, a organizaţiilor societăţii civile,
a membrilor comunităţii consideraţi beneficiarii sistemului educaţional.
Când părinţii şi / sau organizaţiile societăţii civile îşi asumă monitorizare
funcţiilor (referitoare la numirea profesorilor, administrare de fonduri,
etc), puterea lor creşte şi în acelaşi timp există o creştere a transparenţei şi
a gradului de responsabilitate ceea ce ar determina identificarea sau
reducerea cazurilor de corupţie.
Pentru a putea realiza corespunzător implicarea părinţilor şi
societăţii civile în procesul de prevenire şi combatere a corupţiei, se
recomandă următorii paşi: analiza la nivel local a şcolii şi societăţii
civile; analiza posibilelor forme de participare; identificarea părţilor
interesate şi evaluarea competenţelor lor; coordonarea procesului,
asigurarea participării şi a schimbului de informaţii.
Dacă sunt selectate ONG-urile ca parteneri, statele europene cu
experienţă în domeniul cercetat recomandă îndeplinirea de către acestea a
următoarelor condiţii: să fie aproape de grupul ţintă; să fie democratic
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structurate; să aibă structuri financiare transparente şi mecanisme de
control; să aibă experienţă în sectorul educaţiei şi în cooperare cu
organele de stat şi organizaţii relevante, şi în relaţiile cu mass-media;
să se verifice ca în viitor să nu determine apariţia conflictelor de
interese. [Conform, Preventing Corruption in the Educational System.A
Practical Guide, Eschborn 2004].
Prin intermediul organelor de stat - organele de stat, în special
cele cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, au un rol
major în prezentarea societăţii civile a nivelului şi formelor corupţiei,
arătând totodată măsurile şi metodele implementate în vederea
combaterii.Organizarea de dezbateri, conferinţe, seminarii, grupuri de
lucru sau întâlniri restrânse la care sunt invitate persoanele implicate în
sistemul educaţional, dar şi persoane aparţinând societăţii civile constituie
metode de dialog interpersonal care pot fi utilizate pentru a genera
anumite convingeri, pentru a consolida încrederea şi reputaţia. Informarea
asupra modalităţilor de sesizare, dar şi garantarea protecţiei persoanelor
care cooperează oferă membrilor societăţii civile încredere şi dorinţă de
colaborare.
Prin intermediul mijloacelor publice de comunicare - existenţa
unei prese libere constituie baza unei societăţi democratice, de aceea
mass-media poate fi considerată elementul central al luptei împotriva
corupţiei.
Statele participante OSCE (Organizaţia pentru Securitate şi
Cooperare în Europa) au recunoscut, prin adoptatea în 1975 a Actului
Final de la Helsinki, o mass- medie independentă, statuând astfel un
principiu considerat parte integrantă a tuturor documentelor OSCE în ceea
ce priveşte libertatea de exprimare din 1975 până în prezent.
Totodată trebuie menţionat articolul 10 din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului din 1950 prin care se consacră libertatea de exprimare.
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Existenţa limitelor nu aduce atingere libertăţii de exprimare şi nici
caracterului de presă independentă, prin urmare jurnalismul de investigaţie
desfăşurat conform condiţiilor legale poate fi considerat una din armele
principale prin care publicul poate descoperii practicile corupte.Se susţine
că junalismul de investigaţie îndeplinit cu profesionalism trebuie încurajat,
astfel jurnaliştii trebuie să respecte codurile de conduită existente în
profesia lor(A se vedea Best Practices in Combating Corruption, OSCE).
2.3. Principiul nediscriminării
Conform Art. 26 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
din 1948 orice persoană are dreptul la educaţie. Educaţia trebuie să fie
gratuită, cel puţin în ce priveşte învăţământul elementar şi de bază.
Învăţământul elementar este obligatoriu. Învăţământul tehnic şi
profesional trebuie să fie accesibil tuturor; accesul la studii superioare
trebuie să fie deschis tuturor pe baza deplinei egalităţi, în funcţie de merit.
Educaţia trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane
şi întărirea respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţile
fundamentale. Ea trebuie să stimuleze înţelegerea, toleranţa şi prietenia
între toate popoarele şi între toate grupurile rasiale sau religioase, precum
şi dezvoltarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru menţinerea
păcii.
Prin Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale
şi culturale, statele părţi recunosc dreptul pe care îl are orice persoană la
educaţie angajzându-se să garanteze exercitarea acestuia fără nici o
discriminare întemeiată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică
sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice
altă împrejurare (adoptat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 16
decembrie 1966 şi intrat în vigoare la 3 ianuarie 1976).
Principiul nediscriminării este prevăzut în Constituţia UNESCO
(Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie Ştiinţă şi Cultură), dar şi în
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Convenţia împotriva Discriminării în educaţie adoptată în anul 1960 de
către aceeaşi organizaţie.
Conform Convenţiei invocate prin termenul discriminare se are în
vedere orice diferenţiere, excludere, limitare sau preferinţă care,
întemeiată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice
altă opinie, origine naţională sau socialã, situaţie economicã sau naştere,
are drept obiect sau ca rezultat suprimarea sau alterarea egalitãţii de
tratament în ceea ce priveşte învãţãmântul şi mai ales:înlãturarea unei
persoane sau unui grup de la accesul la diversele tipuri sau grade de
învãţãmânt; limitarea la un nivel inferior a educaţiei unei persoane sau a
unui grup;instituirea sau menţinerea unor sisteme sau instituţii de
învăţământ separate pentru persoane sau grupuri sau plasarea unei
persoane sau unui grup într-o situaţie incompatibilă cu demnitatea umanã.
Cuvântul "învăţământ" se referă la diverse tipuri şi diferite grade de
învăţământ şi cuprinde accesul la învãţãmânt, nivelul şi calitatea sa,
precum şi condiţiile în care este predat.
Un alt instrument internaţional de importanţă majoră este Convenţia
cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, care în articolul 2
stabileşte angajamentul statelor părţi de a respecta şi garanta drepturile
stabilite în convenţie tuturor copiilor din jurisdicţia lor, indiferent de rasă,
culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate,
apartenenţă etnică sau originea socială, de situaţia materială, incapacitatea
fizică, de statutul la naştere sau de statutul dobândit al copilului ori al
părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai acestuia. De asemenea, statele
părţi vor lua toate măsurile de protejare a copilului împotriva oricărei
forme de discriminare sau de sancţionare pe considerente ţinând de situaţia
juridică, activităţile, opiniile declarate sau convingerile părinţilor, ale
reprezentanţilor săi legali sau ale membrilor familiei sale.
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Conform dispoziţiilor art.14 din Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului prin care se stabilesc următoarele : ,,Exercitarea drepturilor şi
libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată
fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă,
religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială,
apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă
situaţie. La acestea adăugăm prevederile art. 2 din Protocolul nr.1 la
Convenţie în care se arată că :,,Nimănui nu i se poate refuza dreptul la
instruire. Statul, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în
domeniul educaţiei şi al învăţământului, va respecta dreptul părinţilor de
a asigura acestă educaţie şi acest învăţământ conform convingerilor lor
religioase şi filosofice.
Prin Protocolul nr.12 la Convenţia europeană pentru apărarea
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale adoptată în 1950 se
interzice discriminarea în legătură cu exercitarea oricărui drept prevăzut
prin lege stabilindu-se un domeniu de aplicare mai extins decât în articolul
14 care se referă numai la drepturile garantate prin Convenţie (Manualului
de drept european privind nediscriminarea, Agenţia pentru Drepturi
Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliul Europei, 2010, p.70).
Discriminarea pe motive de educaţie în temeiul CEDO a constituit
subiectul cauzei D.H. şi alţii/Republica Cehă (D.H. şi alţii/Republica Cehă
[GC] (57325/00), 13 noiembrie 2007) şi al cauzei Oršuš şi alţii/Croaţia
(Oršuš şi alţii/Croaţia [GC] (15766/03), 16 martie 2010).
Uneori, actele de discriminare pot fi rezultatul actelor de corupţie.
De multe ori, în şcoli, selectarea instituţiei de învăţământ de către părinţi,
precum şi repartizarea copiilor în clase (la începutul clasei întâi sau în
clasa a-V-a sau chiar la liceu) se realizează avându-se în vedere anumite
criterii care pot determina discriminarea. Astfel, cadrele didactice în urma
unor intervenţii sau fiind determinaţi de posibilitatea dobândirii unor
foloase materiale pot decide sau influenţa formarea de clase din care să nu
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facă parte anumite categorii de copii. În acest sens, Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a decis în cauza Oršuš şi alţii/Croaţia că plasarea
pentru o perioadă de timp a reclamanţilor în clase special create pentru
copii rromi pe perioada şcolarizării lor în ciclul primar de învăţământ
încalcă prevederile art. 14 coroborat cu art. 2 din Protocolul nr. 1 din
Convenţie (Alexandra LĂNCRĂNJAN, Hotărâri ale Curţii Europene a
Drepturilor Omului martie 2010, în THEMIS -Revista Institutului
Naţional al Magistraturii nr.1/2010, p.121).
În literatura de specialitate, instigarea la discriminare a persoanelor
este considerată o formă de discriminare. De exemplu, directorul unei
şcoli îi sfătuieşte pe părinţi să ameninţe cu retragerea copiilor lor dacă
Inspectoratul şcolar hotărăşte înscrierea unor elevi rromi (Gabriel
Andreescu, Combaterea Discriminării-Seminar de Formare, Bucureşti,
2011, p.5).
Corupţia în educaţie poate determina şi cazuri de discriminare
directă. atunci când o parte din elevi sunt trataţi mai puţin favorabil decât
o altă parte din elevi în special pe criterii de origine socială, avere etc. De
exemplu, elevii care nu au o situaţie socială bună pot fi trataţi în mod
necorespunzător.
O altă cauză a corupţiei poate fi determinată de un comportament
indezirabil care are ca obiectiv sau ca efect lezarea demnităţii unei
persoane şi crearea unui mediu ostil sau umilitor.
În altă ordine de idei, corupţia poate fi determinată de situaţiile în
care părinţii unor elevi, care ar putea fi obiectul discriminării, iau ,,măsuri
preventive’’ pentru a înlătura posibilitatea discriminării, existenţa unui
mediu ostil sau umilitor.
Referitor la domeniul de aplicare al directivelor UE privind
nediscriminarea interdicţia discriminării este de sine stătătoare, dar se
limitează la anumite contexte, cum ar fi încadrarea în muncă, sistemul de
asistenţă socială, bunuri şi servicii.
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Protecţia împotriva discriminării în domeniul încadrării în muncă
cuprinde toate criteriile protejate (sexul, orientarea sexuală, handicapul,
vârsta, rasa, originea etnică, naţionalitatea şi religia sau convingerile)
prevăzute de directivele privind nediscriminarea.Aşa cum corupţia poate fi
o cauză a dicriminării, dar şi o consecinţă a acesteia în cazul elevilor,
aceasta poate fi determinată şi de modul în care se asigură încadrarea în
muncă sau promovarea cadrelor didactice.Corupţia în educaţie poate
apărea în cazul în care o persoană care presupune că ar putea fi
discriminată la încadrarea sau promovare apeleză la anumite mijloace
pentru a elimina această posibilitate. În consecinţă, indiferent de forma de
manifestare, şi anume :
¾
discriminare directă (atunci când o persoană este tratată mai
puţin favorabil decât este, a fost sau ar fi o altă persoană, într-o situaţie
comparabilă, pe baza rasei sau originii etnice),
¾
discriminare indirectă (atunci când o dispoziţie, un criteriu
sau o practică aparent neutră pune o persoană de o anumită rasă sau
origine etnică într-o situaţie specială dezavantajoasă, în comparaţie cu alte
persoane),
¾
hărţuire şi instigare la discriminare, sau indiferent de
persoanele la care facem referire, cum ar fi : elevi; cadre didactice ;
persoane din structurile administrative de învăţământ,
Discriminarea poate constitui o cauză, dar şi o consecinţă a
corupţiei în educaţie.
2.4. Evitarea conflictului de interese
Servirea interesului public este misiunea fundamentală a unui
guvern şi a instituţiilor sale publice. Cetăţenii au dreptul să se aştepte ca
angajaţii organelor de stat să-şi îndeplinească îndatoririle cu integritate şi
în mod imparţial. Funcţionarii publici care urmăresc realizarea intereselor
private constituie o ameninţare pentru asigurarea dreptului fundamental la
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educaţie, prin urmare conflictele de interese determină lipsa încrederii
cetăţenilor în instituţiile statale (A se vedea Best Practices in Combating
Corruption, OSCE, 2003).
Prezentarea principiului impune clarificarea noţiunii de ,,conflict de
interese”, aspect care a constituit obiect al preocupărilor organizaţiilor
internaţionale şi regionale în momentul elaborării şi adoptării
reglementărilor în domeniul corupţiei.
Se susţine că toţi agenţii publici pot avea un interes legitim care
derivă din capacitatea lor de persoane private, dar trebuie să fie
identificate clar cazurile ce pot fi incluse în categoria conflictelor de
interese ce pot determina corupţia. De aceea, conflictul de interese
trebuie: definit,identificat şi eliminat.
În anul 1996, Adunarea Generală O.N.U. preocupată de la gravitatea
problemelor ridicate de corupţie, care pot pune în pericol stabilitatea şi
siguranţa societăţilor, subminează valorile democraţie şi moralitate şi pun
în pericol dezvoltarea socială, economică şi politică, a adoptat rezoluţia
privind acţiunea împotriva corupţiei, însoţită de o anexă ce conţine Codul
internaţional de conduită pentru agenţii publici. În capitolul II al Codului,
numit Conflictul de interese şi Descalificarea se stabiliesc următoarele:

Funcţionarii publici nu trebuie să-şi utilizeze autoritatea în
vederea avansării lor sau pentru a obţine un avantaj pentru familia lor sau
realizarea unor interese financiare.Aceştia nu trebuie să se angajeze în nici
o tranzacţie, să deţină o poziţie sau să aibă vreun interes comercial,
fimanciar sau de altă natură care să fie incompatibile cu funcţiile şi
îndatoririle lor oficiale;

În vederea exercitării unei funcţii publice, în acord cu
dispoziţiile legale, funcţionarii publici trebuie să declare toate aspectele,
activităţile care ulterior ar putea determina un conflict de interese. În cazul
în care există posibilitatea ivirii unui conflict între interesele private şi
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îndatoririle publice se vor lua măsurile mecesare pentru eliminarea
acestuia;

Se interzice utilizarea în mod necorespunzător a banilor
publici, a bunurilor aflate în proprietatea statului, precum şi a serviciilor şi
datelor oficiale în vederea obţinerii de avantaje pentru sine sau pentru alţii;

Nu este permis persoanelor care deţin o funcţie publică să
creeze, în timpul exercitării acesteia, condiţii în vederea obţinerii de
foloase în momentul părăsirii funcţiei în cauză.
Totodată, statele părţi ale Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva
corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, consideră necesar
să adopte, să menţină şi să consolideze sisteme care să favorizeze
transparenţa şi să prevină conflictele de interese (art.7 pct.4). Prin urmare,
pentru a lupta împotriva corupţiei, fiecare stat parte încurajează în mod
special integritatea, cinstea şi răspunderea agenţilor publici, conform
principiilor fundamentale ale sistemului sau juridic, străduindu-se, dacă
este cazul şi conform principiilor fundamentale ale dreptului sau intern, să
aplice măsuri şi sisteme care să-i oblige pe agenţii publici să declare
autorităţilor competente toate activităţile exterioare, orice ocupaţie,
plasamente, bunuri şi orice dar sau avantaj substanţial din care ar putea
rezulta un conflict de interese cu funcţiile lor.
Consiliul Europei indică faptul că avem conflict de interese în cazul
în care un agent public are un interes privat, care este de natură să
influenţeze executarea imparţială şi obiectivă a atribuţiilor sale.
Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare oferă o
descriere similară prezentând conflictul de interese după cum urmează:
,,un conflict între datoria publică şi interesele private ale unui oficial,
situaţie care ar putea influenţa performanţa muncii sale şi
responsabilităţile asumate.”
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Conform Ghidului OECD privind administrarea conflictului de
interese în serviciile publice, noţiunea de interese private ale unui oficial
are un conţinut cuprinzător incluzând:
¾
interese private de afaceri determinate de existenţa unor
parteneriate, investiţii sau alocarea de contracte guvernamentale;
¾
afilierea funcţionarului la diferite organizaţii (de
exemplu, un oficial de rang înalt are o anumită calitate în structurile unei
organizaţii non-profit care primeşte finanţare de la autoritatea în care îşi
desfăşoară activitatea agentul respectiv);
¾
deţinerea de către o persoană a unei poziţii-cheie într-o
agenţie guvernamentală care desfăşoară relaţii comerciale cu o societate
comercială la care persoana respectivă ocupase anterior o funcţie de
conducere (OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the
Public Service, 2005).
Însă interesele private nu se pot limita doar la cele care determină
obţinerea unor avantaje pecuniare, fiind incluse şi avantajele profesionale
pentru sine sau pentru membrii de familie; facilităţi pentru prieteni sau
avantajarea clientelei politice.
Raportându-ne la sfera corupţiei în educaţie în categoria situaţiilor
care ar putea genera conflicte de interese putem include:

susţinerea angajării sau promovării persoanelor care nu
întrunesc standardele necesare asigurării unui învăţământ de calitate;

acordare de avantaje copiilor pe baza legăturilor de rudenie
sau de prietenie –note mai bune sau promovarea unor examene mult mai
uşor;

facilitarea încheierii de contracte de către membrii de
familie sau prieteni în vederea asigurării de servicii instituţiilor de
învăţământ în scopul obţinerii de avantaje financiare.
Având în vedere situaţiile prezentate şi conform unui studiu elaborat
de OECD, nepotismul este considerat un caz particular ce declanşează
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conflict de interese. Deşi expresia tinde să fie utilizată pe scară largă, se
aplică strict la o situaţie în care o persoană îşi foloseşte puterea publică
pentru a obţine o favoare- de foarte multe ori un loc de muncă - pentru un
membru al familiei sale.
Relaţiile de prietenie sunt considerate oarecum asemănătoare
nepotismului, dar având o sferă mult mai largă de acţiune. În Marea
Britanie, relaţiile de prietenie sunt indicate prin expresiile ,,old school tie”
sau ,,old boys club”.
Dintre statele europene, Croaţia poate fi dată ca exemplu de stat cu o
legislaţie bogată în domeniul identificării şi înlăturării conflictelor de
interese (A se vedea Best Practices in Combating Corruption, OSCE,
2003).
În vederea gestionării şi eliminării conflictelor de interese OECD a
formulat următoarele recomandări:
1.
Identificarea situaţiilor care pot determina conflictul de
interese-în acest sens, se va asigura o descriere clară şi realistă a
circumstanţelor şi relaţiilor ce pot duce la o situaţie de conflict de interese;
2.
Stabilirea
procedurilor
pentru
identificarea,
gestionarea şi soluţionarea conflictelor de interese - statele trebuie să se
asigure că funcţionarii publici cunosc dispoziţiile legale privind
identificarea şi declararea conflictelor de interese;
3.
Exercitarea corespunzătoare de către organele de
conducere a atribuţiilor privind gestionarea conflictelor de intereseorganele de conducere trebui să-şi asume responsabilitatea pentru
aplicarea efectivă a politicii privind conflictele de interese prin stabilirea
unui proces decizional coerent, luarea deciziilor pe baza acestui model, în
cazuri individuale, monitorizarea şi evaluarea eficacităţii politicilor şi, în
cazul în care este necesar, îmbunătăţirea sau modificarea politicilor pentru
a face mai eficiente;
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4.
Crearea unui parteneriat cu angajaţii-asigurarea
nivelului de publicare, de sensibilizare şi de înţelegere a politicii de
conflict de interes, prin instruire şi consiliere;
5.
Punerea în aplicare a politicii privind conflictul de
interese-identificarea faptelor ce pot constitui infracţiuni în cazul
conflictului de interese, precum şi a consecinţele săvărşirii acestora,
inclusiv a sancţiunilor disciplinare;
6.
Iniţierea de parteneriate cu mediul de afaceri şi
organismele non-profit-implicarea mediului de afaceri şi a organismelor
non-profit în elaborarea şi promovarea politicii privind conflictul de
interese determină anticiparea situaţiilor generatoare de conflict de
interese (OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public
Service).
2.5. Asigurarea transparenţei şi a accesului la informaţii de
interes public în domeniul educaţional
În Rezoluţia (97) 24 adoptată în cadrul Consiliului Europei, privind
cele 20 de principii directoare pentru lupta împotriva corupţiei, statele
stabilesc că se vor asigura ca organizarea, funcţionarea şi procesul de luare
a deciziilor în administraţia publică să ţină cont de necesitatea stringentă a
combaterii corupţiei, în special prin stabilirea unei cât mai mari
transparenţe consistente cu nevoia de a asigura mai multă eficienţă
instituţională.
Principalele aspecte care trebuiesc avute în vedere pentru a se
asigura transparenţa în domeniul educaţional sunt: alocarea şi
administrarea resurselor financiare, burse şcolare, conducerea şcolii,
comportamentul personalului şcolii şi achiziţiile.
Corupţia poate fi redusă dacă managementul resurselor materiale,
umane şi financiare este transparent pentru toate grupurile interesate.
Cazurile de corupţie apar prin încălcarea dispoziţiilor legale, creându-se de
fapt aparenţa respectării acestora. Lipsa de transparenţă determină
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necunoaşterea dispoziţiilor legale aplicabile de către societatea civilă, în
consecinţă imposibilitatea de a acţiona în activitatea de prevenire şi
combatere a corupţiei.
În scopul de a îmbunătăţi transparenţa, pentru factorii de decizie este
indispensabilă revizuirea diferitelor standarde aplicate în sfera financiară,
umană, a resurselor materiale şi de gestionare a a acestora. Un nivel ridicat
de transparenţă, automatizare, şi informatizarea în tranzacţiile
administrative şi financiare sunt esenţiale pentru reducerea corupţiei în
învăţământ. Un aspect cheie al luptei împotriva corupţiei se află în
consolidarea capacităţilor instituţionale şi individuale în domenii, cum ar
fi contabilitate, management financiar, educaţie de urmărire a cheltuielilor,
de producţie, publicare, şi interpretarea de informaţii, mecanisme de
supraveghere, de verificare şi audit, proceduri de achiziţii publice, şi
utilizarea de tehnologii noi de management (Corruption and education,
Muriel Poisson,2010).
Factorii de decizie trebuie să aibă în vedere: simplificarea normelor
care reglementează alocarea resurselor în domenii care sunt cunoscute a fi
în special expuse la corupţie; completarea cadrului legislativ privitor la
transparenţa în structurile implicate în activităţile educaţionale;
respectarea drepturilor cetăţeneşti privind participarea la luarea decizie, în
special a celor care sunt implicaţi în domeniul specificat; asigurarea
accesului la informaţia de interes public.
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Capitolul III
Reguli deontologige privind comportamentul membrilor
Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi al
personalului angajat al unităţii de învăţământ preuniversitar care să
conducă la prevenirea faptelor de corupţie
• Transferul elevilor
Este interzis membrilor Consiliului de administraţie al unităţii
de învăţământ sau personalului angajat al unităţii de învăţământ, să
condiţioneze transferul elevilor de primirea/însuşirea de foloase
materiale necuvenite.
Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră
la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la
alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile
prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de
învăţământ la care se face transferul.
Transferul se face cu avizul consultativ al consiliului de
administraţie al unităţii de la care se face transferul şi cu aprobarea
consiliului de administraţie al unităţii la care se face transferul.
Este interzis membrilor Consiliului de administraţie al unităţilor
de învăţământ sau personalului angajat al unităţii de învăţământ, să
facă presiuni asupra Consiliului de administraţie să aprobe
transferuri de elevi în afara perioadei/perioadelor de transfer, aşa
cum sunt stipulate în ROFUIP aprobat prin OMEdC nr. 4925/2005 cu
modificările şi completările ulterioare.
Prin OMECTS nr. 6152/2012 s-a introdus prevederea conform căreia
transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod
excepţional, cu respectarea prevederilor art. 136 - 145 din ROFUIP
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aprobat prin OMEdC nr. 4925/2005 cu modificările şi completările
ulterioare, în următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate,
respectiv într-un alt sector al municipiului Bucureşti;
b) la recomandarea de transfer eliberată pe baza unei expertize
medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;
c) la/de la învăţământul de artă sau sportiv;
d) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ
profesional;
e) de la învăţământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;
f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de
administraţie al inspectoratului şcolar.
Regulamentul intern al unităţii de învăţământ nu poate prevedea
alte condiţii speciale de transfer decât cele din ROFUIP.
• Exercitarea calităţii de elev
Este interzis membrilor Consiliului de administraţie al unităţii
de învăţământ sau personalului angajat al unităţii de învăţământ, să
condiţioneze motivarea absenţelor elevilor de primirea/însuşirea de
foloase materiale necuvenite.
Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin
participarea la toate activităţile existente în programul fiecărei unităţi de
învăţământ. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de
către învăţător/profesor, care consemnează în mod obligatoriu fiecare
absenţă.
Motivarea absenţelor se efectuează în conformitate cu prevederile
art. 94-95 din ROFUIP aprobat prin OMEdC nr. 4925/2005 cu
modificările şi completările ulterioare
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• Evaluarea rezultatelor elevilor
Este interzis membrilor Consiliului de administraţie al unităţii
de învăţământ sau personalului angajat al unităţii de învăţământ, să
condiţioneze acordarea notelor/calificativelor de primirea/însuşirea de
foloase materiale necuvenite sau de participarea la meditaţii
particulare cu profesorul/învăţătorul care le acordă.
Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe
parcursul semestrelor sau în vacanţele şcolare, conform prevederilor
Ministerului Educaţiei Naţionale.
Notele/calificativele acordate se comunică în mod obligatoriu
elevilor. Acestea se trec în catalog şi în carnetul de elev de către
profesorul/învăţătorul care le acordă şi se comentează cu părinţii.
Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de
studiu, exclusiv nota de la teză, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul
săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie
disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de
note/calificative este de două.
Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă/un
calificativ în plus faţă de numărul de note/calificative, ultima notă/ultimul
calificativ fiind acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale
semestrului.
Este interzis membrilor Consiliului de administraţie al unităţii
de învăţământ sau personalului angajat al unităţii de învăţământ, să
condiţioneze promovarea elevilor a disciplinelor de studiu, de
primirea/însuşirea de foloase materiale necuvenite sau de participarea
la meditaţii particulare cu profesorul/profesorii disciplinelor de
studiu.
Mediile/calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină de
studiu se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat
disciplina respectivă, iar mediile/calificativele la purtare, de către
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diriginţi/învăţători, conform prevederilor art.58-63 din ROFUIP aprobat
prin OMEdC nr. 4925/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară
în primele 4 săptămâni de la revenirea la şcoală. Încheierea situaţiei
şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea sau amânaţi anual se face
într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea
sesiunii de corigenţe. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două
discipline de studiu, în sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, se pot
prezenta la sesiunea de corigenţe.
Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de
examene, într-o perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre profesori/învăţători este
cel care a predat elevului disciplina de învăţământ în timpul anului şcolar.
În absenţa temeinic motivată a acestuia examinarea se face de către un alt
profesor de specialitate/învăţător din şcoală, numit de directorul unităţii de
învăţământ, sau de către un profesor/învăţător de la o altă unitate de
învăţământ, numit de inspectorul şcolar general, la solicitarea întemeiată a
directorului unităţii de învăţământ. Dacă directorul unităţii de învăţământ
apreciază că între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia
rezultatul evaluării, examinarea poate fi făcută de o comisie stabilită de
director şi avizată de inspectorul de specialitate.
• Utilizarea surselor de finanţare extrabugetară – fondul
clasei/şcolii
Este interzis membrilor Consiliului de administraţie al unităţii
de învăţământ sau personalului angajat al unităţii de învăţământ, să
se implice în colectarea şi/sau gestionarea fondurilor colectare din
resurse financiare extrabugetare.
Conform prevederilor art. 49-54 din ROFUIP aprobat prin OMEdC
nr. 4925/2005 cu modificările şi completările ulterioare, Comitetele de
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părinţi ale claselor/consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi
poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii,
donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau
juridice din ţară şi din străinătate. Adunarea generală a asociaţiei părinţilor
din unitatea de învăţământ stabileşte suma de bani care poate să se afle
permanent la dispoziţia consiliului reprezentativ al părinţilor şi care să fie
folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea consiliului de administraţie al
unităţii de învăţământ. Personalul didactic nu operează cu aceste
fonduri. Este interzisă utilizarea acestor fonduri pentru protocol la
examenele naţionale: evaluarea naţională, admiterea la liceu,
bacalaureat.
Fondurile colectate se cheltuiesc exclusiv numai prin decizie a
organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă sau în urma consultării
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, pentru:
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ,
a bazei materiale şi sportive;
b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din
familii cu o situaţie materială precară;
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau
care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor.
• Gestionarea actelor de studii şi a documentelor şcolare
Legislaţia care reglementează gestionarea actelor de studii şi a
documentelor şcolare este precizată în OMECTS nr. 5565/2011 pentru
aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al
documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
şi în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de
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Învăţământ Preuniversitar aprobat prin OMEdC nr. 4925/2005 cu
modificările şi completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 3 alin. (3) şi (4)
(3) Responsabilitatea completării, eliberării şi anulării actelor de
studii şi a duplicatelor revine directorului şi secretarului-şef/secretarului
unităţii de învăţământ acreditate.
(4) Responsabilitatea întocmirii, modificării, eliberării şi anulării
documentelor şcolare revine directorului şi secretarului-şef/secretarului
unităţii de învăţământ acreditate sau cu autorizaţie de funcţionare
provizorie, dirigintelui sau titularului de disciplină, în condiţiile prevăzute
de prezentul regulament.
Este interzis membrilor Consiliului de administraţie al unităţii
de învăţământ sau personalului angajat al unităţii de învăţământ, să
facă ştersături, răzuiri, acoperire cu pastă corectoare, prescurtări
şi/sau adăugări în actele de studii şi în documentele şcolare.
Întocmirea actelor de studii conform precizărilor din SECŢIUNEA
1 a OMECTS nr. 5565/2011 şi a documentelor şcolare potrivit
prevederilor SECŢIUNII 2 poate conduce la prevenirea unor fapte de
corupţie.
Este interzis personalului angajat al unităţii de învăţământ,
mandatat prin decizie cu eliberarea actelor de studii, să elibereze
aceste documente altor persoane decât cele prevăzute în art. 20, alin.
(2) - (7) din OMECTS nr. 5565/2011.
Nerespectarea precizărilor Capitolului 3 din ordinul menţionat poate
facilita falsificarea unor acte de studii. Pentru evitarea unor astfel de
situaţii directorul unităţii de învăţământ şi personalul abilitat cu
gestionarea actelor de studii din ISJ (art. 59 alin. (1)) trebuie să
urmărească respectarea prevederilor art. 25:
(1) Eliberarea actelor se consemnează în Registrul unic de
evidenţă a formularelor actelor de studii.
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(2) Procura folosită de persoanele mandatate se păstrează în
arhiva unităţii respective cu termen permanent.
(3) Pentru toate categoriile de acte de studii şi documente şcolare
eliberate se ţine o evidenţă corespunzătoare în registrele tipizate aflate în
uz, consemnându-se: numărul de ordine dat de unitatea de învăţământ,
numărul de înregistrare al inspectoratului şcolar, seria şi numărul
formularului, numele şi prenumele titularului, prenumele tatălui/mamei,
locul şi data naşterii titularului, felul actului eliberat, anul şcolar în care
titularul a terminat studiile, data eliberării, numele şi prenumele celui
care a completat şi eliberat actul, semnătura de primire şi alte menţiuni.
La sfârşitul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de 1 octombrie
directorul unităţii de învăţământ menţionează într-un proces-verbal, a
cărui copie este înaintată inspectoratului şcolar, modul de eliberare şi
gestionare a actelor de studii şi stabileşte stocul acestora (art. 49) .
Este interzis directorului unităţii de învăţământ, membrilor
Consiliului de Administraţie şi personalului angajat al unităţii de
învăţământ, mandatat prin decizie cu gestionarea actelor de studii să
nu cunoască şi să nu respecte în totalitate prevederile menţionate în
Capitolul VIII Gestiunea actelor de studii şi a documentelor şcolare.
Conform art. 42 din OMECTS nr. 5565/2011, predarea/preluarea
de la furnizorul formularelor actelor de studii se face de delegatul
împuternicit de ISJ care este însoţit de o a doua persoană numită prin
decizia ISG Cu această ocazie se completează un proces-verbal care
conţine, în mod obligatoriu, seriile şi numerele actelor de studii, în baza
unei împuterniciri speciale emise de inspectorul şcolar general.
După verificarea efectuată de comisia de recepţie a inspectoratului
şcolar şi după ce gestionarul înregistrează documentele în Registrul unic
de evidenţă a formularelor actelor de studii, prin gestionar, ISJ predă
delegaţilor împuterniciţi ai unităţilor de învăţământ formularele actelor de
studii, în concordanţă cu necesarul de imprimate pentru promoţia anului

41

respectiv, întocmindu-se un proces-verbal de predare-primire şi
evidenţiind eliberarea formularelor către unităţile de învăţământ în
Registrul unic de evidenţă (art. 43 şi art. 44).
La nivelul unităţii de învăţământ, pe baza aceluiaşi proces-verbal de
predare-primire, secretarul/secretarul şef înregistrează toate formularele
actelor de studii primite în Registrul unic de evidenţă a formularelor
actelor de studii (art. 45).
Conform prevederilor art. 46 alin. 3 Directorii unităţilor de
învăţământ asigură baza materială necesară şi răspund de organizarea şi
desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de întocmire şi păstrare a
documentelor şcolare, precum şi de eliberare a actelor de studii.
Potrivit precizărilor art. 53, respectiv art. 54
art. 53 Pentru gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de
studii, persoanele prevăzute la art. 3 alin. (3) şi art. 43 alin. (1) răspund
disciplinar, material sau penal, în condiţiile legii.
art. 54 Emiterea actelor de studii în alte condiţii şi de către alte
unităţi de învăţământ decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1) se pedepseşte
conform legii penale, actele eliberate fiind nule de drept.
U

U

U

U

U

U

• Întocmirea dosarelor cu documente care să reflecte activitatea
profesională
Este interzis membrilor Consiliului de Administraţie al unităţii
de învăţământ sau personalului angajat al unităţii de învăţământ ca la
întocmirea dosarele prin care probează activitatea profesională, să
depună înscrisuri false cu scopul de a obţine drepturi morale şi
salariale necuvenite.
Este interzis directorului unităţii de învăţământ să certifice
conform cu originalul documente fără a consulta documentul original
sau să elibereze adeverinţe privind efectuarea unor activităţi,
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obţinerea unor calificative, existenţa unor abilităţi etc, fără a avea
dovezi reale cu privire la existenţa aspectelor menţionate.
a)
Întocmiriea dosarului personal
Conform art. 8 al Hotărârii nr. 500/2011 privind registrul general de
evidenţă a salariaţilor
(1) Angajatorul are obligaţia de a întocmi un dosar personal
pentru fiecare dintre salariaţi, de a-l păstra în bune condiţii la sediu,
precum şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.
(2) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin
următoarele documente: actele necesare angajării, contractul individual
de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea,
suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de
studii/certificate de calificare, precum şi orice alte documente care
certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru.
Într-un dosar personal organizat de serviciul secretariat al unei
unităţi de învăţământ preuniversitar, pot fi adăugate după caz şi
următoarele documente, cele în copie fiind certificate de director
”Conform cu originalul”:
• copie de pe actul de identitate: buletin/cartea de identitate/paşaport
sau dovada de rezidenţă;
• copie de pe livretul militar, dacă este cazul;
• adeverinţă medicală eliberata de către medicul de familie al
angajatului, care să ateste ca este apt de muncă/ controlul anual periodic
care să reflecte că poate desfăşura activitate didactică, conform
prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,;
• copii de pe actele de studii;
• copii după gradele didactice;
• copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau
perfectionare;
• copii ale adeverinţelor de la locurile de muncă anterioare;
U
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curriculum vitae, semnat şi datat de către angajat;
contractul individual de muncă;
fişa postului-anuală;
acte aditionale prin care a fost modificat/ completat unul dintre
elementele raportului juridic de muncă;
• cererile/adresele de suspendare a raportului juridic de muncă, actul
juridic de aprobare/ constatare a suspendării, actul juridic prin care se
dispune reluarea activităţii;
• actele juridice care atestă modificările salariale;
• actele juridice de desemnare/ mandatare a angajatului să reprezinte
angajatorul;
• actul juridic prin care se stabileşte participarea la activităţi în
cadrul unor proiecte/programe;
• actul juridic de încetare a raportului juridic de muncă, când este
cazul;
• rapoartele de evaluare/decizii calificative
•
•
•
•

b)
Întocmirea dosarului pentru obţinerea gradaţiei de
merit
Procedura de acordare a gradaţiei de merit prin concurs este
reglementată prin Ordinul care aprobă Metodologia şi criteriile privind
acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar. Spre exemplu,
pentru anul şcolar 2012 – 2013 a fost în vigoare OMECTS nr. 6211/2012
care la art. 9 punctul 1 al metodologiei se prevede ca etapă de concurs:
Candidatul întocmeşte şi depune la conducerea unităţii de
învăţământ/conexe în care a funcţionat în perioada 1 septembrie 2008 31 august 2012 raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate, însoţit
de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fişa de evaluare
elaborată de inspectoratul şcolar pentru acordarea gradaţiei de merit, la
categoria de personal în care acesta se încadrează.
U
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Deoarece acest dosar trebuie evaluat de o comisie organizată la
nivelul inspectoratului şcolar este necesar ca documentele depuse spre
evaluare să fie certificate de director ”Conform cu originalul”.
De asemenea, conform precizărilor art. 11 din metodologie,
Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit, sesiunea
2012 - 2013, au obligaţia de a completa o declaraţie pe propria
răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le
aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate.

c)
Evaluarea anuală în vederea acordării calificativului
Conform prevederilor Ordinului nr. 4613/28.06.2012 privind
modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii
personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr.
6143/2011, art 4 alin (5), în cazul în care un angajat, personal didactic
sau didactic auxiliar, desfăşoară activitate în două sau mai multe unităţi
sau instituţii de învăţământ, evaluarea anuală a activităţii se face în
fiecare unitate cu personalitate juridică în care angajatul funcţionează.
Cadrele didactice au obligaţia să îşi completeze fişele de
autoevaluare/evaluare în fiecare unitate de învăţământ. Unitatea de
învăţământ respectivă are obligaţia de a elibera o adeverinţă din care să
rezulte punctajul pe fiecare domeniu în parte. Aceste adeverinţe vor fi
depuse de cadrul didactic/didactic auxiliar la unitatea de învăţământ unde
are funcţia de bază.
Potrivit prevederilor art. 8 alin. 3 La solicitarea comisiilor metodice/
compartimentelor funcţionale sau a consiliului de administraţie,
dacă este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe la
raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul
U
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acordat la autoevaluare, doar pentru activităţile care nu s-au desfăşurat
în şcoală şi nu există, ca obligaţie, la portofoliul personal.
• Redactarea proceselor verbale ale Consiliului de Administraţie
şi Consiliului Profesoral
Este interzis directorului unităţii de învăţământ, preşedintelui,
secretarului sau membrilor Consiliului de Administraţie/Consiliului
Profesoral să lase spaţii libere în cuprinsul proceselor-verbale sau
între procesele-verbale cu scopul de a le completa ulterior cu aspecte
care nu au fost supuse analizei şi aprobării membrilor participanţi.
De asemenea este interzis să efectueaze înscrisuri, să utilizeze pastă
corectoare sau să producă modificări în înscrisurile din proceseverbale ulterior finalizării şedinţei şi semnării lor de către membri
acelui for.
Conform prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat prin OMEdC nr.
4925/2005 cu modificările şi completările ulterioare:
Art 27
(6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte prin decizie secretarul
consiliului profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil
procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.
(7) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral toţi membrii
şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal
încheiat cu această ocazie. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de
acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii
în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.
(8) Procesele-verbale se scriu în Registrul de procese-verbale al
consiliului profesoral, care se înregistrează în unitatea de învăţământ
pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima
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foaie directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează pentru
autentificarea numărului paginilor şi a registrului.
Art 33
(6) Preşedintele consiliului de administraţie numeşte prin decizie
secretarul consiliului de administraţie, care are atribuţia de a redacta
lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de
administraţie.
(7) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie toţi
membrii şi invitaţii, dacă există, au obligaţia să semneze procesul-verbal,
încheiat cu această ocazie. Preşedintele consiliului de administraţie
răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează
valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.
(8) Procesele-verbale se scriu în Registrul de procese-verbale ale
consiliului de administraţie, care se înregistrează în unitatea de
învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează.
Pe ultima foaie preşedintele ştampilează şi semnează, pentru
autentificarea numărului paginilor şi a registrului.
(9) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie
este însoţit în mod obligatoriu de dosarul care conţine anexele proceselorverbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii,
sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se
păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se
găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului de administraţie.
Aplicarea legislaţiei din domeniul educaţional. Aspecte generale
Cadrul legal general pentru organizarea, administrarea şi
funcţionarea educaţiei în România este stabilit prin Constituţie, Legea
Educaţiei Naţionale şi ordonanţe de Guvern. Procedurile şi regulamentele
specifice sunt stabilite prin Hotărâri ale Guvernului şi Ordine ale
Ministrului Educaţiei Naţionale.
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Implementarea legislaţiei, administrarea şi conducerea generală a
sistemului educaţional şi de formare profesională sunt asigurate la nivel
naţional de Ministerul Educaţiei Naţionale. În exercitarea atribuţiilor sale
specifice, Ministerul Educaţiei Naţionale cooperează la nivel central cu
alte ministere şi structuri instituţionale subordonate Guvernului.
Universităţile şi celelalte instituţii de învăţământ superior sunt
autonome şi le este garantat prin lege dreptul de a stabili propriile lor
politici de dezvoltare, conform prvederilor legale în vigoare. Ministerul
Educaţiei Naţionale coordonează activitatea universităţilor şi a celorlalte
instituţii de învăţământ superior, cu respectarea autonomiei universitare.
Instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat (preşcolar, primar,
secundar şi postsecundar non-terţiar) sunt subordonate Ministerului
Educaţiei Naţionale. prin inspectoratele şcolare judeţene. Acestea asigură
respectarea legislaţiei şi evaluarea sistemului şi procesului educaţional,
precum şi implementarea la nivelul judeţului a politicilor educaţionale
stabilite la nivel central.
Cadrul organizatoric specific pentru întreaga activitate a unităţilor de
învăţământ preuniversitar este stabilit prin Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (Ordinul ministrului
educaţiei nr. 4925/2005 cu modificările şi completările ulterioare).
Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt
conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi,
după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie
şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi
cu autorităţile administraţiei publice locale.
Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii,
buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care
acestea îşi exercită autoritatea. Neîndeplinirea de către autorităţile
administraţiei publice locale a obligaţiilor ce le revin în organizarea şi
funcţionarea învăţământului preuniversitar se sancţionează conform legii.
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Ca organ de conducere al unităţii de învăţământ, consiliul de
administraţie are atribuţii, în conformitate cu prevederile Legea nr. 1 din
2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar
asigură respectarea prevederilor care decurg din acte normative, acte
administrative cu caracter normativ sau individual, din contractele
colective de muncă aplicabile precum şi din hotărârile luate la nivel de
consorţiu şcolar – în cazul în care unitatea de învăţământ face parte dintrun asemenea parteneriat şi stabileşte măsurile pentru aplicarea acestora.
Consiliul de administraţie se constituie în baza prevederilor art. 96
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, din 7, 9 sau 13 membri.
Funcţionarii publici şi personalul contractual, membri în consiliile de
administraţie a unităţilor de învăţământ din sistemul de învăţământ
preuniversitar de stat, particular şi confesional, în mod particular cadrele
didactice, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate
cu următoarele principii, aşa cum sunt definite în Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
a) principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se
realizează fără discriminare;
b) principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se
raportează la standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi
internaţionale;
c) principiul relevanţei - în baza căruia educaţia răspunde nevoilor
de dezvoltare personală şi social-economice;
d) principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de
rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
e) principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se
iau de către actorii implicaţi direct în proces;
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f) principiul răspunderii publice - în baza căruia unităţile şi
instituţiile de învăţământ răspund public de performanţele lor;
g) principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor
români şi dialogului intercultural;
h) principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a
valorilor culturale ale poporului român;
i) principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor
aparţinând minorităţilor naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la
exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase;
j) principiul asigurării egalităţii de şanse;
k) principiul autonomiei universitare;
l) principiul libertăţii academice;
m) principiul transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii
totale a deciziei şi a rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a
acestora;
n) principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de
ideologii, dogme religioase şi doctrine politice;
o) principiul incluziunii sociale;
p) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;
q) principiul participării şi responsabilităţii părinţilor;
r) principiul promovării educaţiei pentru sănătate, inclusiv prin
educaţia fizică şi prin practicarea activităţilor sportive;
s)principiul organizării învăţământului confesional potrivit cerinţelor
specifice fiecărui cult recunoscut;
t) principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare;
u) principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca
beneficiar direct al sistemului de învăţământ.
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Valorile care trebuie să guverneze activitatea consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ sunt:
a) imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
b) responsabilitate morală, socială şi profesională;
c) integritate morală şi profesională;
d) confidenţialitate;
e) activitate în interesul public;
f) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;
g) respectarea autonomiei personale;
h) onestitate şi corectitudine intelectuală;
i) respect şi toleranţă;
j) autoexigenţă în exercitarea profesiei;
k) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare
profesională;
l) implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii
activităţii didactice şi a prestigiului unităţii/instituţiei de învăţământ
preuniversitar, precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează;
m) respingerea conduitelor inadecvate.
Drepturile funcţionarilor publici şi personalului contractual,
membri în consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ din
sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi
confesional, în mod particular cadrele didactice.
Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici şi personalului
contractual, membri în consiliile de administraţie a unităţilor de
învăţământ din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi
confesional, în mod particular cadrele didactice, derivă din atribuţiile
consiliului de administraţie aşa cum sunt prevăzute în Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi din actele
normative subsecvente Legii Educaţiei Naţionale (metodologii, norme
metodologice, regulamente ).
H

H
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Aceste drepturi sunt:
a) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în
funcţie de natura postului ocupat în condiţiile legii;
b) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru fiecare salariat în
parte, sub rezerva legalităţii şi în conformitate cu atribuţiile de serviciu ale
angajaţilor, stabilite prin fişa postului;
c) să exercite în permanenţă controlul asupra modului de îndeplinire
de către fiecare salariat a sarcinilor de serviciu prevăzute în fişa postului;
d) să aibă acces de drept, la absolut toate actele administrative şi
financiar-contabile ale unităţii de învăţământ;
e) să constate savârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice
sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă
aplicabil şi regulamentului intern;
f) să aplice sancţiunile corespunzătoare potrivit legii;
g) să stabilească obiectivele de activitate individuală, precum şi
criteriile de evaluare a realizării acestora;
h) să evalueze periodic activitatea personalului didactic şi de
cercetare, didactic şi de cercetare auxiliar, a personalului administrativ, în
conformitate cu prevederile legale şi cu procedurile interne.
i) să participe la şedinţele consiliului de administraţie. Motivarea
neparticipării se comunică din timp preşedintelui de şedinţă al consiliului
de administraţie;
j) să voteze în conformitate cu prevederile legale şi a propriilor
convingeri. are drept la replică atunci când o anumită situaţie creată de
către membrii comunităţii educaţionale sau de către oricine altcineva din
afara acesteia afectează imaginea unităţiide învăţământ.
De menţionat că membrii consiliului de administraţie care au
absentat, au votat împotriva măsurilor ilegale sau inoportune, rămânând în
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minoritate, ori s-au abţinut de la vot, nu pot răspunde pentru măsura
adoptată în afara sau chiar împotriva voinţei lor.
Obligaţiile funcţionarilor publici şi personalului contractual, membri
în consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ din sistemul de
învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, în mod
particular cadrele didactice, pot fi grupate în funcţie de conduita
managerială a acestora, ca membrii într-o structură de conducere, dar şi în
funcţie de relaţiile colegiale cu ceilalţi membrii ai consiliului de
administraţie şi/sau cu restul colectivului unităţii de învăţământ, în două
norme de conduită,astfel:
I. norme de conduită managerială;
II. norme de conduită colegială.
I. Membrii consiliilor de administraţie al unităţilor de
învăţământ din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat,
particular şi confesional vor respecta şi aplica următoarele norme de
conduită managerială:
a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;
b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;
c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
d) evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;
e) selectarea personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi
nedidactic, conform legislaţiei în vigoare;
f) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă,
din perspectiva funcţiei deţinute;
g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii;
h) interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic, indiferent de statutul şi funcţia persoanei
hărţuitoare;
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i) exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva
exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării şi consilierii manageriale
corecte şi obiective;
j) participarea în ultimii 5 ani la programe/cursuri de formare
specifice managementului unităţilor de învăţământ şi managementului
calităţii în educaţie;
k) în cazul neîndeplinirii condiţiei de la alin j) au obligaţia ca, în
primul an de mandat, să participe la programe de formare specifice
managementului unităţilor de învăţământ şi managementului calităţii în
educaţie;
l) folosirea bazei materiale şi a dotărilor din spaţiile de învăţământ, în
vederea obţinerii de beneficii financiare personale;
m)înstrăinarea şi/sau distrugerea intenţionată a bazei materiale şi a
dotărilor din spaţiile de învăţământ;
n) utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
o) organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi
securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei
de învăţământ.
p) nu pot părăsi şedinţele înainte de încheierea acestora, decât în
cazuri motivate şi numai dacă prin absenţa respectivă nu este afectat
cvorumul necesar luării unor hotărâri, unii membri pot părăsi lucrările cu
aprobarea prin vot a majorităţii simple a membrilor consiliului de
administratie;
q) răspund pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea cu rea credinţă a
atribuţiilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale;
r) nu pot participa la dezbateri şi nici la adoptarea hotărârilor
consiliului de administraţie, dacă au un interes patrimonial în problema
supusă dezbaterii, în cadrul şedinţei/şedinţelor consiliului de administraţie,
fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea
inclusiv.
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s)asigurarea sprijinului reciproc în scopul furnizării unor servicii
educaţionale de calitate;
t) responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către
instituţiile de stat în protejarea drepturilor copilului, atunci când
interesul/nevoia de protecţie a copilului impun acest lucru;
u) nu se vor angaja activităţi care să conducă la prozelitism religios
şi partizanat politic, acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală
a elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora.
II. Membrii consiliilor de administraţie al unităţilor de
învăţământ din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat,
particular şi confesional vor respecta şi aplica următoarele norme de
conduită colegială:
a) consumul de substanţe psihotrope sau de alcool în unitatea de
învăţământ;
b) participarea la şedinţele consiliului de administraţie sub influenţa
substanţelor psihotrope sau a alcoolului;
c) utilizarea, în unitatea de învăţământ, a unui limbaj indecent sau
neadecvat;
d) relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate,
solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin
reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei
intelectuale şi a plagiatului;
e) evitarea lezării libertăţii de opinie, a convingerilor politice şi
religioase;
f) evitarea practicării oricărei forme de discriminare în relaţiile cu
ceilalţi colegi;
g) evitarea solicitării de servicii personale de orice tip de la colegi
care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau
promovare;
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h) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care
au în vedere performanţa şi rezultatele profesionale;
i) evitarea prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, afectării imaginii
profesionale şi/sau sociale a oricărui alt membru al corpului profesoral,
didactic auxiliar sau nedidactic, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi
formalizate de actele normative în vigoare (evaluările anuale, comisia de
disciplină etc.);
j) permiterea accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii
comunităţii şcolare, posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea
colaborează şi publicul larg, asigurând astfel o informare corectă şi
facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la
resursele şcolare şi ale sistemului de învăţământ;
Incompatibilităţi privind calitatea de membru al consiliului de
administraţie
Incompatibilităţile privind demnităţile publice şi funcţiile publice
sunt cele reglementate de Constituţie, de legea aplicabilă autorităţii sau
instituţiei publice în care persoanele ce exercită o demnitate publică sau o
funcţie publică îşi desfăşoară activitatea, precum şi de dispoziţiile Legii nr.
161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
În cazul membrii consiliilor de administraţie al unităţilor de
învăţământ din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi
confesional se vor avea în vedere următoarele incompatibilităţi privind
calitatea de membru al consiliului de administraţie:
a) deţinerea, pe perioada exercitării mandatului, a unei funcţii de
conducere în cadrul unui partid politic, la nivel local/de sector, judeţean/al
municipiului Bucureşti sau naţional, astfel cum sunt acestea definite în
statutul formaţiunii politice respective;
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b) calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului,
soţiei, fiului, fiicei, rudelor şi afinilor până la gradul IV inclusiv;
c) primirea unei sancţiuni în ultimii 3 ani, pentru care nu a intervenit
reabilitarea;
d) existenţa unei condamnări penale;
e) are cazier judiciar;
f) se află în litigii directe cu şcoala, conflicte de interese, alte situaţii
specificate de legislaţia în vigoare şi, în acest caz, preşedintele de şedinţă
are obligaţia de a suspenda calitatea de membru în consiliul de
administraţie a persoanei respective;
g) calitatea de primar.
Referitor la calitatea de a fi membru în consiliul de administraţie al
unităţii de învăţământ a primarului localităţii, sintagma uzitată de legiuitor
”reprezentantul primarului” indică faptul că reprezentantul nu poate fi una
şi aceeaşi persoană cu persoana reprezentată. În ipoteza în care legiuitorul
ar fi stabilit ca din componenţa consiliului de administraţie să facă parte
primarul ar fi folosit sintagma ”primarul sau reprezentantul primarului”.
Dubla calitate pe care au unele persoane, aceea de cadru didactic şi
consilier local, nu impietează cu privire la participarea în consiliul de
administraţie, având în vedere că atunci când se stabileşte componenţa
consiliul de administraţie se prevede în mod clar categoria pe care o
reprezintă membrii. În ceea ce priveşte ipoteza privind posibilitatea
cadrelor didactice de a fi reprezentanţi ai părinţilor, poate fi avută în
vedere doar atunci când cadrul didactic este şi părinte al unui elev din
unitatea de învăţământ respectivă. Întrucât legiuitorul a stabilit o anumită
componenţă a consiliului de administraţie tocmai pentru a crea un
echilibru al factorilor decidenţi implicaţi în activitatea unităţii de
învăţământ, reprezentantul părinţilor trebuie să fie o persoană aleasă.
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Capitolul IV
Bune practici internaţionale în domeniul prevenirii corupţiei în
educaţie
1.
Promovarea
fenomenului corupţiei

conştientizării

efectelor

negative

ale

S-a constatat că fenomenul corupţiei reduce eficienţa şi calitatea
serviciilor, distorsionează procesul de luare a deciziilor şi subminează
valorile sociale.
Corupţia în educaţie afectează mai mulţi oameni decât corupţia în
alte sectoare. Consecinţele sale sunt deosebit de dureroase pentru cei
săraci, care, fără acces la educaţie sau la alternative la educaţia de calitate
scăzută, au puţine şanse de a scăpa de o viaţă de sărăcie.
O analiză empirică a FMI arată că ratele de abandon şcolar în ţările
cu un grad înalt de corupţie sunt de cinci ori mai mari decât în ţările care
înregistrează o rată diminuată a corupţiei.
Deşi o evaluare cu precizie a amplorii coruţiei din domeniul
educaţiei este dificilă, numeroase rapoarte recente, efectuate atât la nivel
naţional cât şi internaţional, arată că aceasta nu este nicidecum marginală.
Fenomenele de corupţie în sistemul de învăţământ au manifestări
asemănătoare cu cele din alte sectoare, prezentand totodată şi manifestări
care le particularizează având în vedere specificul activităţii.
În literatura de specialitate sunt decelate o serie de surse ale
corupţiei în educaţie ( David Chapman, Corruption and the education
sector, Management systems international, 2002, Washington, p. 3-6).
Astfel, au fost reţinute fenomene cum sunt:
• Acte ilegale de luare de mită sau de fraudă
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Există exemple flagrante de fraudă şi luare de mită, în care oficialii
de la toate nivelurile de învăţământ cer o formă de câştig pentru ei înşişi,
familie, sau prieteni, în schimbul ajutorului lor în în încheierea unor
contracte, punerea în aplicare a unor decizii implementare, funcţionarea
sistemelor de distribuţie, etc. Aceste fapte constituie peste tot infracţiuni şi
sunt tratate de atare în legislaţiile diferitelor state.
• Factorii economici - surse ale corupţiei.
Dat fiind că salariile în sistemul de învăţământ sunt insuficiente, sunt
primite în mod neregulat sau cu întârzieri mari, cadrele didactice caută
surse de venit suplimentare. Atunci când profesorii acordă contra cost note
sau cer elevilor sau studenţilor să plătească pentru meditaţii particulare, în
scopul de a trece un examen, se apreciază aceste manifestări ca forme ale
corupţiei. Acest comportament tinde să fie tolerat, deoarece aproape toţi
observatorii recunosc faptul că profesorii puţine căi alternative de a a-şi
asigura cele necesare existenţei. Ca urmare, în multe ţări mai puţin
dezvoltate astfel de soluţii sunt trecute cu vederea sau chiar acceptate.
Aceste practici sunt însă de natură să mărească inegalităţile sociale,
cu deosebire atunci când profesorii nu predau decât o parte din programa
obligatorie la orele de curs determinându-i pe elevi să plătească lecţii
particulare pentru a recupera materia nepredată.
Fenomenul “meditaţiilor” este larg răspândit şi în România. Pe când
existenţa sa ca atare a fost se pare acceptată de autorităţile responsabile,
efectele sale asupra calităţii învăţământului naţional au fost mai puţin
analizate. Singura preocupare a constat în manierea de impozitare a
veniturilor cadrelor didactice obţinute pe această cale.
• Diferenţe în tradiţiile culturale
În unele culturi se obişnuieste şi se aşteapta să se acorde daruri în
schimbul unor mici favoruri. În timp ce cadourile simbolice cu valoare
monetară simbolică îndeplinesc de multe ori aşteptările culturale, practica
se poate transforma în extorcare de fonduri pe scară largă.

59

• Fenomene ce rezultă din incompetenţă
Ceea ce apare uneori ca fiind corupţie este, de fapt, numai
incompetenţa actorilor-cheie sau a deficienţei de infrastructură în care
acestia lucrează. Atunci când sistemele de gestiune sunt ineficiente sau
inexistente, personalul cheie acordă puţină importanţă în ceea ce priveşte
controlul cheltuielilor. În aceste condiţii este de multe ori dificil de ştiut
dacă incapacitatea oficialilor din învăţământ reflectă acte înşelăciune sau
practici necorespunzătoare de management.

Specialiştii în materie au exemplificat fapte de corupţie
specifice domeniului educaţiei, precum:
• Colectarea ilegală de taxe de înscriere atunci când astfel de taxe nu
sunt prevăzute.
• "Adjudecarea" de locuri şcolare celui mai mare ofertant.
• Favorizarea admiterii copiilor în unele comunităţi în timp ce altele sunt
obligaţi să plătească o taxă suplimentară.
• Mituirea funcţionarilor publici sau a cadrelor didactice pentru obţinerea
note bune sau admiterea la examene.
• Publicarea rezultatelor testelor condiţionate de plata unei sume de
bani.
• Eşecul la examene fără consecinţe, studenţii fiind (re-) admişi sub un
nume fals.
• Deturnarea de fonduri destinate pentru materiale didactice, clădiri
şcolare, etc.
• Achiziţionarea de materiale pedagogice de proastă calitate din cauza
mituirii de către producători.
• Monopolul anumitor şcoli asupra cantinelor şcolare şi uniformelor, de
unde rezultă proasta calitate şi preţurile ridicate ale serviciilor.
• Cursuri particulare plătite impuse în afara orelor decurs, ducând la o
scădere a motivării a cadrelor didactice în cadrul cursurilor, în detrimentul
elevilor care nu au mijloacele de a plăti astfel de cursuri.

60

• Utilizarea de facilităţilor şcolare în scopuri comerciale private.
• Exploatarea sau relele tratamente (fizice, sexuale, etc) ale elevilor
• Recrutarea de cadre didactice şi trimiterea în misiuni condiţionate de
acordarea de mita sau favoruri sexuale.
• Vânzarea în avans a subiectelor de examene.
• „Profesorii fantomă”: plăţi salariale pentru foşti membri ai personalului
(sau care nu au fost niciodată angajaţi)
• Absenteism ridicat având un impact grav asupra proporţiei de elevi pe
profesor.
• Obţinerea ilicită, prin mituire, a permiselor şi licenţelor de predare.
• Raportarea exagerată a numărului de elevi înscrişi (inclusiv elevii cu
nevoi speciale), pentru a obţine mai multe fonduri.
• Coruperea controlorilor de conturi pentru a-i împiedica să divulge
deturnarea de fonduri.
• Deturnarea de fonduri colectate de ONG-uri locale sau de
asociaţii de părinţi.
În condiţiile date, educaţia pare să fie afectată negativ de activităţile
de corupţie prin două modalităţi principale:
a. pe de o parte, prin presiunea pe care o exercită asupra resurselor
publice şi, în consecinţă, asupra bugetului alocat educaţiei la nivel central
şi pe unităţi;
b. pe de altă parte, prin impactul asupra serviciilor de învăţământ,
afectând volumul acestora şi mai ales calitatea lor.
Practica europeană a identificat, după cum am arătat, o diversitate de
cauze ale comportamentelor corupte, printre care elemente culturale sau
istorice, venituri financiare scăzute, interese personale nepatrimoniale, etc;
totodată însă, au fost identificate şi o serie de bune practici, născute şi
promovate din dorinţa de a stabiliza societatea naţională şi europeană şi de
a-i asigura progresul către un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie:
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A. Sesiuni de formare a funcţionarilor în vederea unei schimbări
culturale cu privire la corupţie şi la responsabiliţăţile acestora în
prevenirea şi combaterea fenomenului;
B. Campanii de informare a cetăţenilor cu privire la drepturile şi
obligaţiile fiecăruia în prevenirea şi combaterea fenomenului;
C. Constituirea unor organizaţii cu activitate specifică de prevenire şi
combatere a corupţiei în sistemul educaţional.
A.
Schimbare culturală
Alături de alte ţări europene în curs de dezvoltare, România a
introdus în 2001 o lege privind liberul acces la informaţiile de interes
public, acest pas fiind unul major înspre o societate deschisă. Deşi
beneficiile unei societăţi deschise sunt evidente, cetăţeanul de rând cu
drept de acces la diferite informaţii apare ca o sursă de îngrijorare şi
ameninţare pentru funcţionarul obişnuit ca actele întocmite de el să fie la
adăpost de ochiul iscoditor al publicului.
După 11 ani de la adoptarea legii privind accesul liber la informaţii
şi după 5 ani de la intrarea României în Uniunea Europeană, funcţionarul
încă mai pare deranjat atunci când i se solicită informaţii legate de
activitatea profesională desfăşurată în interes public, iar cetăţeanul este
încă oarecum jenat şi supus unui efort suplimentar când acţionează
conform principiilor unei societăţi deschise.
În asemenea situaţii, prezente şi în alte ţări europene în curs de
dezvoltare şi nu numai, s-a identificat nevoia de o schimbare culturală –
începând cu cel mai nou angajat din sistemul educaţional şi până la
ministrul de resort. Procesul de schimbare culturală are loc prin cursuri de
formare şi prin exemple ale celor de la conducere, prin care funcţionarii să
înţeleagă că politicile de acces la informaţiile publice şi îndeplinirea cu
conştiinciozitate a atribuţiilor de serviciu cresc demonstrabil calitatea
serviciilor, de care avem cu toţii nevoie, inclusiv funcţionarii la rândul lor.

62

Tradiţiile administrative variază în funcţie de fondul cultural al ţării,
dar sunt, în general, comune în ceea ce priveşte modul în care funcţionarii
trebuie să îşi îndeplinească atribuţiile - corect, onest şi eficient. Cu toate
acestea, aceste valori pot uşor intră în conflict cu alte aşteptări. De
exemplu, membrii de familie sau alte persoane cunoscute se pot simţi
îndreptăţiţi să facă presiuni asupra funcţionarului în vederea obţinerii unor
beneficii precum locuri de muncă, încheierea unor contracte sau pur şi
simplu favoruri. Decizia corectă nu e atât de simplu de luat cum poate
pare din afară; de foarte multe ori, dificultatea apare în identificarea
dilemei etice şi în înfrângerea concepţiei de genul “oricum toată lumea
face”.

Prin intermediul sesiunilor şi seminariilor anticorupţie
organizate de instituţia în care aceştia îşi desfăşoară activitatea sau de
către minister, funcţionarii conştientizează:
- diversitatea formelor pe care le poate lua un comportament corupt,
înţelegând limitele uneori sensibile ale unor fapte;
- semnalele care avertizeză asupra unor situaţii la care trebuie să fie
atenţi pentru a nu fi implicaţi în activităţi corupte;
- efectele nocive ale corupţiei, care afectează atât instituţia în care
lucrează, cât şi societatea din care fac parte, pe termen scurt şi lung;
- pericolele şi sancţiunile asociate unui comportament corupt, care
pot varia de la aplicarea unei sancţiuni disciplinare şi până la aplicarea
unor pedepse penale;
- modalităţile de sesizare a conducerii unităţii sau, în cazuri mai
grave, a organelor judiciare cu privire la săvârşirea unui act de corupţie;
- responsabilitatea şi puterea fiecăruia de a contribui la o societate
mai bună pentru toţi;
- că majoritatea se află sub aceeaşi presiune neplacută;

Funcţionarii trebuie, de asemenea, informaţi cu precizie
asupra faptului că există numeroase instrumente legale care îi protejează în
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cazul în care se hotărăsc să denunţe comportamente corupte din cadrul
instituţiei în care lucrează.
9
Beneficiile unor astfel de politici sunt numeroase şi
valoroase atât din punct de vedere al serviciilor oferite ulterior de
funcţionari, cât şi al situaţiei profesionale şi personale a funcţionarilor,
întrucât acestea:
- promovează o etică a serviciilor publice;
- responsabilizează funcţionarul cu privire la importanţa pentru
societate în întregul ei a modului în care acesta îşi desfăşoară activitatea
- sporesc satisfacţia la locul de muncă;
- oferă o siguranţă mai mare a locului de muncă, protejând împotriva
tentaţiei comiterii unor fapte sau acte circumscrise abaterii disciplinare sau
a unor infracţiuni cu consecinţele aferente;
- cresc sentimentul de stimă publică pentru tagma funcţionarilor în
societatea în care aceştia muncesc şi trăiesc în viaţa de zi cu zi;
În orice caz, pentru rezultate eficiente în sensul prevenirii şi
combaterii corupţiei în sistemul educaţional şi nu numai, procesul de
schimbare culturală trebuie efectuat pe două coordonate, ţinând cont de
principiul corelării cererii şi ofertei: acolo unde se primeşte, este cineva
care oferă.
B.
Campanii de informare
Alături de formarea funcţionarilor în sensul asumării valorilor
fundamentale ale integrităţii, transparenţei şi răspunderii în desfăşurarea
activităţilor profesionale, o altă practică eficientă în prevenirea şi
combaterea corupţiei constă în sensibilizarea cetăţenilor, a celor care
oferă, mai mult sau mai puţin de bunăvoie, anumite avantaje pentru a
obţine un anumit rezultat.
Elementul-cheie constă în conştientizarea drepturilor şi obligaţiilor
fiecărui cetăţean cu privire îndeplinirea rolului de individ aparţinând unei
societăţi.
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Tacitus afirma cinic: „într-un stat în care corupţia abundă, legile
sunt numeroase”. Corelând citatul de acum 2000 de ani cu unul mai
recent, al faimosului lider politic Woodrow Wilson care observa „că
libertatea nu vine şi nu va veni niciodată de la Guvern, libertatea vine de
la subiecţii acestuia”, ajungem să înţelegem că cel mai frecvent complice
al corupţiei este propria indiferenţă, complacerea sau ignoranţa cetăţenilor.
O abordare fragmentară a reformei nu este fiabilă. Strategia de
informare şi formare asupra efectelor nocive ale corupţiei pe termen scurt
şi lung trebuie să cuprindă atât funcţionarii din unităţile cu responsabilităţi
în domeniul educaţiei, cât şi elevii, studenţii, părinţii, rudele acestora,
ajungând la fiecare persoană componentă a societăţii.
Reforma cu privire la reducerea (eradicarea) corupţiei trebuie să
cuprindă campanii publice de sensibilizare şi programe de informare a
publicului cu privire la:

drepturile fiecărui cetăţean:
- de a avea acces la informaţiile de interes public, fără eforturi
suplimentare de “îmbunare” a celui responsabil a le furniza;
- de a beneficia de servicii de calitate, în termen rezonabil;
- de a depune plângere la autorităţile judiciare în cazul furnizării
unor servicii de proastă calitate sau a solicitării unor foloase necuvenite de
către funcţionar pentru îndeplinirea unor atribuţii de serviciu;
- de a participa la procesul de elaborare a actelor normative şi la
procesul de luare a deciziilor,
- dreptul la educaţie şi la un sistem educaţional eficient, integru,
transparent şi echitabil;
- dreptul la o societate democratică, la un mediu curat care să
asigure progresul şi egalitatea în faţa autorităţilor publice;

obligaţiile fiecărui cetăţean:
- de a respecta legea;
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- de a nu oferi bani sau alte foloase funcţionarilor însărcinaţi cu o
anumită activitate, pentru a-i determina să facă sau să nu facă ceva;
- de a denunţa orice refuz de îndeplinire a unei sarcini legale de către
un funcţionar aflat în exerciţiul funcţiei;
- de a nu contribui la perpetuarea fenomenului corupţiei prin nici un
mijloc
- de a înţelege că autorităţile au nevoie de sprijinul fiecăruia şi de a
contribui la efortul acestora de identificare a faptelor de corupţie;
- de a avea aşteptări realiste, înţelegând că reducerea sau eradicarea
corupţiei sistemice este un proces pe termen lung;

riscurile implicării în activităţi corupte:
- sancţiuni penale: cazier, amendă, închisoare;
- afectarea negativă a propriilor şanse din punct de vedere al
egalităţii într-o altă situaţie;
- pătarea imaginii personale;
- exemplu negativ pentru cei din jur;
- contribuirea la perpetuarea unui fenomen imoral şi distructiv al
societăţii.
Aceste campanii trebuie promovate atât la nivel naţional, cât mai
ales local, la nivel de unitate. În majoritatea ţărilor europene în care au fost
indentificate astfel de campanii, acestea au fost susţinute de organizaţii
non-profit sau instituţii internaţionale, dar motivaţia a fost cultivată în
interior. În unele state ( ex: Franţa, Marea Britanie, Suedia) au avut loc
campanii de presă în scopul informării publicului cu privire la efectele
negative ale corupţiei, precum şi a responsabilităţii cetăţeanului în
reducerea acestui fenomen.
În ţări precum Lituania, Slovacia şi Cehia au fost organizate
seminarii anticorupţie în cadrul unităţilor de învăţământ pre-universitar şi
universitar, deschis tuturor, inclusiv elevilor, studenţilor, părinţilor şi
cadrelor didactice.
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De asemenea, în Franţa, Cehia, Danemarca, Germania şi alte ţări
europene, au fost introduse ore de educaţie anticorupţie în ciclul şcolar
gimnazial. În 2004, guvernul bulgar a introdus ore de educaţie
anticorupţie în planul oficial de învăţământ gimnazial. Până la sfârşitul
anului, anticorupţia a reprezentat o materie separată în majoritatea şcolilor
din Bulgaria, în restul şcolilor fiind predată în cadrul orelor de dirigenţie.
În Italia, programele de etică se concretizează prin organizarea de
seminarii în şcoli şi universităţi. Prin angajarea ca formatori a unor “eroi”
locali, organizaţiile captează interesul elevilor prin ilustrarea unor situaţii
cotidiene. Aceste organizaţii sunt susţinute de către asociaţiile de părinţi,
iar programele desfăşurate sunt acreditate de Minisiterul Educaţiei.
Cursurile îşi propun să stimuleze capacitatea de analiză a elevilor şi
studenţilor, să dezvolte o gândire independentă şi să consolideze abilitatea
de a lua decizii morale. Costurile sunt acoperite prin donaţii ale
administraţiei publice locale şi a unor sponsori din sectorul privat.
În Austria, campaniile de informare s-au concretizat prin postere
afişate şi broşuri împărţite în diverse locaţii, în timp ce în Letonia a fost
organizată o campanie de sensibilizare cu privire la problema corupţiei cu
sloganul “ corupţia este prostituţia puterii ”. În plus, au fost organizate
diverse evenimente pentru promovarea anticorupţiei precum un concurs
de desene realizate de elevi pe tema anticorupţiei (Letonia), prezentări de
publicaţii în domeniul anticorupţiei (Austria), publicarea de sondaje
anuale privind corupţia (Slovenia).
Când vine vorba de limitarea corupţiei, nu există soluţii rapide, ci
doar posibilitatea cultivării unei educaţii cu privire, pe de o parte la
daunele pe care aceasta le provoacă pe termen lung, iar pe de altă parte la
beneficiile unei societăţi deschise şi caracterizată de integritate.
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9
Factorii care vor determina succesul sistemului de
învăţământ sunt următorii :
• Existenţa unor administraţii independente din punct de vedere politic
• Reguli şi proceduri de gestiune bine definite
• Standarde şi norme clare de recrutare şi promovare a cadrelor didactice,
în baza meritelor profesionale
• Criterii de admitere a studenţilor şi de derulare a examenelor în mod clar
definite
• Redactarea de Coduri de conduită
• Sisteme de monitorizare a conformităţii cu normele şi aplicarea de
sancţiuni în cazul încălcării lor
• Adoptarea de normele privind conflictul de interese
• Structurarea unor organisme independente de analiză
• Implicarea părinţilor, profesorilor şi a societăţii civile în planificarea şi
administrarea activităţii instituţiilor de învăţământ
• Accesul facil la informaţii
• Existenţa unor mecanismele de reclamaţii disponibile pentru toate părţile
interesate (precum şi asigurarea unor drepturile pentru persoanele care
raportează acte de corupţie)
• Proceduri de control intern şi extern al comisiilor de acreditare a
instituţiilor de învăţământ private.
C.
Organizaţii cu activitate specifică de prevenire şi
combatere a corupţiei în sistemul educaţional
Un alt exemplu din practica europeană, în vederea conştientizării şi
prevenirii efectelor negative ale comportamentelor corupte în sistemul
educaţional îl reprezintă constituirea de Asociaţii (organizaţii) având ca
membri cadre didactice, inspectori şcolari şi angajaţi ai ministerului de
resort, asociaţii în cadrul cărora să se discute în mod activ modalităţile de
prevenire a corupţiei, precum şi de îmbunătăţire a calităţii serviciilor din
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domeniul educaţiei, domeniu de bază şi de maximă importanţă în orice
societate.
Aceste asociaţii creează un forum de discuţii şi iniţiative privind
lupta împotriva corupţiei în învăţământ. Numeroase organizaţii pun la
dispoziţia membrilor o varietate de programe, integrând problema
corupţiei şi evaluând standardele profesionale şi de etică profesională.
Analizând activitatea acestor organizaţii la nivel european, s-a constatat
importanţa explorării diferitelor tipuri de acţiuni care pot fi eficiente în
lupta împotriva corupţiei. În general, au fost identificate trei modalităţi:
- promovarea eticii profesionale prin coduri de conduită la nivel de
unitate;
- organizarea şi sprijinirea activităţilor de formare profesională;
- exercitarea unei presiuni pentru includerea educaţiei anticorupţie
în curriculum.
2.
Implementarea art. 13 din Convenţia Naţiunilor Unite
împotriva corupţiei în Austria
“Formarea Anticorupţie” (Anti-corruption Training) – proiectul
autriac pentru educaţia anticorupţie a elevilor de liceu
Sistemul educaţional austriac susţine, inter alia, formarea tinerilor in
spiritul gândirii raţionale şi independente. Tinerii elevi ar trebui să fie
încurajaţi să participe la viaţa culturală şi economică a Austriei, a Europei
şi a lumii.
Cunoaşterea fenomenului de corupţie, aspectele legale şi etice ale
prevenirii corupţiei precum şi combaterea acesteia sunt din ce în ce mai
necesare şi mai solicitate. Prin urmare, educaţia asupra fenomenului de
corupţie şi creşterea conştientizării tinerilor în acest domeniu joacă un rol
important în lupta împotriva corupţiei. Conform Biroului Federal
Anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Austria,
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responsabil pentru reducerea şi prevenirea corupţiei, corupţia este un
fenomen social complex şi necesită o abordare complexă pentru prevenire.
Astfel, Biroul Federal Anticorupţie a dezvoltat proiectul “Formarea
Anticorupţie” pentru elevii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, proiectul
pilot fiind demarat în vara anului 2012. În urma testării cu succes (prin
recepţionarea de feedback pozitiv din partea elevilor) a conceptului
prezentat într-o şcoală gimanzială de către Departamentul de Prevenire din
cadrul Biroului Federal Anticorupţie, s-a constituit echipa de proiect
formată din experţi în psihologie, sociologie, drept, criminologie,
investigaţie, educaţie (profesori din ciclul gimnazial) şi educaţie politică.
Scopul şi conţinutul formării anticorupţie
Scopul formării este de a creşte conştientizarea asupra fenomenului
de corupţie în şcoli, grupul ţintă fiind elevi între 14 şi 18 ani din licee şi
şcoli profesionale. Formarea ar trebui, inter alia, să creeze sentimentul
securităţii în viaţa profesională de zi cu zi, precum şi recunoaşterea şi
prevenirea situaţiilor corupte.
În acest context, mai multe abilităţi ar trebui dobândite. În primul
rând, cunoştinţele despre corupţie sunt consolidate. Elevii sunt
familiarizaţi cu termeni precum corupţie, prevenirea corupţiei, crimă
economică, conformitate, principiile fenomenului de corupţie şi bazele
legale pentru lupta împotriva corupţiei. În al doilea rând, sunt achiziţionate
cunoştinţe despre valori, decizii şi acţiuni. Elevii vor fi capabili nu numai
să evalueze între activitatea economică şi valorile morale, ci vor fi de
asemenea în măsură să joace rolul cetăţeanului care previne şi luptă
împotriva corupţiei. În final, abilităţi lingvistice şi sociale sunt dezvoltate.
Conţinutul formării include definiţii ale termenului “corupţie”, forme
ale corupţiei (situaţionale, structurale), motive şi consecinţe ale formării,
exemple pentru a contura fenomenul corupţiei, prevenirea corupţiei şi în
final, instituţii şi instrumente pentru a combate corupţia.
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Durata formării
Formarea este divizată în 8 unităţi a câte 45 de minute fiecare şi este
susţinută de către Departamentul de Prevenire al Biroului Federal
Anticorupţie. Din partea elevilor nu sunt necesare cerinţe minime
obligatorii. Programul este evaluat prin feedback-ul constant al elevilor
(completat într-un formular), ceea ce garantează permanenta actualizare şi
îmbunătăţire a formării.
Implementarea formării
Formarea propiu-zisă se realizează cu ajutorul prezentărilor powerpoint, a unui flip-chart şi a unui chestionar pentru a aduna ideile despre
corupţie şi a testa cunoştinţele anterioare şi cele recent acumulate. De
asemenea, elevii vizionează un film despre corupţie. Discuţiile au loc în
plen şi în grupuri. Un anchetator răspunde întrebărilor elevilor şi ulterior le
arată acestora o cameră de interogare.
La clasă au loc două tipuri de interacţiuni care au rolul să crească
gradul de conştientizare, respectiv “Barometrul Corupţiei” şi jocuri de rol.
Pentru exerciţiul “Barometrul Corupţiei” elevilor li se solicită să evalueze
situaţii corupte pe baza unor studii de caz prezentate. Două foi de hârtie,
respectiv una pe care este inscripţionat “Corupţie” şi alta pe care scrie “Nu
e corupţie”, sunt aşezate pe podea, asigurându-se o distanţă între ele.
Formatorul citeşte nişte posibile cazuri de corupţie, iar elevii aleg între
cele două foi de hârtie, în funcţie de nivelul de corupţie pe care îl percep
pentru fiecare caz. Mai departe, formatorul le cere acestora să motive
alegerea pe care au făcut-o. La finalul exerciţiului, cazurile sunt dezbătute
şi discutate în detaliu. Cazurile variază de la situaţii existente în şcoală 1
până la administraţie publică şi politică.
F

1

F

Exemplu de caz din şcoală: o elevă a învăţat foarte mult pentru un examen, însă datorită
emoţiilor eşuază. Cu toate acestea, profesorul a promovat-o.
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Cel de-al doilea exerciţiu, foarte larg uzitat, este cel de jocuri de rol,
fiind alese cazuri de corupţie situaţională şi structurală. Pentru fiecare caz,
fiecare elev primeşte un cartonaş în care este explicat rolul pe care trebuie
să îl interpreteze. Unul din cazuri a fost despre acceptarea de cadouri în
şcoli. Susi S. este o elevă nesilitoare care s-ar putea să nu promoveze la
matematică. Mama sa se duce la şcoală să se întâlnească cu profesoara de
matematică, iar în timpul conversaţiei aceasta îi oferă profesoarei un stilou
scump. Directorul şi profesorul de filosofie sunt şi ei prezenţi. După ce sau interpretat rolurile, formatorul le solicită elevilor trei chestiuni În
primul rând, să evalueze comportamentul fiecărei persoane. În al doilea
rând, să constate oportunitatea constituirii unui caz de corupţie şi în al
treilea rând să spună cum ar trebui să se comporte personale în cauză.
La finalul formării, elevii primesc o broşură “Informaţii despre
Corupţie”, care include şi un test. Broşura acoperă cele mai importante
aspecte despre corupţie precum definiţia corupţiei, cauze şi forme ale
corupţiei, unde începe corupţia, consecinţe ale ofensivelor, prevenirea
corupţiei şi în final, o scurtă introducere a Biroului Federal Anticorupţie.
Formarea Anticorupţie a avut ca scop creşterea nivelului de
conştientizare al tinerilor prin exemple practice care să promoveze
integritatea personală, înţelegerea drepturilor umane, responsabilitatea
civică şi îndatoririle către societate.
Extinderea proiectului Formarea Anticorupţie
Următorul pas este crearea unui concept de formare pentru elevii de
10 - 14 ani. Este de asemenea planificată o colaborare cu Ministerul
Educaţiei pentru a forma în cadrul universităţilor viitori profesori şi în
fenomenul corupţiei pentru ca ulterior aceştia să introducă aceste aspecte
în disciplinele pe care le predau la clasă, precum istoria, educaţia civică,
etică şi economie.
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Întrucât problema corupţiei ar trebui să fie înglobată în procesul
educaţional, se impune colaborarea cu experţi, şcoli şi universităţi.
3.
Implementarea art. 13 din Convenţia Naţiunilor Unite
împotriva Corupţiei în Statele Unite ale Americii
Programe de educaţie publică
Educaţia în S.U.A. este o responsabilitate statală şi locală. Statele şi
comunităţile, precum şi organizaţiile private şi publice – mai degrabă
decât guvernul federal – înfiinţează şcoli şi universităţi, dezvoltă
curriculum-ul şi stabilesc cerinţele pentru admitere şi promovare.
Cu toate acestea Guvernul Statelor Unite promovează conştientizarea
asupra fenomenului de corupţie prin cursuri şi simpozioane, iar decindeţii
guvernamentali care realizează politicile pentru combaterea corupţiei,
precum şi cei care veghează la aplicarea legii adesea susţin seminarii, în
special la cursurile şi evenimentele de la Washington, D.C. Seminarii şi
ateliere de lucru precum “Eforturi Internaţionale de a combate corupţia”,
„SUA şi Programul Internaţional de Vară Anticorupţie”, „Mită fără
frontiere: Provocările combaterii corupţiei în context global”, „Lupta
internaţională împotriva corupţiei: Ce merge, ce nu merge şi ce va
merge?”, „Corupţia în economia de piaţă globală: De ce mita globală nu
este o strategie de marketing de intrare?” sunt susţinute de diverse
universităţi de drept.
În completare, tuturor şcolilor americane de Drept le sunt solicitate
de către Asociaţia Baroului America – o asociaţie a avocaţilor şi a
studenţilor la drept care trasează standarde academice pentru şcolile de
drept şi formlează coduri de conduită etică pentru profesiile juridice - să
asigure studenţilor un curs despre resonsabilitatea profesională ca parte
din educaţia juridică. De regulă, cursurile de responsabilitate profesională
acoperă etică legală de bază şi administrarea judiciară ineficientă.
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Unele şcoli americane de administrare a afacerilor au de asemenea
cerinţa participării la curs de etică. De exemplu, inter alia, Şcoala de
Administrare a Afacerilor Harvard, Şcoala de Administrare a Afacerilor
Stern, Şcoala de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii
Virginia şi Şcoala de Administrare a Afacerilor Berkley de la
Universitatea California solicită studenţilor să urmeze cursuri de etică în
afaceri.
Măsuri în domeniul relaţiei cu mass media
În ceea ce priveşte media, Guvernul Federal sprijină canalele de
televiziune pentru a interacţiona cu tinerii şi a creşte nivelul conştientizării
despre necisitatea unei bune guvernări. Astfel, Serviciul Public de
Transmisiune (Public Broadcast Service) primeşte o parte din finanţare de
la guvernul federal, deşi cea mai parte a fondurilor sunt din donaţii private
şi granturi.
P.B.S. Teachers (Serviciul de Transmisiune Publică -Profesori) este
o destinaţie web cu resurse de înaltă calitate pentru preşcolari şi elevi din
întreg învăţământul preuniversitar, oferind materiale pentru sala de clasă
potrivite pentru o paletă largă de subiecte şi niveluri de învăţământ,
incluzând mii de planuri de lecţii, modalităţi de predare, videoclipuri la
cerere, precum şi jocuri interactive şi simulări. Aceste resurse sunt corelate
cu standardele naţionale şi statale. Subiectele includ, printre multe altele,
drepturi umane şi civile, comunitate şi cetăţenie, guvernarea SUA şi istoria
SUA.
Oficialii guvernului SUA se anagajează de asemenea să susţină
instituţiile mass-media scriind comunicate de presă şi comunicând cu
jurnaliştii interesaţi să expună eforturile prevenirii şi combaterii corupţiei,
precum şi subiecte înrudite.
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Internetul şi programe de sensibilizare publică pentru tineri
Toate cele trei ramuri ale Guvernului SUA utilizează Internetul
precum un instrument de a angrena tinerii să fie conştienţi despre modul
cum funcţionează guvernul federal, despre importanţa unei bune guvernări
şi alte subiecte relevante pentru lupta împotriva corupţiei.
Ramura judiciară
Biroul Administrativ al Judecătoriilor SUA furnizează informaţii şi
resurse direcţionate către profesori şi elevi. Resursele includ scurte filme
instrucţionale, ghiduri de conversaţie care stimulează dezbaterea asupra
aspectelor constituţionale şi civice şi resurse pentru a realiza simulări
pentru judecătorie. În vederea simulării pentru judecătorie, situl web
furnizează un scenariu scris, scenariul pentru martor, afidavit şi
instrucţiuni pentru juraţi.
“Ziua Uşilor Deschise a Judecătoriilor Federale” este o iniţiativă
federală pe care judecătorii locali le realizează în sălile lor de judecată.
Evenimentul anual, care este prezidat de către judecătorul gazdă, implică
elevi care se află în reale dileme legale. Avocaţi voluntari ghidează elevii
în timpul programului. Subiectul este ultima problemă a adolescenţilor din
anul respectiv.
Ramura legislativă
Situl web „Copii în Cameră” este un serviciu public oferit de către
Biroul Funcţionarului din cadrul Camerei Reprezentanţilor a SUA, a cărui
misiune este să furnizeze informaţii educaţionale într-o manieră distractivă
despre ramura legislativă a guvernului american pentru elevii de toate
vârstele. Subiectele acoperite includ rolul Camerei Reprezentanţilor a
SUA, procesul legislativ şi istoria Camerei.
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Ramura executivă
“Kids.gov” (copii.gov) este portalul oficial al copiilor pentru
Guvernul SUA. Uneşte copii, părinţi şi profesori cu informaţiile şi
serviciile Guvernului SUA de pe web de la agenţiile guvernamentale, şcoli
şi organizaţii educaţionale, toate fiind cuplate cu nivelul de învăţare şi
interesele copiilor. “Kids.gov” este organizat pentru trei categorii de
public: Grădiniţă – Clasa a V-a, Clasele VI-VII şi educatori. Fiecare filă a
grupului este împărţită în subiecte educaţionale precum artă, matematică şi
istorie. Unul dintre subiecte este Guvernarea şi include informaţii despre
Constituţie, drepturile cetăţenilor şi despre cum se fac legile. Include
jocuri, clipuri video şi legături către situri guvernamentale (federal, statal,
militar) sau alte resurse (comerciale, non-profit, educaţionale). Situl
furnizează de asemenea instrumente pentru profesori, inclusiv planuri
pentru lecţii, activităţi şi foi de lucru. “Kids.gov” livrează informaţii şi
servicii în maniere care sunt confortabile pentru utilizator, de exemplu
prin intermediul clipurilor video de pe canalele Kids. Gov, YouTube şi
TeacherTube şi prin buletine informative săptămânale.
Altă resursă pentru copii este pagina web a Avocaţilor Statelor Unite
“For Kids” („Pentru Copii”), care include informaţii despre modul în care
se realizează activitatea unui procuror şi o scurtă descriere a structurii şi a
funcţionării unei săli de judecată.
Utilizarea Internetului pentru Educarea Publicului şi pentru a
creşte nivelul de conştintizarea asupra Corupţiei
Guvernul SUA utlizează precum pârghii Internetul şi mass-media
socială pentru a educa publicul, a promova transparenţa, a preveni frauda
şi a combate corupţia. În calitate de unul din cei opt membri fondatori ai
Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă – o iniţiativă multilaterală ce
solicită participarea guvernelor să lucreze cu societatea civilă pentru a
prioritiza şi implementa reforme concrete ce promovează transparenţa,
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luptă împotriva corupţiei, împuternicesc cetăţenii şi valorifică noile
tehnologii pentru a întări guvernrea - multe din cele 26 de iniţiative
specifice din Planul de Acţiune al PGD utilizează Internetul pentru a
îmbunătăţi integritatea publică şi pentru a gestiona mai eficient resursele
printr-o transparenţă crescută şi acces la informaţii. Aceste iniţiative
includ, inter alia, promovarea participării publice în actul guvernării prin
intermediul Internetului, modernizarea gestionării dosarelor, îmbunătăţirea
Legii privind Libertatea Accesului la Informaţie, întărirea protecţiei pentru
avertizorii de integritate, creşterea transparenţei a entităţilor legale formate
în SUA, implementarea Iniţiativei Transparenţei Industriilor de Extracţie
şi creşterea transparenţei privind asistenţa străină.
De asemenea Guvernul SUA utilizează Internetul şi ca o platformă
pentru a crea materiale educaţionale disponibile publicului. Materiale
anticorupţie precum “Eforturile Statelor Unite pentru a Internaţionaliza
Acţiunea împotriva Corupţiei”, „Parteneriate împotriva Corupţiei” ş.a.
sunt dosponibile online.
Mass-Media Socială
Departamentul de Stat este activ în arena mediei sociale, urmărit
într-un număr considerabil de utilizatori pe reţelele de socializare
Facebook, Twitter, precum şi de utilizatorii de blog, urmărind să crească
gradul de conştientizare asupra eforturilor de a preveni şi combate
corupţia, printre alte chestiuni. Departamentul de Stat plănuieşte de
asemenea să se extindă printr-o gamă largă de oportunităţi astfel încât
publicul să interacţioneze cu funcţionarii Departamentul de Stat şi să
furnizeze opinii, întrebări şi feedback. De exemplu, Departamentul de Stat
lansează o serie de “Google+ Hangouts” (Google+ Locuri preferate de
frecventat) unde publicul poate să interacţioneze cu oficialii de stat de
rang înalt în timp ce discută despre o paletă vastă de probleme de politică
publică ce au legătură cu buna guvernare.
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Referinţe legale specifice organizării şi funcţionării
învăţământului preuniversitar
[1] Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare;
[2] Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din
Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin OMEdC nr. 4925/2005, cu
modificările şi completările ulterioare;
[3] OMECTS nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului
privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de
unităţile de învăţământ preuniversitar;
[4]Ordinului nr. 4613/28.06.2012 privind modificarea anexei nr. 1 la
Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi
didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr. 6143/2011;
[5] Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a
salariaţilor;
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SECŢIUNE DEDICATĂ PROMOVĂRII DEZVOLTĂRII
DURABILE
Conceptul de „dezvoltare durabilă” a luat naştere acum 30 de ani, ca
răspuns la apariţia problemelor de mediu şi a crizei resurselor naturale, în
special a celor de energie. Acest concept semnifică totalitatea formelor şi
metodelor de dezvoltare socio-economică al căror fundament este
reprezentat cu prioritate de asigurarea unui echilibru între sistemele socioeconomice şi elementele capitalului natural.
Prin dezvoltare durabilă se doreşte gasirea unui cadru teoretic stabil
pentru luarea deciziilor în orice situaţie în care se identifică un raport
om/mediu, indiferent că este vorba de mediul înconjurător, mediul
economic sau mediul social.
Una dintre cele mai cunoscute definiţii ale conceptului de dezvoltare
durabilă este cu siguranţa cea data de Comisia Mondială pentru Mediu şi
dezvoltare (WCED) în raportul „Viitorul nostru comun”, cunoscut şi sub
numele de Raportul Brundtland: „Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea
care urmăreşte satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite
posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi".
Criteriile fundamentale ale dezvoltării durabile, stabilite de Comisia
Comunităţii Europene încă din anul 1993, sunt următoarele:
Menţinerea în totalitate a calităţii vieţii
Menţinerea unui acces continuu la resursele naturale
Evitarea deteriorărilor permanente asupra mediului înconjurător
Managementul strategic al dezvoltării durabile presupune, pe lângă
stabilirea unui set de obiective pe termen lung (15-20 ani) compatibile cu
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cele stabilite pe termen scurt şi mediu, aplicarea unui set de principii şi
criterii validate eficient pe plan internaţional:
Echitate şi justiţie socială
Integrarea unor consideraţii de mediu în toate aspectele legate de
dezvoltarea economică şi socială
Interdicţie strictă de a distruge/degrada resursele naturale şi de
mediu de care depinde viaţa şi bunăstarea generaţiilor viitoare
Integrarea unei perspective pe termen lung în procesul de luare a
deciziilor.
Cei „3E” ai dezvoltării durabile: Reprezentarea grafică a dezvoltării
durabile se bazează pe un scaun cu trei picioare, fiecare picior
reprezentând câte una dintre dimensiunile cheuie ale conceptului de
dezvoltare durabilă: economie, ecologie (mediu) şi echitate (social). Cei
„3E” ai dezvoltării durabile reprezintă un set relativ condensat de valori
care ar trebui să ghideze procesul de schimbare.
Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi caracterizat din mai multe
perspective, prin următoarele elemente :
economie
societate
ecologie

- eficienta, crestere, stabilitate
- nivel de trai, echitate, dialog social si delegarea
responsabilitatilor, protejarea culturii/patrimoniului
- conservarea si protejarea resurselor naturale,
biodiversitate evitarea poluarii.

Cele 7 axe prioritare ale Strategiei Uniunii Europene pentru
Dezvoltare Durabilă revizuite in 2006 sunt:
1. schimbări climatice şi energie
2. transport durabil
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3.
4.
5.
6.
7.

conservarea şi managementul resurseslor naturale
consum şi producţie durabile
sănătate publică
incluziune socială, demografie şi migraţie
sărăcie globală şi provocările dezvoltării durabile.

Atingerea obiectivelor dezvoltării durabile nu se poate realiza fără o
schimbare de mentalitate a oamenilor şi fără comunităţi capabile să
utilizeze resursele în mod raţional şi eficient şi să descopere potenţialul
economic al economiei, asigurându-se prosperitate, protecţia mediului şi
coeziune socială.
CE POT FACE EU PENTRU A CONTRIBUI LA
DEZVOLTAREA DURABILĂ?
Economisirea energiei prin utilizarea becurilor ecologice
Oprirea energiei electrice în încăperile în care nu este nimeni
Deconectarea de la sursa de alimentare cu energie electrică a
apraturilor cu LED atunci cand nu sunt utilizate
Economisirea apei – evitarea consumului inutil de apă
Reciclarea deşeurilor prin colectare selectivă - hartie, plastic, sticlă
Reciclarea aparaturilor electrocasnice
Reciclarea bateriilor
Utilizarea aparaturilor cu etichetă ES (Energy Star).
Pentru aproximativ 80% din impactul pe care stilul nostru de viaţă îl
are asupra mediului sunt responsabile locuinţele, transportul şi alimentaţia,
acestea fiind domeniile în care trebuie să acţionăm cel mai mult.
Avem nevoie de o altă abordare în materie de consum. Trebuie să
folosim resursele mai cumpătat, să le reutilizăm şi să le reciclăm ori de
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În general, trebuie să ne regândim rutina zilnică, să ne informăm cu
privire la originea şi procesul de fabricare a produselor pe care le
cumpărăm, să evităm risipa, să alegem produse ecologice, să citim
etichetele cu mai mare atenţie, să reutilizăm şi să reciclăm şi să-i lăsăm
mai mult spaţiu naturii.
8 REGULI PENTRU CUMPĂRĂTURI INTELIGENTE
1. Alege produse ce pot fi reciclate!
2. Alege produse fabricate din materiale reciclate!
3. Cand este posibil, alege produse ce pot fi refolosite!
4. Alege produse cu minim de ambalaj!
5. Gândeşte-te cum vei folosi produsul înainte de a-l cumpara!
6. Nu cumpara mai mult decât ai nevoie!
7. Alege produse fabricate local!
8. Alege produse care sunt fabricate şi folosite într-un mod
responsabil faţă de mediul înconjurător!
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SECŢIUNE DEDICATĂ PROMOVĂRII EGALITĂŢII DE ŞANSE
Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a asigura egalitatea
de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor
de serviciu şi de muncă, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru
interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentul de
organizare şi funcţionare şi în regulamentul intern .
Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor
practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu
relaţiile de serviciu sau de muncă, referitoare la diferite aspecte, precum:
anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia
candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante;
încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului
juridic de muncă ori de serviciu;
stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
stabilirea remuneraţiei;
beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la
securitate socială;
informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere,
calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
evaluarea performanţelor profesionale individuale;
promovarea profesională;
aplicarea măsurilor disciplinare;
dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de
acesta;
orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în
vigoare.
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Tipuri de discriminare:
Prin discriminare directă se înţelege situaţia în care o persoană este
tratată mai puţin favorabil, pe criterii de gen, rasă, naţionalitate, categorie
socială, handicap, boala cronică, etc, decât este, a fost sau ar fi tratată altă
persoană într-o situaţie comparabilă.
Prin discriminare indirectă se înţelege situaţia în care o dispoziţie, un
criteriu sau o practică, aparent neutră, ar dezavantaja în special persoane
aparţinând unui grup defavorizat în raport cu persoanele majoritare, cu
excepţia cazului în care aceasta dispoziţie, acest criteriu sau această
practică este justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de
atingere a acestui scop sunt corespunzătoare şi necesare.
În conformitate cu prevederile art 1, alin. 2 din Legea nr.
202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, republicată, prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi se înţelege „luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi
aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi
tratamentul egal al acestora”.
Conform articolului 2, punctul b) şi c) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
67/2007, prin principiul egalităţii de tratament se înţelege „lipsa oricărui
tratament discriminatoriu, direct sau indirect, pe criteriul de sex, în special
prin referirea la starea civilă sau familială”. Prin tratament discriminatoriu
se înţelege „orice excludere, restricţie ori diferenţă de tratament, direct sau
indirect, între femei şi bărbaţi”.
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Egalitatea de şanse a evoluat în ultima perioadă devenind un concept
mai larg care se referă nu doar la femei şi bărbaţi dar şi la relaţia cu alte
grupuri dezavantajate dintr-o societate.
În timp ce egalitatea de şanse şi de tratament semnifică nivelul egal
de vizibilitate, autonomie, responsabilitate şi participare a majorităţii şi a
minorităţii dezavantajate la şi în toate sferele vieţii publice, discriminarea
reprezintă tratamentul diferenţiat aplicat unei persoane în virtutea
apartenenţei, reale sau presupuse a acesteia la un anumit grup social.
Putem vorbi de discriminare, atunci când o persoană este tratată „mai
puţin favorabil” decât o altă persoană în aceeaşi situaţie.
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