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INTRODUCERE
Prezentul ghid are drept grup ţintă funcţionarii publici şi contractuali reprezentanţi ai
instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi ai autorităţilor locale, membri în consiliile de
administraţie ale unităţilor şcolare din învăţământul preuniversitar, personalul din
inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi
funcţionarii publici din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi îşi propune să vină în
sprijinul acestora în vederea promovării standardelor de integritate aplicabile acestui sector.
Promovarea unor standarde ridicate de transparenţă, integritate şi responsabilitate în cadrul
administraţiei publice contribuie la creşterea productivităţii şi consolidează competitivitatea.
Prin acest ghid se urmăreşte o abordare corectă a implementării standardelor de
integritate la nivelul sistemului de învăţământ, ce poate deveni o legătură importantă între
administraţia publică şi societate.
Obiectivul ghidului este de a informa şi responsabiliza funcţionarii publici şi
contractuali reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi ai autorităţilor locale,
membri în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din învăţământul preuniversitar,
personalul din inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti şi funcţionarii publici din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale cu roluri în
domeniul educaţiei prin prezentarea standardelor de intergritate aplicabile acestui sector.
În cadrul procesului de elaborare a ghidului au fost utilizate informaţii rezultate din
implementarea proiectului „Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare,
responsabilizare”, materialele de documentare, suporturile de curs elaborate în cadrul
proiectuli şi rapoartele rezultate în urma implementării activităţilor proiectului.
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CAPITOLUL 1
INTEGRITATEA – Delimitări conceptuale
1.1 Educaţia şi viaţa cotidiană
Educaţia este o dimensiune a omului contemporan care ne însoţete de la naştere până la
sfârşitul vieţii. Atitudinea fată de educaţie diferă de la individ la individ, în funcţie de
numeroşi factori, care ţin atât de personalitatea fiecăruia, cât şi de mediul familial şi social în
care trăieşte.
Familia şi şcoala continuă să deţină un loc important în educaţia oamenilor, deşi acest
lucru se realizează tot mai mult la concurenţă cu mass-media şi cu internetul.
Într-o viziune optimistă, societatea însăşi ar trebui să devină educativă. Cu toate
acestea, o serie de fenomene afectează direct nivelul educaţiei:


manifestările agresive observabile în viaţa de zi cu zi (pe stradă, la şcoală, în trafic,
la televizor etc)



limbajul trivial utilizat în mai toate mediile sociale (inclusiv sau cu precădere pe
internet).

Astfel de situaţii se datorează exacerbării nevoii de libertate şi înţelegerii greşite a
drepturilor omului şi democraţiei, coroborat cu absenţa aplicării unor măsuri preventive, dar şi
punitive. În acelaşi timp, pentru a genera o schimbare de atitudine la nivel societal, sunt
necesare măsuri preventive concertate întreprinse de şcoală, de familie, de mass-media, pe
lângă aplicarea de sancţiuni drastice faţă de cei care nesocotesc regulile de convieţuire
socială.
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Dispersarea resurselor umane, materiale şi financiare nu poate duce decât la dispersarea
activităţii educative însăşi şi la diminuarea efectelor ei practice, la scară naţională şi la nivelul
comunităţilor locale.
În susţinerea acestei idei prezentăm Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale
pentru Educaţie în secolul XXI, în care se menţionează „necesitatea întoarcerii la educaţie”,
deoarece „schimbările de proporţii din modelul tradiţional de viaţă presupun din partea
noastră o mai bună înţelegere a aproapelui şi a lumii în general; ele presupun înţelegerea
reciprocă, schimbul paşnic de idei, şi fără îndoială, armonia – tocmai acele lucruri care lipsesc
în lumea de azi.”
În acest context ce impune o viziune strategică concertată, se impune o analiză a
oportunităţii constituirii unui organism naţional în domeniul educaţiei care să unifice forţele
existente şi să elaboreze un program naţional de perspectivă, centrat pe nevoile fundamentale
ale societăţii româneşti de astăzi şi de mâine, cu implicarea activă a factorilor cointeresaţi în
cadrul procesului educaţional de la toate nivelele.
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1.2 Educaţia şi poluarea morală a mediului social

Dacă despre poluarea mediului natural al omului contemporan se poartă discuţii
aprinse, în timp ce despre poluarea morală a societăţii umane se discută destul de puţin în
zilele noastre. În timp ce pentru prevenirea şi combaterea poluării mediului de viaţă natural
există convenţii internaţionale, manifestări şi atitudini publice, poluarea morală apare ca un
subiect pentru care nu există suficient interes la nivel public. O explicaţie poate fi dată de
faptul că, în absenţa funcţionării unor organisme care să aibă ca obiectiv menţinerea şi
îmbunătăţirea nivelul moral al societăţii în ansamblu, deşi la nivel de discurs, cu toţii
considerăm că acest subiect este unul extrem de important, cu impact direct şi pe termen lung
asupra mediului social şi asupra calităţii vieţii, acordăm deseori o importanţă mult mai sporită
subiectelor stringente, punctuale, dar mai puţin importante.

La nivelul învăţământului preuniversitar, există la acest moment Consiliul Naţional de
Etică din Învăţământul Preuniversitar, organism ce are ca scop promovoarea eticii
profesionale. Este nevoie de astfel de organisme, care să fie promovate, susţinute şi dezvoltate
şi care să identifice soluţiile necesare pentru promovarea standardelor etice în sistemul
educaţional.

Este, de asemenea, momentul ca şi în şcoală să se iniţieze mai multe activităţi
consacrate formării conştiinţei şi conduitei morale a elevilor. Conform Strategiei Naţionale
Anticorupţie şi Strategiei Anticorupţie în Educaţie - Obiectivul specific 2: Creşterea gradului
de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupţie -, Ministerul
Educaţiei Naţionale va introduce tematica anticorupţie în cadrul activităţilor extracurriculare
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şi al programelor şcolare prin promovarea unei discipline opţionale în cadrul CDŞ curriculum la decizia şcolii - din ariile curriculare Om şi Societate şi Consiliere şi Orientare.
Acest tip de demers reprezintă un prim pas în conturarea unei abordări strategice de a
promova integritatea la nivelul tinerei generaţii.

În acelaşi timp, o astfel de măsură nu este per se suficientă pentru a genera o schimbare
sustenabilă. Este necesară o abordare comprehensivă şi care să implice parteneriate şcoală –
comunitate – familie, campanii naţionale şi locale ample pentru promovarea unui
comportament de recunoaştere şi respingere a corupţiei, sprijinirea organismelor de
promovare a eticii şi deontologiei profesionale, instruirea cadrelor didactice în domeniul
promovării integrităţii, realizarea unui portal şi a unei baze de date pentru sesizări on-line.
Strategia Anticorupţie în Educaţie, dezvoltată în cadrul proiectului „Prevenirea corupţiei prin
informare, formare şi responsabilizare”, cuprinde aceste obiective ce urmează a fi
operaţionalizate prin aplicarea măsurilor concrete aferente.

Totodată, în cadrul proiectului menţionat, au fost deja aplicate o serie de măsuri din
categoria celor prezentate mai sus, dintre care menţionăm: instruirea membrilor consiliilor de
administraţie ale unităţilor şcolare din învăţământul preuniversitar din două regiuni de
dezvoltare ale României (1416 reprezentanţi) în domeniul integrităţii, realizarea unei baze de
date pentru sesizări online ce poate fi accesată pe situl www.educatiepentruviitor.ro, derularea
unei ample campanii naţionale de promovare a integrităţii la nivelul sectorului educaţional
preuniversitar, realizarea unei cercetari naţionale cu privire la vulnerabilităţile la corupţie
existente la nivelul sectorului educaţional preuniversitar, elaborarea Strategiei Anticorupţie în
Educaţie prin implicarea factorilor cointeresaţi din învăţământul preuniversitar, organizarea a
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10 dezbateri regionale în cadrul unui proces de consultare publică cu privire la conţinutul
Strategiei Anticorupţie în Educaţie.

Educaţia – înţeleasă ca şi investiţie în oameni pe termen lung – însoţită şi de unele
măsuri coercitive va putea, desigur, să resinstaureze în societatea românească cu un climat
moral adecvat.

Prezentarea valorilor profesionale din domeniile eticii, deontologiei şi conduitei
profesionale - respectarea acestora trebuie cerută tuturor celor care îşi desfăşoară activitatea în
învăţământ, dacă se doreşte ca scopul organizaţional să fie îndeplinit:


supremaţia Constituţiei şi a legii – toţi factorii care îşi desfăşoară activitatea în
învăţământ au obligaţia de a respecta Constituţia şi legile tarii;



prioritatea interesului public - există îndatorirea de a considera interesul public mai
presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei pe care
o ocupă;



asigurarea egalităţii de tratament – personalul din învăţământ are obligaţia de a
aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;



nediscriminarea - neadmiterea de discriminări pe criterii de vârsta, sex, rasă,
origine etnică, apartenenţă religioasă sau de orice altă natură;



profesionalismul - personalul din învăţământ are obligaţia de a îndeplini atribuţiile
de

serviciu

cu

responsabilitate,

conştiinciozitate;
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loialitatea - se exprimă prin ataşamentul faţă de instituţie şi valorile promovate de
aceasta;



integritatea morală - personalului din învăţământ îi este interzis să solicite sau sa
accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în
considerarea funcţiei pe care o deţin sau sa abuzeze în vreun fel de aceasta funcţie;



cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei şi în
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul din învăţământ trebuie să fie de
bună - credinţă;



respectul - se manifestă prin consideraţia pe care întreg personalul din învăţământ
o acordă persoanelor, colegilor, superiorilor, subordonaţilor, drepturilor şi
libertăţilor acestora, instituţiilor, legilor, valorilor sociale, normelor etice şi
deontologice.

În cadrul proiectului „Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi
responsabilizare”, reprezentanţii sectorului educaţional preuniversitar au identificat o serie de
măsuri ce pot contribui la crearea unui climat de etică profesională în învăţământul
preuniversitar:


profesionalizarea învăţământului preuniversitar (inspectorii şcolari, membrii
consiliilor de administraţie din şcoli);



transparentizarea tuturor procedurilor de resurse umane (numiri în funcţii de
conducere la nivel de şcoală, inspectorate şcolare, casa corpului didactic,
promovări în funcţie, examene);
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mai bună corelare a grilei salariale cu nivelul experienţei, competenţei şi
rezultatelor cadrelor didactice;



mai bună motivare a profesorilor debutanţi prin recompensare, dar şi motivare
extra-salarială (cursuri de pregătire, stimulente etc);



interzicerea şi monitorizarea meditaţiilor în particular realizate cu proprii elevi de
la clasă şi sancţionarea nedeclarării acestei activităţi către organele fiscale;



modificarea curriculumului şi bacalaureat diferenţiat în funcţie de profilul liceului,
astfel încât cunoştinţele acumulate în timpul liceului să permită majorităţii elevilor
promovarea examenului de bacalaureat în funcţie de profilul absolvit, de tipul de
BAC, elevul să aibă acces la anumite facultăţi;



accesul la învăţământul liceal şi superior să se realizeze numai pe baza examenelor
de evaluare scrise;



menţinerea supravegherii video la examenul de bacalaureat, cât şi la toate celelalte
tipuri de examinene - naţionale, olimpiade, titularizare etc;



ocuparea posturilor în învăţământ să se facă prin examen naţional, nu la nivelul
şcolii. La nivel de şcoală, gradul de dificultate al subiectelor va fi diferit, deci
evaluarea nu va fi unitară.

Ne naştem într-o cultură, ne formăm şi ne stabilizăm într-un orizont cultural, suntem
deopotrivă creatori şi receptori de cultură. Conform sociologului olandez Geert Hofstede1,

1

Gerard Hendrik Hofstede (n. 1928 în Haarlem) sociolog olandez. A fost manager de personal la IBM, unde a
realizat un studiu la nivelul întregii organizaţii legăturile dintre specificul naşional şi cultura organizaţională.
Hofstede a demonstrat că există legături naţionale şi regionale care afectează comportamentul soceităţilor şi
organizaţiilor, care persistă în timp.
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există diferenţe între diferitele culturi organizaţionale în funcţie de poporul din care membrii
organizaţiei fac parte.
Astfel, Hofstede a identificat cinci dimensiuni care definesc specificul naţional2:
 Distanţa faţă de putere (PDI), sau gradul de acceptare al puterii de către
membrii mai puţin puternici al organizaţiilor;
 Gradul de individualism (respectiv de colectivism) (IDV), sau măsura în
care individul este integrat în grupuri;
 Masculinitatea sau feminitatea (MAS), sau distribuţia rolurilor între sexe;
 Gradul de evitare al incertitudinii (UAI), sau gradul de toleranţă al unei
societăţi la ceea ce este ambiguu sau nesigur, cu referire directă la căutarea
adevărului de către om;
 Orientarea spre viitor3 (LTO), care defineşte orientarea membrilor unei
societăţi fie spre aparenţe şi spre îndeplinirea obligaţiilor faţă de societate
(pentru orientarea pe termen scurt), versus înclinaţia spre durabilitate şi
perseverenţă (orientarea pe termen lung).
Geert Hofstede nu a măsurat valorile celor cinci dimensiuni şi pentru cazul special al
României. Există totuşi estimări ale acestora realizate de alţi cercetători4,5. Conform acestor
estimări, indicele distanţei faţă de putere are o valoare de 90 din 100 puncte, indicele de
2

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php vizualizat pe 27.03.2012

3

Acest din urmă criteriu a fost descris încă din timpuri străvechi de către filosoful chinez Confucius
(aproximativ 500 î. Hr), criteriul putând fi totuşi aplicat şi la ţări care nu au o moştenire confucianistă. A se
vedea şi www.geert-hofstede.com
4
Androniceanu, A. (2008), Noutăţi în managementul public, Ediţia a III-a, Editura Universitară, Bucureşti, pp.
310-312.
5
A se vedea şi http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php
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individualism are valoarea de 30 din 100 puncte, indicele masculinităţii are valoarea 42 din
100 puncte iar indicele de evitare al incertitudinii are o valoare de 90 din 100 puncte. Indicele
orientării pe termen lung nu a fost estimat, aşa că nu va fi luat în considerare în prezentul
studiu.
Din punctul de vedere al ipotezelor de lucru sunt interesante în primul rând indicele
distanţei faţă de putere şi indicele de evitare a incertitudinii, care au ambele o valoare foarte
ridicată. Acest lucru explică aşteptările ridicate în ceea ce priveşte influenţa managementului
în elaborarea sistemelor de proceduri, şi cu privire la celelalte aşteptări la adresa
managementului. De asemenea, acest lucru explică şi apariţia temerii ca şi cauză a apariţiei
inconsistenţei în răspunsuri. Indicele evitării incertitudinii este o măsură a deficitului de
responsabilitate din cadrul administraţiei publice6, deficit care se face simţit.
Prin urmare, cultura organizaţională este un set de valori şi principii care dă unei
entităţi identitate şi guvernează toate procesele care au loc în ea. Prin cultura organizaţională
orice membru al organizaţiei se identifică cu aceasta. Mai mult, valorile şi principiile care
formează cultura organizaţională sunt acele elemente pe care membrii organizaţiei le transmit
către exterior.
Integritatea ar trebui reprezinte o preocupare generală şi profundă a fiecărui om definită
ca mulţimea acţiunilor şi atitudinilor corecte generate de obligaţiile morale şi profesionale ale
fiecăruia. Chiar dacă unele condiţii socio-politice şi culturale influenţează nivelul şi calitatea

Dumitrescu, M. (2010), „Deficitul de responsabilitate şi de performanţă în domeniul CDI”, lucrare prezentată
în cadrul seminarului national „Dezvoltarea instituţională a sistemului CDI si performanţa economică” Organizat
de INCSMPS Bucureşti în perioada 07 – 08 iulie 2010
6
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vieţii morale private, integritatea rămâne în ultimă instanţă o problemă de opţiune şi alegere
personală7.
Integritatea nu reprezintă doar o cerinţă pentru reprezentanţii sistemului educaţional,
însă sistemul educaţional deţine un rol fundamental în formarea de atitudini şi reprezentări
despre viaţă, reprezentând un prim sistem social cu care interacţionează, dar şi în cadrul
căruia se formează fiecare persoană.
Integritatea în sectorul educaţional se poate realiza doar cu implicarea activă şi egală a
tuturor partenerilor implicaţi în procesul educaţional: elevi, părinţi, cadre didactice.
Principalul document european care orientează dezvoltarea europeană în următorul
deceniu îl constituie Strategia Europeană Orizont 20208. Două din cele trei ţinte strategice
pentru 2020 au relevanţă pentru sistemele de învăţământ:
 creşterea inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;
 creşterea favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a
ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială.
Atingerea acestor ţinte strategice presupune intervenţii susţinute la nivelul sistemului
de învăţământ: „creşterea inteligentă înseamnă consolidarea cunoaşterii şi inovării ca
elemente motrice ale viitoarei creşteri. Pentru aceasta este necesar să îmbunătăţim calitatea
sistemelor noastre de învăţământ, să întărim performanţa în cercetare, să promovăm inovarea
7

B. Killinger, INTEGRITY – doing the right thing for the right reason, McQueen’s University Press, 2007, p.
158

Comunicare a Comisiei. Europa 2020. O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi
favorabilă incluziunii. Bruxelles: 03.03.2010.
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şi transferul de cunoştinţe în Uniune, să folosim pe deplin tehnologiile informaţiei şi
comunicaţiilor şi să ne asigurăm că ideile inovatoare pot fi transpuse în noi produse şi servicii
care generează creştere, locuri de muncă de calitate şi care contribuie la abordarea
provocărilor cu care se confruntă societatea europeană şi mondială”9. Aceasta în condiţiile în
care „un sfert din toţi elevii au competenţe slabe de citire, unul din şapte tineri abandonează
studiile şi formarea prea devreme. Aproximativ 50% ating un nivel mediu de calificare, însă
acesta nu este suficient pentru a răspunde nevoilor pieţei.
Pentru o mai bună interpretare a conceptelor şi principiilor utilizate pe parcursul acestui
ghid, vom definii o serie de termeni cheie pentru a putea pleca de la un numitor comun:
" Integritate: semnifică caracter integru, sentiment al demnităţii, dreptaţii şi
conştiinciozităţii, care serveşte drept călăuză în conduita omului; onestitate,
incoruptibilitate.

" Transparenţă: modalitate de lucru, principiu al unor conducători sau organe
conducătoare de a face cunoscută public, în permanenţă, întreaga lor activitate.

" Corupţie: ansamblu de activităţi imorale, ilicite, ilegale realizate de indivizi care
exercită un rol public şi care abuzează de puterea publică pe care o exercită pentru a-şi
promova anumite interese personale, interese ale altora sau pentru a obţine pentru sine
beneficii materiale sau financiare.

" Vulnerabilitate: reprezintă starea de fapt care diminuează capacitatea de reacţie la
riscurile existente sau potenţiale sau care favorizează apariţia şi dezvoltarea acestora.
9

Idem, p. 14
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" Vunerabilitate la corupţie: semnifică zona, structura sau domeniul care prezintă
puncte slabe, care pot fi uşor atacate şi vătămate de persoane sau organizaţii, care
acţionează în vederea realizării scopurilor propuse cu încălcarea prevederilor legale,
afectând în acest mod credibilitatea instituţiei şi a personalului care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul acesteia.

" Standard: Normă sau ansamblu de norme care reglementează calitatea,
caracteristicile, forma unui produs sau unei activităţi; document în care sunt
consemnate aceste norme; totalitatea prescripţiilor de standardizare; document, act
(oficial) în care sunt consemnate aceste prescripţii.
" Etică: Ansamblu de norme în raport cu care un grup uman îşi reglează
comportamentul pentru a deosebi ce este legitim şi acceptabil în realizarea scopurilor.
" Deontologie: normele de conduită şi obligaţiile etice şi morale în exercitarea unei
activităţi profesionale.
Integritatea publică poate fi definită atât prin prisma integrităţii proceselor - de luare a
deciziilor, de implementare a deciziilor, de gestiune a banilor publici, cât şi prin prisma
integrităţii personalului sau agenţilor publici (aleşi locali, funcţionari publici sau alte categorii
de personal). Integritatea publică este tratată prin asociere cu fenomenul corupţiei, definit ca
fiind orice act de folosire a autorităţii publice în interes personal.

Înţelegem prin integritatea publică atât integritatea şi transparenţa proceselor de luare şi
de implementare a deciziilor, de gestionare a banilor publici, cât şi integritatea personalului
implicat.
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" Integritatea personalului este definita de ansamblul prevederilor legale, de practici,
proceduri prin care personalul care deserveşte beneficiarii, proceduri prin care este
selectat, verificat, promovat sau sancţionat. Domenii relevante: conflicte de interese,
incompatibilităţi, averi dobândite ilicit sau nejustificat, fapte de corupţie, abuz.
" Integritatea la nivelul procesului implicat în luarea şi implementarea deciziilor este
definită prin:
a) informaţii disponibile şi accesibile publicului cu privire la aceste procese şi
proceduri de consultare sau participare la şedinţe publice, conform cerinţelor
legilor nr. 544/200010 si nr. 52/200311
b) mecanisme de verificare si control ale acestor procese prin participare
cetăţenească, consultarea cetăţenilor/ ONG-urilor / mediului de afaceri sau
mass-media cu privire la reglementari locale.
c) mecanisme de publicitate, verificare si control al gestiunii banilor publici.

De asemenea, asociat integrităţii, ca şi mod de manifestare a acesteia, este conceptul
de transparenţă în serviciul public, concept prin care înţelegem, suma mecanismelor utilizate
de către autoritatea publică prin care transmite societăţii civile imaginea fidelă a activităţii
desfăşurate în serviciul acesteia.

10

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 663
din 23 octombrie 2001, consolidată 2009.
11
Legea nr. 52/2003, legea privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr.70 din 03 februarie 2003.
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Modalităţile prin care juridic operaţionalizăm conceptul de transparenţă sunt:
" asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public, în conformitate cu
legislaţia specifică în domeniu;
" participarea cetăţenilor la elaborarea de acte normative si la şedinţele publice ale
autorităţii.

Transparenţa are rolul de a preveni acţiuni care ameninţă integritatea publica (acte de
corupţie) si de a evalua performanţa administraţiei publice (capacitatea administrativa).
Mecanismele prin care se asigură integritatea publică au ca scop, în general, următoarele:
" micşorarea numărului ocaziilor de manifestare a fenomenului corupţiei;
" mecanisme de mărire a gradului de responsabilitate;
" elaborarea şi implementarea de strategii, metode şi proceduri de contracarare a
corupţiei.

Aceste mecanisme ar trebui să formeze un sistem integrat, care urmăreşte:
" echilibrarea spaţiului de manifestare a autorităţii publice;
" interdependenţă între diferitele componente ale sistemului;
" controlul conflictelor de interese în sectorul public;
" dispersarea centrelor de decizie publică (centre de putere).
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Sistemul de integritate poate fi relaţionat cu perspectiva asupra reformei sistemului
social şi administrativ, precum şi cu o serie de procese la nivel guvernamental (instrumente de
conducere a serviciilor publice, transformări la nivel organizaţional, reforme juridice, etc.),
precum şi cu participarea societăţii civile la reforma sistemului socio-politic (sectorul
economiei private, entităţile mass-media, categoriile socio-profesionale, etc.).
Integritatea academică este definită de Centrul pentru Integritate Academică din
SUA12 ca fiind un angajament faţă de cinci valori fundamentale atât pentru conduita
profesională, cât şi pentru cea morală: onestitatea, încrederea, corectitudinea, respectul şi
responsabilitatea.
În viziunea celor de la Centrul pentru Integritate Academică, integritatea se
construieşte pe baza unor discuţii continue despre cum aceste valori sunt sau nu incluse în
activitatea instituţiei respective. Aceste discuţii se interconectează cu misiunea instituţiei,
politicile şi strategiile acesteia, şi astfel se încurajează dezvoltarea unui climat de integritate,
bazat pe valorile sus menţionate pentru obţinerea şi menţinerea integrităţii la nivelul
proceselor de predare şi instruire.
1. Onestitatea
Onestitatea reprezintă un fundament al activităţilor de predare, învăţare, cercetare şi al
altor tipuri de activităţi. În orice instituţie de învăţământ este imperativă sancţionarea: fraudei,
furtului, înşelătoriei şi a altor comportamente indecente care pot pune în pericol drepturile
celorlalţi şi/sau binele comun. În cursa pentru cunoaştere, elevii trebuie să fie oneşti cu ei

Centrul pentru Integritate Academică reprezintă un consorţiu format în 1997, din 200 de colegii şi universităţi
din SUA.
12
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înşişi şi cu ceilalţi, indiferent că se găsesc în sălile de clasă, în laboratoare, în bibliotecă sau în
sala de sport.
Cultivând onestitatea, punem fundaţia pentru integritate pe tot parcursul vieţii,
dezvoltând în fiecare dintre elevi curajul de a face alegeri dificile, de a-şi asuma
responsabilitatea pentru acţiunile sale şi consecinţele acestora.
2. Încrederea
Elevii răspund la onestitate cu încredere. Încrederea este promovată de şcolile care
stabilesc reguli clare pentru efectuarea temelor sau pentru evaluarea elevilor. Numai cu
încredere putem colabora, face schimb de idei fără să ne fie teamă că munca noastră va fi
furată sau că reputaţia ne va fi afectată.
3. Corectitudinea
O evaluare corectă este esenţială în procesul de învăţământ. Pentru elevi, sunt
importante anumite componente ale corectitudinii, cum ar fi: predictibilitate, aşteptări clare şi
sancţionarea necinstei. Raţionamente, precum: „toată lumea face aşa” sau „ştacheta a fost
ridicată prea sus” nu justifică sau scuză un comportament necinstit.
4. Respectul
Elevii arată respect venind la şcoală, ajungând la timp la orele de curs, fiind atenţi,
participând la dezbateri, respectând termenele limită şi performând la nivelul lor de
performanţă. Cadrele didactice arată respect ascultând ideile elevilor, dând un feedback onest
în urma evaluării activităţii acestora, valorizând aspiraţiile şi idealurile acestora.
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5. Responsabilitatea
Atât elevii, cât şi cadrele didactice, ar trebui să aibă un comportament responsabil.
Indiferent de circumstanţe, membrii unei comunităţi educaţionale nu ar trebui să tolereze sau
să ignore un comportament necinstit din partea altora.
Atunci când instituţiile ce activează în sectorul educaţional, dar şi personalul din cadrul
acestora, adoptă şi aplică în mod respondabil standarde de integritate, putem afirma că atât
sistemul de învăţământ, cât şi societatea beneficiează de baza fundamentală pentru viitori
cetăţeni responsabli şi pentru o societate axată pe valori şi responsabilitate.
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1.3 Perspectivă etică şi perspectivă juridică
Între morală şi drept există şi asemănări şi deosebiri. În timp ce morala provine din
religie, din impuneri sociale sau autoimpuse de conştiinţa individuală, norma juridică provine
din prescripţiile autorităţilor publice, împuternicite cu atribuţii normative. Dreptul are un scop
„eficient” şi anume o mai bună organizare a vieţii în societate.

Din punctul de vedere al sancţiunilor, există, de asemenea, deosebiri. Dreptul dispune
şi foloseşte sancţiunea, constrângerea, execuţia silită, pentru a duce la îndeplinire cauza
juridică. Pe de altă parte, sancţiunea morală se realizează la nivelul conştiinţei individuale sau
se materializează prin blamul comunităţii sau societăţii.

În ceea ce priveşte asemănările, se poate reţine faptul că normele juridice, cât şi
normele morale se referă la raporturile dintre individ şi comunitate sau societate.

Deşi sunt sisteme normative disctincte, morala şi dreptul se află într-o strânsă legătură.
Dreptul încorporează majoritatea conceptelor morale. În acelaşi timp, între drept şi morală nu
ar trebui să existe sciziune.
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În analiza teoretică a conceptului de integritate pot fi utilizate ca principii care să
asigure integritatea în sectorul public, următoarele:


principiul legalităţii: autorităţile si instituţiile publice au obligaţia de a
respecta drepturile si libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera
concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice;



principiul supremaţiei interesului public: ordinea de drept, imparţialitatea şi
eficienţa autorităţilor şi instituţiilor publice sunt ocrotite şi promovate de lege;



principiul bunei administrări: autorităţile şi instituţiile publice sunt datoare
să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat
de profesionalism, în condiţii de eficienta, eficacitate şi economicitate a
folosirii resurselor;



principiul bunei conduite: este încurajat şi stimulat personalul cu o bună
conduită dovedită în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi care promovează o
imagine favorabilă instituţiei;



principiul bunei credinţe: este încurajat şi stimulat personalul care îşi exercită
atribuţiile cu bună credinţă;



principiul responsabilităţii: este încurajat şi stimulat personalul care se
implică activ în realizarea competenţelor legale.



principul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului:
autorităţile şi instituţiile publice trebuie să pună în centrul activităţii lor
respectarea fiinţei umane şi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale de care
aceasta se bucură aşa cum sunt acestea reglementate de sistemul naţional şi
european de drept.
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În opinia doctrinei de specialitate13, sunt promovate şapte principii relevante din
perspectiva integrităţii în viaţa publică:


altruism: cei care deţin funcţii publice ar trebui să ia deciziile numai în termeni
de interes public, aceste decizii nu trebuie luate pentru a dobândi beneficii
financiare sau alte avantaje materiale pentru ei înşişi, familie sau apropiaţi



integritatea: Funcţionarii şi oficialii publici nu trebuie să-şi creeze obligaţii
financiare sau de alt gen faţă de organizaţii sau indivizi din afară, care ar putea
exercita o influenţă asupra modului în care îşi duc la îndeplinire îndatoririle
oficiale



obiectivitatea: În timpul gestionării afacerilor publice, persoanele aflate în
funcţii publice trebuie să facă aceste alegeri numai pe bază de merit



responsabilitatea: Cei care sunt numiţi în funcţii publice sunt responsabili
pentru deciziile şi acţiunile lor în faţa publicului şi trebuie să se supună oricărui
gen de cercetare analitică specifică funcţiei lor



deschiderea: Persoanele aflate în funcţii publice trebuie să fie pe cât de
transparente posibil cu privire la toate deciziile şi acţiunile lor.



onestitatea: Persoanele care deţin funcţii publice au datoria de a declara orice
interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea datoriilor publice şi de a lua
atitudine în sensul rezolvării oricăror conflicte de interese care pot apărea,
astfel încât să protejeze interesul public.



capacităţile de conducere: Oficialii publici trebuie să promoveze şi să sprijine
aceste principii prin modul de conducere şi prin puterea exemplului personal.

13

Ghidul Transparency International, Sisteme de Integritate Publică, Volum editat de Jeremy Pope, Asociaţia
Română pentru Transparenţă, Bucureşti, 2002;
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CAPITOLUL 2
Integritatea în sistemul educaţional
2.1 Integritatea personalului din sistemul de învăţământ

În general, se apreciază că integritatea este o chestiune de opţiune personală care ţine
de asumarea unui set de valori etice. Integritatea personală este determinată în special, de
conduita etică a individului. Etica reprezintă, conform Dicţionarului explicativ al limbii
române, totalitatea normelor de conduită morală, iar morala a fost definită ca ştiinţa binelui şi
a fericirii, ştiinţa moravurilor.

Integritatea nu este doar o cerinţă pentru demnitarii a căror avere ajunge să fie obiectul
de investigare a structurilor de stat. Definită ca mulţimea acţiunilor şi atitudinilor corecte
generate de motive corecte, integritatea ar trebui să fie o preocupare generală şi profundă a
fiecărui om. Chiar dacă unele condiţii socio-politice şi culturale influenţează nivelul şi
calitatea vieţii morale private, integritatea rămâne în ultimă instanţă o problemă de opţiune şi
alegere personală 14.

Analiza citată realizată de psihologul Barbara Killinger evidenţiază, de asemenea, o
serie de factori de risc ce aduc prejudicii serioase listei de valori personale. Unul dintre cei
mai activi agenţi de degradare a integrităţii este abuzul în muncă. Persoanele care muncesc

14

B. Killinger, INTEGRITY – doing the right thing for the right reason, McQueen’s University Press, 2007, p.
158
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peste măsură ajung să-şi ruineze treptat nu numai sănătatea şi relaţiile personale, dar mai ales
capacitatea de a privi echilibrat şi corect lumea şi semenii. Alţi factori incriminaţi în pierderea
credinţei în principiul integrităţii ar fi nesiguranţa personală şi publică, dar şi lipsa respectului
şi a demnităţii personale. Toate aceste dimensiuni ale vieţii se întrepătrund şi se
intercondiţionează.

Deontologia reprezintă doctrina privitoare la normele de conduită şi la obligaţiile etice
ale unei profesiuni (conform DEX, ed. 1998). Sintagma "deontologie" provine din cuvintele
greceşti deontos care înseamnă "ceea ce se cuvine" şi logos care înseamnă "ştiinţă".

Normele de deontologie profesională, în sens general, nu prevăd sancţiuni; sunt, în
ultimă analiză, expresia filozofiei unei profesiuni, sinteza comandamentelor pe care societatea
le formulează la adresa acestora. Ele sunt, mai degrabă, profesiuni de credinţă, care conferă
slujitorilor lor un statut aparte, sunt recomandări care au în substanţa lor norme juridice.

Atunci când normele deontologice sunt încălcate şi prin nesocotirea lor sunt afectate
valorile apărate prin drept, ele sunt sancţionate de către stat, devenind astfel norme juridice.
Acest lucru se întâmplă şi în cazul normelor deontologice aplicabile personalului din sistemul
de învăţământ, norme care au fost integrate în coduri deontologice şi au caracter obligatoriu.
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Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional,
responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, trebuie să îşi
desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii15:
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 didactice inadecvate.

15

Art. 7 din proiectul Codului de Etică pentru Învă ământul Preuniversitar elaborat în baza Art. 10 şi a Art. 16
din ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.
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În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii16, persoanele
responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a
cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:
(1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin:
a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală
cât şi în cadrul celor organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea
asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni;
b) interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă,
asupra elevilor;
c) asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă
fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz,
neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările
şi completările ulterioare;
d) excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;
e) interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor
consensuale;

(2) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă
prevăzute de documentele şcolare.
(3) Respectarea principiilor docimologice.
16

Art. 7 alin.1,2,3,4,5,6,7 din proiectul Codului de Etică pentru Învă ământul Preuniversitar elaborat în
baza Art. 10 şi a Art. 16 din ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul
preuniversitar.
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(4) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;
b) solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în
vederea obţinerii de către elevi a unor rezultate şcolare incorecte;
c) traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare;
d) colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri
sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi
desfăşurarea unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale,
olimpiade, alte concursuri şcolare etc.);
e) interzicerea meditaţiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale.
(5) Interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism
religios, organizate special în acest sens de către persoanele responsabile cu
instruirea şi educaţia elevilor, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau în
afara acestora.
(6) Excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea
egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei inclusive.
(7) Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.
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În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia,
în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită17:
a) acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi
susţinerea rolului parental;
b) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile;
c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/
tutori legali;
d) informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin
furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor
educative;
e) informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând
tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;
f) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală
şi familială;
g) persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular personalul
didactic, nu vor impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de
bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;
h) consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare
optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării
interesului major al copilului.

Art. 8 din proiectul Codului Etic pentru Învă ământul Preuniversitar, elaborat în baza Art. 10 şi a Art. 16 din
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar
17
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2.2 Standarde de integritate în procesul educaţional18

a. Standarde privind relaţiile dintre cadrele didactice


Să promoveze respectul reciproc între cadrele didactice din cadrul aceleiaşi
instituţii de învăţământ preuniversitar;



Să manifeste intransigenţă anunţând şi demascând orice tentativă de corupţie, dacă
aceasta există şi poate fi dovedită în rândul cadrelor didactice;



Să militeze împotriva oricărei forme de plagiat în activitatea de cercetare ştiinţifică
sau în activitatea de elaborare a manualelor şcolare;



Să militeze împotriva discriminării din mediul academic;



Să promoveze şi să respecte principiile şi valorile menţionate în codul etic, prin
activităţile de predare – învăţare.

b. Standarde privind relaţiile dintre elevi


Să se promoveze spiritul de colegialitate şi respectul reciproc între toţi elevii
instituţiei;



Să se rezolve pe cale amiabilă conflictele sau disputele ce pot apărae în relaţiile
dintre elevi, evitându-se un limbaj sau ton necorespunzător;

18

Țonea B., Rădulescu C., Drăghici V., Standarde de integritate în sistemul educațional preuniversitar – Suport
de curs, p. 39‐40
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Este sancţionabilă orice formă de fraudă, cum ar fi: preluarea lucrărilor, proiectelor
sau temelor de casă efectuate de alţi colegi şi raportarea acestora ca rezultate
proprii, substituirea lucrărilor sau a identităţii acestora, plagiatul (copiatul) total
sau parţial la lucrări sau alte tipuri de verificări;



Să se promoveze spiritul de competiţie loială, în toate activităţile specifice şcolii,
cum ar fi: activităţile de învăţare, laborator, activităţile culturale, sportive etc.

c. Standarde privind relaţiile dintre cadre didactice şi elevi


Cadrul didactic trebuie să utilizeze cele mai adecvate metode de predare a
disciplinei, astfel încât interesul elevilor pentru disciplina respectivă să crească;



Relaţiile dintre personalul didactic şi elevi, în ceea ce priveşte procesul instructiveducativ să fie transparente, chiar de la primele ore de predare, laborator. Prin
transparenţă se înţelege că elevii vor cunoaşte de la începutul activităţii care sunt
cerinţele privind nivelul de pregătire la lucrările scrise sau verificări;



Desfăşurarea lucrărilor scrise, verificărilor şi susţinerea proiectelor sau temelor de
casă trebuie să aibă loc într-o atmosferă lipsită de tensiune, prin asigurarea
condiţiilor unei evaluări corecte şi obiective;



Este interzis şi se sancţionează plagiatul (copiatul) de orice fel la lucrări scrise,
teze, verificări, teme de casă sau proiecte, cât şi în cazul examenelor de finalizare
a studiilor;



În relaţiile dintre personalul didactic şi elevi nu este admisă hărţuirea în diverse
sunt interzise: misoginismul, rasismul, şovinismul, xenofobia, hărţuirea cauzată de
convingerile religioase sau politice, sau hărţuirea sexuală;
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Este interzisă şi se pedepseşte tentativa de mituire sub diverse forme a cadrului
didactic de către elev sau părintele acestuia, în scopul promovării unor discipline
etc. De asemenea, este considerată imorală şi se pedepseşte traficarea examenelor
de orice fel, în schimbul unor sume de bani, bunuri materiale, servicii sau alte
avantaje primite de cadrul didactic;



În relaţiile dintre personalul didactic şi studenţi trebuie să se respecte principiul
nediscriminării şi egalităţii de şanse. Astfel, este interzisă discriminarea elevilor pe
orice criterii, cum ar fi: sex, etnie, religie, categorie socială, stare socială sau
mediu de provenienţă;



Personalul didactic are obligaţia să respecte confidenţialitatea în problemele care
ţin de viaţa privată a elevilor (anumite afecţiuni, domiciliu, apartenenţa politică sau
religioasă etc.) şi să nu dea informaţii decât la cererea directorului unităţii şcolare,
a consiliului profesoral sau a altor instituţii abilitate în acest sens. Încălcarea
confidenţialităţii se sancţionează.
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2.3 Promovarea integrităţii academice

Promovarea integrităţii academice trebuie realizată, atât la nivel instituţional, cât şi la
nivel individual. Astfel, la nivel instituţional, orice instituţie de învăţământ preuniversitar ar
trebui:


să dezvolte coduri, politici şi proceduri de evaluare şi asigurare a integrităţii
academice; să implementeze în mod consecvent şi consistent aceste politici şi
proceduri de integritate academică;



să informeze şi să educe întreaga comunitate cu privire la politicile şi
procedurile de integritate academică;



să promoveze şi să aplice în mod riguros aceste politici şi proceduri de sus in
jos (topdown) în sistemul academic;



să dezvolte un sistem clar, accesibil şi echitabil de a “judeca” orice abatere şi
încălcare a politicilor de integritate academică;



să dezvolte programe de promovare a integrităţii la toate nivelurile comunităţii
academice.

La nivel individual, fiecare cadru didactic trebuie:


să fie familiarizat cu codurile, politicile şi procedurile cu privire la integritatea
academică, elaborate şi promovate de instituţia în care este angajat;



să formuleze clar aşteptările proprii în ceea ce priveşte integritatea academică
legată de toate aspectele disciplinei pe care o predă;



să ofere un exemplu de integritate în toate activităţile academice pe care le
desfăşoară;
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să păstreze securizat, pentru o anumită perioadă de timp, lucrările scrise ale
elevilor, proiectele, tezele sau alte tipuri de lucrări;



să acţioneze, urmând procedura prestabilită, dacă este martor al unei posibile
violări a normelor de integritate din şcoală.
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2.4 Încălcări ale integrităţii academice

În activităţile de predare-învăţare, pot apărea diferite tipuri de comportamente din
partea elevilor care pot reprezenta ofensă adusă standardelor de onestitate academică, cum ar
fi:


folosirea materialelor nepermise de către cadrul didactic în timpul
examinărilor, inclusiv informaţia depozitată pe aparatura electronică (aparat
foto, telefoane mobile, minicomputere etc);



copierea răspunsurilor, în timpul examenului sau în realizarea temei, de la un
alt elev;



modificarea notelor pe lucrările scrise (teme sau lucrări);



copierea ideilor sau a unui text dintr-o sursă fără a menţiona sursa de
provenienţă;



copierea de la un alt coleg şi asumarea acelui material ca fiind propriu;



colaborarea peste limitele impuse de cadrul didactic etc.

35

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii
Administrative"

„Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare”
- Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”Cod SMIS 30342

2.5 Consiliul Naţional de Etică din Învăţământul Preuniversitar

Majoritatea organizaţiilor care derulează activităţi educaţionale au instituit un cod de
etică profesională. Indiferent de diferenţete de nuanţă dintre aceste coduri (în funcţie de
specificul cultural al fiecărei ţări sau zone), codurile de etică cuprind, de regulă, norme
distribuite pe şase paliere de organizare, după cum urmează:
" Elevii – profesorii, pe lângă datoria principală de a transmite cunoştinţe elevilor,
trebuie să aibă mereu ca prim obiectiv asigurarea sănătăţii fizice şi mentale a elevilor.
Profesorii mai au datoria de a prezenta elevilor noile informaţii într-un mod nepărtinitor şi
datoria de a raporta în mod onest progresele şi performanţele elevilor.
" Relaţiile elevi-profesori – profesorii trebuie să întreţină relaţii strict profesionale cu
elevii, fiindu-le interzis să îi folosească în orice fel pe aceştia în vederea realizării scopurilor
personale. Majoritatea codurilor de etică din educaţie interzic în mod clar acceptarea
cadourilor, banilor sau a oricăror foloase venite din partea elevilor. Discriminarea de orice fel
a elevilor ( diferenţe rasiale, gen, provenienţă socială, orientare religioasă, politică, sexuală,
etc.) este de asemenea interzisă.
" Responsabilitatea profesorilor – profesorii sunt responsabili de a ajuta elevii să
devină membri cât mai buni ai societăţii, ceea ce presupune înarmarea elevilor cu abilităţi
cetăţeneşti.
" Colegialitatea profesorală – presupune respectarea confidenţialităţii în privinţa
elevilor şi contribuţia în măsura posibilităţilor cu ce este posibil în vederea susţinerii
dezvoltării profesionale a colegilor, la solicitarea acestora.
" Relaţiile cu părinţii şi comunitatea – şcoala reprezintă un element semnificativ al
oricărei comunităţi locale, fapt pentru care cadrul didactic poartă responsabilitatea pentru
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educaţia tinerilor comunităţii în permanenţă şi au obligaţia de a cunoaşte specificul
comunităţii din care fac parte şi de a respecta diversitatea şi particularităţile existente.
" Aplicarea şi instaurarea normelor etice - la finalul oricărui cod profesional din
educaţie, la fel ca orice act legislativ, sunt prevăzute condiţiile în care se aplică regulile
precizate, organismele responsabile pentru aplicarea normelor şi eventualele sancţiuni.
Urmare a analizelor şi cercetărilor efectuate de-a lungul timpului de către Ministerul
Educaţiei Naţionale s-a cristalizat Ordinul MEN nr. 5550/03.10.2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din
învăţământul preuniversitar.
Ordinul privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
naţional de etică din învăţământul preuniversitar nr. 5550 din 6 octombrie 2011 prin
dispoziţiile sale stabileşte:
• Constituirea Consiliului naţional de etică, organism consultativ fără personalitate
juridică;
• Atribuţiile Consiliului naţional de etică, Comisiilor de etică, conducerii Consiliului
Naţional de Etică;
• Funcţionarea comisiei de etică.
În baza acestui ordin s-a creat Consiliul Naţional de Etică din învăţământul
preuniversitar, organism care are ca principală sarcină crearea Codului de etică în
învăţământul preuniversitar.
Consiliul Naţional de Etică este format din 378 de membri, câte 9 membri pentru
fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, cu prestigiu profesional şi autoritate morală, reprezentând
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cadrele didactice, părinţii şi organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară de minimum 3
ani o activitate semnificativă în domeniul învăţământului preuniversitar din judeţ/municipiul
Bucureşti.
La nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, membrii Consiliului Naţional de Etică
sunt constituiţi în comisii de etică. Aceste comisii sunt organizate la nivelul inspectoratelor
şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi sunt formate din 9 membri, dintre care:
a) 4 reprezentanţi ai cadrelor didactice, propuşi de către consiliul consultativ al
inspectoratului şcolar;
b) 2 reprezentanţi ai părinţilor, propuşi de către asociaţiile de părinţi;
c) 2 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară de minimum
3 ani o activitate semnificativă în domeniul învăţământului preuniversitar în
judeţ/municipiul Bucureşti, propuşi de către organizaţiile în cauză;
d) un reprezentant al compartimentului juridic din inspectorat.
Nu pot face parte din comisiile de etică şi, implicit, din Consiliul naţional de etică
persoanele care:
a) ocupa funcţii de conducere în cadrul inspectoratului şcolar;
b) au sancţiuni profesionale;
c) prestează activităţi comerciale în incinta unităţilor/instituţiilor de învăţământ
sau în zona limitrofă;
d) fac comerţ cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio sau vizuale;
e) practică, în public, activităţi cu componentă lubrică sau altele care implică
exhibarea, în maniera obscenă, a corpului;
f) au funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel
local, judeţean sau naţional;
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g) au desfăşurat poliţie politică ori au fost condamnate pentru săvârşirea unei
infracţiuni prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală

Consiliul naţional de etică are următoarele atribuţii:
a) elaborează codul de etică din învăţământul preuniversitar şi îl înaintează
spre aprobare Ministerului Educaţiei Naţionale. Codul de etică va cuprinde
formularea explicită a idealurilor, principiilor şi normelor morale pe care
consimt să le respecte personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ
preuniversitar, inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic in activitatea
lor profesionala.

b) urmăreşte aplicarea codului de etică prin:
9 diseminarea normelor cuprinse în codul de etică;
9 evaluarea, analizarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor adresate în
conformitate cu normele cuprinse în codul de etică;
9 organizarea unei investigaţii în vederea validării sau invalidării
corectitudinii sesizărilor şi reclamaţiilor adresate în conformitate cu codul
de etică;
9 elaborarea unei decizii motivate după efectuarea investigaţiei cu privire la
faptele sesizate;
9 elaborarea unui "raport de caz" în urma unei decizii motivate;
c) analizează şi soluţionează operativ, eficient şi echidistant abaterile de la
prevederile codului de etică;
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d) prezintă anual un raport cu privire la faptele sesizate şi analizate în cadrul
consiliului[1].

e) notifică, prin intermediul comisiei de etică a judeţului/a municipiului
Bucureşti, instituţiile statului, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul
legii penale, şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile pe care le deţine
cu privire la cazurile respective;

f) activează împotriva acţiunilor denigratoare şi calomnioase adresate atât
personalului, cât şi unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar;

g) se sesizează din oficiu în legătură cu cazurile de încălcare a codului de
etică;
h) organizează anual câte două întruniri la nivel naţional[2];

i) în cadrul întrunirilor la nivel naţional, deciziile se adoptă, prin vot, cu cel
puţin jumătate plus unu din numărul total al delegaţilor prezenţi, cu
condiţia ca aceştia să fie în număr de cel puţin 31.[3]

În conţinutul raportului nu vor fi prezentate decât estimativ sesizările şi reclamaţiile considerate şi
demonstrate ca nefondate, iar pentru cazurile cu implicaţii minore se va păstra confidenţialitatea în privinţa
identităţii persoanelor implicate. Acest raport se face public.
[1]

[2]

Aceste întruniri se consideră a fi statutare dacă sunt prezenţi cel puţin 31 dintre cei 42 de delegaţi stabiliţi
conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional
de etică din învăţământul preuniversitar.
[3]

Dacă există egalitate de voturi, votul preşedintelui este decisiv în adoptarea hotărârilor.
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j) oferă consultanţă şi monitorizează modul de aplicare a codului de etică;

k) diseminează bunele practici privind aplicarea codului de etică.

La nivelul fiecărui judeţ/al municipiului Bucureşti, membrii comisiei de etică se
întrunesc lunar, în şedinţă ordinară, precum şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţe
extraordinare.
Aceste şedinţe se consideră a fi statuare în următoarele situaţii:
a) şedinţele ordinare - dacă sunt prezenţi cel puţin 7 dintre cei 9 membri ai
comisiei;
b) şedinţele extraordinare - dacă sunt prezenţi cel puţin 6 dintre cei 9 membri ai
comisiei.
Şedinţele comisiei de etică se desfăşoară de regulă la sediul inspectoratului şcolar.
Comisia de etică poate stabili, în funcţie de situaţie, şi alt loc de desfăşurare a şedinţelor sale.
Comisia de etică se reuneşte în şedinţe extraordinare în cel mult 15 zile de la
depunerea unei sesizări/reclamaţii. În cazul sesizărilor/reclamaţiilor urgente, cel puţin un
membru al comisiei va trebui să preia cazul în regim de urgenţă. Deciziile comisiei de etică,
desemnarea membrilor echipei care va examina un caz, aprobarea rapoartelor de caz şi a
măsurilor ce vor fi întreprinse se adoptă, prin vot, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul
total al membrilor prezenţi. Dacă există egalitate de voturi, votul preşedintelui este
preponderent în adoptarea hotărârilor.
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Comisia de etică se poate autosesiza atunci când consideră că o prezentare în massmedia poate induce un climat de suspiciune privind activitatea sau comportamentul unor
membri ai personalului din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar, inspectoratul
şcolar şi casa corpului didactic, care pot leza onoarea instituţiei.

Preşedintele comisiei de etică prezintă consiliului de administraţie al inspectoratului
şcolar şi conducerii Consiliului Naţional de Etică, anual, un raport cu privire la faptele
sesizate şi analizate în cadrul comisiei[4]. Vor fi subliniate abaterile înregistrate şi măsurile
aplicate. De asemenea, vor fi evidenţiate persoanele care au avut un comportament corect,
exemplar, acţionând pentru creşterea prestigiului învăţământului preuniversitar din judeţ/din
municipiul Bucureşti.

Activitatea

comisiei

de

etică

se

desfăşoară

cu

respectarea

principiului

confidenţialităţii, iar în acest sens se iau următoarele masuri:

a) Discuţiile sunt confidenţiale până la decizia finală.
b) Sesizările sunt examinate într-o modalitate privată şi confidenţială, pentru a
proteja identitatea persoanelor vizate, identitate care nu va fi divulgată până la
găsirea unei soluţii oficiale. Reputaţia individuală poate fi atinsă prin inadvertenţă.
c) Toate documentele aferente fiecărei sesizări se arhivează într-un dosar care are
caracter confidenţial şi se păstrează la sediul inspectoratului şcolar cel puţin un an
de la data soluţionării. La acest dosar vor avea acces numai membrii desemnaţi ai
comisiei şi reprezentanţii legali ai părţilor.

În conţinutul raportului vor fi prezentate, estimativ, sesizările şi reclamaţiile considerate şi demonstrate ca
nefondate, iar pentru cazurile cu implicaţii minore se va păstra confidenţialitatea în privinţa identităţii
persoanelor implicate. Acest raport se face public.
[4]
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d) Dacă pe parcursul derulării procedurilor este necesară dezvăluirea identităţii
reclamantului unor terţe persoane, acest lucru nu se va putea face decât cu acordul
scris al acestuia[5].

Toate documentele înregistrate la comisia de etică au caracter confidenţial, cu excepţia
situaţiei în care părţile sunt de acord să renunţe la confidenţialitate. Membrii comisiei de etică
semnează un acord privind respectarea confidenţialităţii. În cazul în care se dovedeşte
încălcarea acordului de confidenţialitate de către un membru al comisiei de etică acesta va fi
exclus din comisie prin decizie a inspectorului şcolar general, în urma hotărârii consiliului de
administraţie al inspectoratului şcolar.

[5]

Dacă acesta refuză, iar din cauza acestui fapt ancheta nu mai poate continua, cazul va fi clasat.
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CAPITOLUL 3
BUNE PRACTICI DIN DOMENIUL INTEGRITĂŢII
3.1 Bune practici identificate la nivelul sectorului educaţional francez

În cadrul proiectului „Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi
responsabilizare”, proiect implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu
Asocaiţia pentru Implementarea Democraţiei şi Univerisitatea Titu Maiorescu, a fost
realizată în noiembrie 2011, o vizită de studiu într-o structură relevantă pentru prevenirea şi
combaterea corupţiei în educaţie dintr-o ţară europeană.

Vizita a avut loc în Franţa – Paris şi a avut drept scop cunoaşterea măsurilor de
prevenire a corupţiei în educaţie adoptae de instituţiile de învăţământ din statul francez.

Obiectivul general al vizitei a fost cunoaşterea strategiilor şi măsurilor de prevenire a
vulnerabilităţilor la corupţie, obiectivele specifice fiind reprezentate de identificarea
problematicii corupţiei în sistemul educaţional francez, cunoaşterea modalităţilor de
prevenirea a corupţiei în procesul de achiziţii publice aferent sistemului educaţional francez
şi cunoaşterea reglmentărilor legislative şi a bunelor practici în domeniul prevenirii corupţiei
în educaţie.
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Instituţiile vizate au fost:
1.Universitatea Paris 12, Facultatea de Drept
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, Faculté de Droit Paris Est
2.Inspectorul General al Educaţiei Naţionale (IGEN)
3.Centrul Internaţional pentru Studii în Educaţie
Centre international d’études pédagogiques (CIEP)
4.Liceul polivalent „Antoine-de-Saint-Exupéry”
Licee polzvalent Antoine-de-Saint-Exupéry
5.Ministerul Educaţiei Naţionale, al Tineretului şi Vieţii Asociative
Ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et de la vie associative
(MENJVA)
6.Ministerul Învăţământului Superior şi Cercetării
Ministère de J’Enseignement supérieur et de la recherche (MESR).

Vizita la Universitatea Paris 12, Facultatea de Drept – Université Paris-Est Créteil
Val-de-Marne, Faculté de Droit Paris Est şi la Inspectorul General al Educaţiei Naţionale
au avut ca tematică a discuţiilor riscurile de vulnerabilitate la corupţie în instituţiile de
învăţământ şi fraude asociate, dar si identificarea măsurilor luate în vederea reducerii acestor
vulnerabilităţi.
1. Fraude privind elaborarea cursurilor şi a materialelor didactice


Plagiatul – definit ca „rescriere a unei idei sau redarea integrală a acesteia fără
a fi citată susrsă de unde a fost preluată ideea”.
Măsură: se întocmeşte un raport pe fiecare caz de suspiciune de plagiat, raport
care prevede dacă situaţia este un caz de plagiat sau nu. Acest raport este
întocmit de către două foruri instituţionale ale universităţii: decanul facultăţii,

45

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii
Administrative"

„Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare”
- Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”Cod SMIS 30342

cabinetul preşedintelui universităţii. Ulterior confirmarea plagiatului de supune
consecinţelor legislaţiei în vigoare.

2. Fraude în timpul evaluărilor şi examenelor


Copiat – s-au înrregistrat modalităţi de fraudare a examenelor prin utilizarea
telefonului mobil.

Măsuri:
a) a fost interzisă păstrarea unui telefon mobil dechis în timpul examenului –
acest fapt fiind considerat o fraudă.
b) anonimizarea foii de examen printr-un sistem prin care de utilizează un cod de
bare în locul identităţii efective a studenţilor. Această modalitatea de operare
cu identitatea studentului examinat garantează un plus de obiectivitate în
evaluarea profesorului care realizează corectarea lucrării.

3. Fraudarea sistemului adminitrativ al instituţiei şcolare


Frauda informatică - cu obiect în realizarea unor modificări şi falsuri în
documentele administrative păstrate şi arhivate în format digital

Măsuri:
a) fraudarea sistemului digital administrativ al instituţiei de învăţământ superior
cu scopul de a modifica informaţii în documentele administrative digitale
individuale este monitorizată şi conduce ulterior la anchetarea cazului şi
sancţionarea legală a faptuitorului.
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b) dacă făptuitorul are calitatea de student acesta este, de asemenea, exmatriculat
din instituţia de învăţământ superior.
c) foaia matricolă a studentului se centralizează într-o bază de date digitală
secutizată (Sistem de Baze de Date Informatizate) care face ca penetrabilitatea
sistemului să fie greu de realizat - Universitatea Paris 12 a beneficiat de acest
sistem informatizat din 2002.

4. Conduita deontologică


încălcarea normelor de conduită deontologică – relaţiile dintre personalul
didactic şi studenţi sunt reglementate de normele conduitei deontologice.
Încălcarea acestora atrage după sine sancţiuni corespunzătoare.

Măsuri:
a) Identificarea unei conduite deontologice necorespunzătoare reclamă analiza
cazului de către Comisia de disciplină a instituţiei universitare respective
(comisie ce este formată din profesori şi studenţi), iar conduita care încalcă
normele deontologice este sancţionată conform prevederilor din codul
deontologic. Comisia de etică din cadrul universităţii funcţionează ca o
jurisdicţie şi hotărârile se aplică tuturor şi pe tot teritoriul ţării.
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În urma vizitei la Universitatea Paris 12 au fost identificate o serie de bune practici în
vederea reducerii gradului de vulnerabilitate la corupţie în sistemul de învăţământ:
" măsuri de securizare a documentelor administratice ale instituţiei de învăţământ,
" măsuri de securizare a proceselor şi procedurilor de evaluare şi examinare a
studenţilor,
" reglementarea a conduitei profesionale printr-un cod specific de deontologie
profesională.

Aspecte normative:
Codul Francez al Educaţiei cuprinde toate regulamentele, legile şi procedurile de
organizare şi funcţionare a sistemului de învăţământ public şi privat, exceptând învăţământul
profesional.
În vederea respectării unui standard cât mai înalt al ţinutei profesionale a cadrelor
didactice, acestea pot ocupa un post în învăţământ numai după ce au absolvit Şcoala Naţională
de Educaţie a cărei durată este de 1 an.
Prin activitatea structurilor de audit şi control şi prin controlul intern pot fi prevenite
sau sancţionate diferite acte de corupţie.
În vederea reducerii nivelului de corupţie este necesară adoptarea unor măsuri cu
caracter de prevenire a vulnerabilităţilor la corupţie, astfel:
" Crearea unui sistem de identificare a fraudelor din cadrul examenului de
bacalaureat
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" Crearea unui sistem de gestiune a resursei umane prin realizarea unor
proceduri stricte de înscriere la examen
" Consolidarea controlului contabil intern
" Existenţa unui sistem de monitorizare a riscurilor la corupţie
" Asigurarea transparenţei procedurilor în domeniul achiziţiilor publice în
vederea prevenirii riscurilor de vulnerabilitate la corupţie în sistemul de
achiziţii publice
" Crearea unui cadru normativ care să reglementeze modalitatea de sporire a
costurilor pe durata derulării contractelor de achiziţii publice
" Reglementarea juridică şi procedurală a funcţiilor manageriale de la nivelul
instituţional-educaţional pentru a elimina cât mai mult exitinderea ingerinţelor
politice în educaţie.
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3.2. Bune practici la nivel naţional
Documentul relevant pentru abordarea tematicii integrităţii la nivel naţionaleste
reprezentat de Strategia naţională anticorupţie (SNA) - un document de viziune strategică pe
termen mediu, care oferă coordonatele majore de acţiune în sprijinul promovării integrităţii şi
bunei guvernări la nivelul tuturor instituţiilor publice din România.
Documentul constituie punctul de plecare în dezvoltarea şi adoptarea/adaptarea de
către instituţiile şi autorităţile publice a propriilor planuri sectoriale şi măsuri anticorupţie.
SNA cuprinde principiile de acţiune, obiectivele generale şi specifice relevante la nivel
naţional. Totodată, documentul include aspecte practice şi instrumente concrete de lucru utile
la dezvoltarea planurilor de acţiune sectoriale precum: inventarul măsurilor preventive
obligatorii, indicatori de performanţă asociaţi, structura standard a planului de acţiune,
mecanismul de coordonare şi monitorizare.
În acest context naţional, Ministerul Educaţiei Naţionale a iniţiat demersul de
elaborare a unei strategii anticorupţie proprii sistemului educaţional.
Strategia Anticorupţie în Educaţie este un document strategic pe termen mediu, care
crează cadrul de implementare a măsurilor de promovare a integrităţii prin procesul
educaţional, cât şi la nivelul instituţiilor din cadrul sectorului educaţional.
În contextul necesităţii adecvării eforturilor în domeniul prevenirii corupţiei avându-se
în vedere adoptarea unei abordări bine planificate şi sustenabile pe termen mediu şi lung,
rolul sectorului educaţional se conturează a fi unul fundamental pentru asigurarea
succesului acestor demersuri.
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Astfel, Strategia Anticorupţie în Educaţie are ca scop prevenirea si reducerea
fenomenului corupţiei la nivelul sectorului educaţional şi valorizarea rolului important al
procesului educaţional în demersurile de prevenire a corupţiei pe termen mediu şi lung, la
nivelul societăţii româneşti. Documentul este adresat întregului sistem de educaţie şi formare
profesională.
Strategia susţine implementarea instrumentelor SNA, precum aplicarea metodologiei
de evaluare a riscurilor de corupţie la nivelul sectorului educaţional, asumarea la nivelul
fiecărei instituţii din sectorul educaţional a planului propriu de măsuri şi monitorizarea
implementării măsurilor anticorupţie prin intermediul inventarului măsurilor preventive
anticorupţie instituit de SNA, asigurând dezvoltarea şi adaptarea obiectivelor şi măsurilor
vizate de SNA la nivelul sectorului educaţional.
Sectorul educaţional prezintă, alături de celelalte sectoare, unele vulnerabilităţi la
fenomenul de corupţie.
Obiective şi măsuri ale Strategiei Anticorupţie în Educaţie
Un prim obiectiv specific al acestei strategii este reprezentat de remedierea
vulnerabilităţilor specifice sectorului educaţional prin implementarea sistematică a
măsurilor preventive, prin următoarele măsuri:
1. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive
obligatorii aferente Inventarului măsurilor preventive;
2. Implementarea şi dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial la
nivelul MEN şi la nivelul structurilor aflate în subordinea/coordonarea
MEN, respectiv structurilor subordonate acestora ai căror conducători au
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calitatea de ordonatori de credite, pentru sprijinirea activităţilor de prevenire
a corupţiei.
3. Elaborarea şi implementarea Metodologiei privind managementul riscurilor
de corupţie în cadrul structurilor Ministerului Educaţiei Naţionale prin
adoptarea la nivelul tuturor structurilor MEN a unor măsuri de control şi/sau
prevenire, în vederea menţinerii la un nivel acceptabil a probabilităţii de
apariţie a riscurilor, cât şi a impactului acestora la nivelul sectorului
educaţional;
4. Aprobarea, implementarea şi monitorizarea aplicării Codului de etică pentru
învăţământul preuniversitar şi a Codului de referinţă al eticii şi deontologiei
universitare, cât şi monitorizarea activităţii Consiliului Naţional de Etică
pentru învăţământul preuniversitar şi a Consiliului de Etică şi Management
Universitar;
5. Aprobarea si implementarea codului etic/deontologic pentru personalul din
educatie care lucrează în proiecte cu finanţare externă.
6. Operaţionalizarea aplicaţiei informatice dezvoltată de către MEN de
monitorizare a riscurilor de corupţie în vederea implementării Metodologiei
privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor
Ministerului Educaţiei Naţionale, prelucrării automate a datelor şi
reprezentării statistice şi grafice a riscurilor de corupţie.
7. Asigurarea legalităţii acţiunilor întreprinse la nivel de şcoală prin acordarea
de asistenţă juridică de către ISJ/ISMB sau prin achiziţionarea de servicii;
8. Monitorizarea şi controlul desfăşurarii concursurilor şi examenelor naţionale
organizate în sistemul educaţional;
9. Asigurarea transparenţei în procesele de înscriere, admitere şi transfer şi
absolvire a elevilor şi studenţilor în sistemul de învăţământ;
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10. Profesionalizarea managementului învăţământului preuniversitar prin
introducerea unor criterii standardizate privind pregătirea profesională şi
managerială.
Cel de-al doilea obiectiv al strategiei vizează creşterea transparenţei instituţionale
prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziţie de
către instituţiile din sectorul educaţional prin:
1. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes
public şi a celor privind transparenţa procesului decizional la nivelul
sectorului educaţional, prin implementarea aplicaţiei informatice de
monitorizare a riscurilor de corupţie dezvoltată de către MEN în vederea
implementării Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în
cadrul structurilor Ministerului Educaţiei Naţionale;
2. Dezvoltarea soluţiilor de e-guvernare şi e-administrare ca platforme de
accesare a serviciilor publice de către cetăţeni;
3. Identificarea de resurse financiare prin accesarea fondurilor structurale
pentru implementarea de proiecte în vederea promovării integrităţii şi a
bunei guvernări la nivelul sectorului educaţional, în parteneriat cu societatea
civilă;
4. Creşterea gradului de accesibilizare a informaţiilor de la nivelul autorităţilor
implicate în sistemul educaţional în vederea informării corecte şi eficiente a
actorilor implicaţi în actul educaţional;
5. Îmbunătăţirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupţie la nivelul
unităţilor de învăţământ, care să ia în calcul potenţialele riscuri şi
vulnerabilităţi la corupţie;
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6. Crearea unei structuri minime pentru siturile web ale unităţilor de
învăţământ şi pentru inspectoratele şcolare şi asigurarea actualizării
permanente a acestora.
Cel de-al treilea obiectiv specific - Consolidarea integrităţii personalului din
sectorul educaţional prin promovarea standardelor etice profesionale şi prin stimularea
comportamentului etic, a profesionalismului şi a rezultatelor obţinute se va realiza prin:
1. Desfăşurarea de acţiuni de promovare a prevederilor Codului de etică pentru
învăţământul preuniversitar şi ale Codului de referinţă al eticii şi
deontologiei

universitare

destinate

personalului

vizat

din

cadrul

învăţământului preuniversitar şi universitar;
2. Publicarea de rapoarte anuale privind activitatea Consiliului naţional de etică
din învăţământul preuniversitar şi a Consiliului de etică şi management
universitar;
3. Includerea în planul managerial al instituţiei educaţionale a obligativităţii
diseminării prevederilor Codului de Etică în cadrul consiliilor profesorale,
prin organizarea unor sesiuni de prezentare şi dezbatere, inclusiv pe
marginea unor speţe reale;
4. Consolidarea unor sisteme interne de management şi asigurare a calităţii la
nivelul unităţilor şcolare şi universităţilor care să asigure transparenţa şi
responsabilitatea instituţională cu privire la aspectele legate de etica
profesională şi de performanţele profesionale.
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În ceea ce priveşte promovarea integrităţii la nivelul societăţii româneşti,
strategia prevede trei arii de intervenţie:
I. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului şi responsabililor
implicaţi din sectorul educaţional:
1. Organizarea periodică de cursuri privind respectarea normelor de etică şi
conduită morală pentru personalul angajat din sectorul educaţional;
2. Introducerea în tematica de formare profesională a unor module privind
normele de conduită morală, etică şide integritate;
3. Formarea de cadre didactice şi personal din administraţia publică cu roluri în
domeniul educaţiei, privind anticorupţia şi managementul educaţional;
4. Elaborarea şi diseminarea de ghiduri şi materiale cu caracter informativ
privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie sau a incidentelor de
integritate.
II. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a beneficiarilor educaţiei:
1. Introducerea tematicii anticorupţie (cu caracter teoretic şi practic, adaptată
vârstei elevilor), în cadrul programelor şcolare şi a activităţilor
extracurriculare;
2. Stimularea organizării periodice şi sistematice, la nivelul învăţământului
preuniversitar, a unor programe extracurriculare şi extraşcolare destinate
creşterii nivelului educaţiei anticorupţie a tinerei generaţii, prin parteneriate
cu instituţii cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei;
3. Monitorizarea video a concursurilor şi examenelor naţionale organizate în
sistemul educaţional;
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4. Derularea de programe şi campanii de informare şi responsabilizare a
elevilor si studenţilor cu privire la riscurile şi consecinţele negative ale
corupţiei.
III. Informarea, formarea, responsabilizarea şi implicarea activă a instituţiilor
educaţionale, a beneficiarilor actului educaţional şi a societăţii civile pentru prevenirea
corupţiei în educaţie:
1. Organizarea la nivel naţional şi local a dezbaterilor publice anticorupţie, cu
participarea factorilor cointeresaţi de la nivelul sectorului educaţional;
2. Desfăşurarea de campanii naţionale şi locale pentru promovarea unui
comportament de recunoaştere şi respingere a corupţiei, inclusiv prin
dezvoltarea de parteneriate şcoală – comunitate – familie;
3. Iniţierea şi derularea de proiecte comune în acest domeniu cu organizaţii
neguvernamentale specializate în domeniul anticorupţie;
4. Elaborarea de ghiduri metodologice privind prevenirea corupţiei în educaţie.
În domeniul consolidării mecanismelor de control administrativ şi a
cooperării inter-instituţionale în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în
educaţie, strategia prevede următoarele măsuri:
1. Evaluarea impactului sistemului sancţiunilor administrative la nivelul
sistemului educaţional;
2. Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control şi audit din
cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
3. Publicarea anuală a unui raport privind sancţiunile disciplinare aplicate la
nivelul sectorului educaţional, legate de fapte de corupţie.;
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4. Introducerea în competenţa organelor de control a obligaţiei de a răspunde
într-un mod mai elaborat la întrebările adresate de cetăţean şi de a oferi
îndrumări adecvate care să depăşească nivelul răspunsurilor tip sau a
sintagmelor şablon;
5. Operaţionalizarea Comisiei Naţionale de Prevenire a Actelor de Corupţie în
Educaţie.
Alte obiective vizează intensificarea cooperării în domeniul combaterii corupţiei cu
instituţiile competente şi prevenirea corupţiei în utilizarea fondurilor europene.
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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
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Managementul strategic al dezvoltării durabile presupune, pe lângă stabilirea unui set de
obiective pe termen lung (15-20 ani) compatibile cu 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

-

eficienta, crestere, stabilitate

Societate

-

nivel de trai, echitate, dialog social si delegarea
responsabilitatilor, protejarea culturii/patrimoniului

Ecologie

-

conservarea si protejarea resurselor naturale, biodiversitate
evitarea poluarii.
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Cele 7 axe prioritare ale Strategiei Uniunii Europene pentru Dezvoltare Durabilă
revizuite in 2006 sunt:
1. schimbări climatice şi energie
2. transport durabil
3. conservarea şi managementul resurseslor naturale
4. consum şi producţie durabile
5. sănătate publică
6. incluziune socială, demografie şi migraţie
7. 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.
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CE POT FACE EU PENTRU A CONTRIBUI LA DEZVOLTAREA DERUBILĂ?
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 câte ori este posibil, să dăm valoarea
cuvenită resurselor gratuite şi să optăm pentru produse care poluează mai puţin.
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.
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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.
Câteva dintre cele mai importante documente privind egalitatea de şanse şi
nediscriminarea, adoptate la nivelul ONU sau al UE, sunt:
- Carta Socială Europeană revizuită din 03.05.1996, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 193/04.05.1999.
- Prin Tratatul de la Roma (1957) s-a introdus principiul remuneraţiei egale pentru
bărbaţi şi femei pentru aceeaşi muncă prestată.
- Tratatul de la Amsterdam (mai 1999) instaurează politici şi activităţi comune
menite să dea naştere egalităţii şi să combată discriminarea între bărbaţi şi femei,
să înlăture inegalităţile, să lupte împotriva oricărei forme de discriminare pe motiv
de sex, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilitate, vârstă sau
orientare sexuală (Articolul 13).
- Carta

europeană

a

drepturilor

fundamentale

2000

“Gender

Equality

Mainstreaming” (Abordarea integratoare a perspectivei de gen). Cu ocazia celei
de-a patra Conferinţe mondiale a ONU privind femeile (1995), Uniunea
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Europeană s-a angajat ferm să aplice strategia de “gender mainstreaming”
(abordarea integratoare a perspectivei de gen), oficializată în prezent prin Tratatul
de la Amsterdam.
- Convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva
femeilor (CEDAW) adoptată în 1979 şi intrată în vigoare în 1981.
- Directiva 2002/73/CE din 23 septembrie 2002 de modificare a Directivei
76/207/CEE a Consiliului din 9 februarie 1976 privind punerea în aplicare a
principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul
la încadrarea în muncă, la formarea şi la promovarea profesională, precum şi
condiţiile de muncă.
- Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în
favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de
muncă.
- Directiva 2000/43/CE de punere în aplicare a principiului egalităţii de tratament
între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică.
- Directiva 97/80/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei în
cazurile de discriminare pe motive de sex.
- Directiva 96/34/CE a Consiliului din 03 iunie 1996 privind acordul cadru referitor
la concediul pentru creşterea copilului încheiat de UNICE, CEEP şi CES.
- Directiva 92/85/CE privind introducerea de măsuri pentru promovarea
îmbunătăţirii securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor
gravide, care au născut de curând sau care alăptează.
- Directiva 86/613/CE privind aplicarea principiului egalităţii de şanse între bărbaţi
şi femeile ce desfăşoară activităţi economice pe cont propriu, inclusiv activităţile
agricole.
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- Directiva 79/7/CE privind aplicarea progresiva a tratamentului egal privind
regimul legal de securitate socială (protecţia împotriva riscurilor la îmbolnăviri,
invaliditate, bătrâneţe, accidente de munca, boli profesionale, şomaj şi asistenţă
socială).
- Directiva 75/117/CE privind aplicarea principiului egalităţii de remuneraţie pentru
femei şi bărbaţi.
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