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PLAN DE ACŢIUNE SECTORIAL 
EDUCAŢIE 

 
DOMENIUL I 

INFORMARE, CONŞTIENTIZARE, RESPONSABILIZARE 

 

Obiective Direcţii de 

acţiune  

Acţiuni şi măsuri Termen de 

realizare  

Resurse  Responsabili  Indicatori de evaluare  

1. Creşterea 

gradului de 

informare a 

publicului cu 

privire la 

consecinţele 

actelor de 

corupţie 

 

1.1 Promovarea 

dialogului cu 

societatea civilă 

prin intensificarea 

implicării ei în 

proiecte şi 

programe de 

conştientizare a 

riscurilor  asociate  

faptelor de 

corupţie; 

Dezvoltarea parteneriatelor 

cu societatea civilă/ ONG-uri, 

asociaţii ale elevilor şi 

studenţilor în vederea 

promovării iniţiativelor 

anticorupţie  

(preluarea iniţiativelor 

societăţii civile cu privire la 

prevenirea şi combaterea 

fenomenului de corupţie în 

educaţie şi cercetare); 

 

Permanent Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului:  

-Direcţia Generală 

Management 

Învăţământ 

Preuniversitar; 

-Direcţia Generală 

Management 

Resurse Umane; 

-Direcţia Generală 

Strategii şi 

Programe 

Universitare; 

-Direcţia Generală 

Manangement 

Finanţarea 

Invăţământului. 

Număr parteneriate 

iniţiate; 

Număr iniţiative 

preluate; 

  Încheierea de 

protocoale/convenţii între 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi Tineretului  şi 

sindicate/organizaţii 

profesionale pentru stabilirea 

unor măsuri de prevenire a 

corupţiei, specifice sistemului 

de educaţie; 

Permanent 

 

 

 

Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului: 

-Secretar de Stat 

învăţământul 

preuniversitar; 

-Secretar de Stat 

învăţământul 

superior. 

Număr de protocoale 

încheiate;  

Număr conferinţe şi 

dezbateri organizate; 

Probleme identificate şi 

propunei ale 

participanţilor;  
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 1.2. Îmbunătăţirea 

fluxului de 

informaţii către 

mass-media şi 

public, privind 

activităţile de 

prevenire şi 

combatere a 

corupţiei; 

 

Colaborarea cu asociaţiile 

profesionale din domeniul 

mass-media prin: 

- Încheierea de 

protocoale/convenţii, 

parteneriate între Ministerul 

Educaţiei Cercetării şi 

Tineretului  şi structurile 

deconcentrate cu media de la 

nivelul central şi local pentru 

dezvoltarea unei informări 

avizate a publicului; 

- Derularea unor campanii de 

conştientizare a elevilor şi 

studenţilor în scopul creării 

„culturii anticoruţie” prin 

încurajarea respectării legilor 

şi a regulamentelor; 

-Preluarea şi disemninarea 

rezultatelor unor studii şi 

cercetări privind sursele, 

mecanismele şi consecinţele 

corupţiei (elaborate de ONG-

uri: Centrul Educaţia 2000
+, 

Transparency, International, 

Societate Academică 

Română, etc); 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului:  

-Direcţia Generală 

Management 

Învăţământ 

Preuniversitar; 

-Direcţia Generală 

Management 

Resurse Umane; 

-Direcţia Generală 

Strategii şi 

Programe 

Universitare; 

-Direcţia Generală 

Manangement 

Finanţarea 

Invăţământului; 

-Direcţia Relaţii 

Publice; 

-Inspectorate 

Şcolare/Universităţi. 

 

Număr de protocoale/ 

convenţii încheiate; 

Număr de acţiuni 

comune desfăşurate; 

Rapoarte asupra 

consultărilor efective cu 

societatea civilă 

elaborate şi publicate,  

Număr de participanţi; 

Număr campanii de 

conştientizare 

anticorupţie; 

Număr  

metode/mijloace de 

informare implementate;  

Număr probleme 

identificate şi număr 

propuneri ale 

participanţilor; 

Propuneri şi recomandări 

preluate;  

 

  Promovarea acţiunilor 

anticorupţie şi diseminarea 

exemplelor de bune practici 

prin: 

-Informarea şi sensibilizarea 

angajaţilor din cadrul 

Ministerului  Educaţiei 

Cercetării şi Tineretului şi a 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului:  

-Direcţia Generală 

Management 

Învăţământ 

Preuniversitar; 

-Direcţia Generală 

Număr de emisiuni/ore 

de emisie; 

Număr de spoturi 

publicitare difuzate; 

Număr de apariţii in 

presa scrisă şi 

audiovizual;  

Site-uri actualizate;  
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structurilor deconcentrate cu 

privire la obligaţiile de 

conduită etică; 

 

Management 

Resurse Umane; 

-Direcţia Generală 

Strategii şi 

Programe 

Universitare; 

-Direcţia Generală 

Manangement 

Finanţarea 

Invăţământului; 

-Direcţia Relaţii 

Publice 

-Inspectorate 

Şcolare/Universităţi. 

 

Nimăr comunicate de 

presă emise; 

 

 1.3. Continuarea 

campaniilor de 

informare a 

publicului cu 

privire la 

drepturile şi 

obligaţiile ce îi 

revin în relaţia cu 

autorităţile şi 

instituţiile publice, 

în vederea 

stimulării unei 

atitudini civice 

anticorupţie; 

 

Continuarea campaniilor de 

informare  prin diferite 

mijloace cu privire la 

drepturile elevilor/studenţilor 

şi părinţilor în relaţia cu 

şcoalile/universităţile şi cu 

autorităţile publice în privinţa 

mijloacelor pe care aceştia le 

au la dispoziţie pentru a 

sesiza  şi obţine 

recunoaşterea drepturilor sale 

(petiţii, sesizări, tel-verde, 

acţiuni în justiţie); 

 

Promovarea şi încurajarea 

instituţiilor/ organizaţiilor 

menite să apere drepturile 

elevilor, studenţilor şi 

profesorilor (Comisiile de 

etică, comisiile de contestaţii 

etc); 

Decembrie 2008 

 

Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului:  

-Direcţia Generală 

Management 

Învăţământ 

Preuniversitar; 

-Direcţia Generală 

Management 

Resurse Umane; 

-Direcţia Generală 

Strategii şi 

Programe 

Universitare; 

-Direcţia Generală 

Manangement 

Finanţarea 

Invăţământului; 

-Direcţia Relaţii 

Publice; 

-Inspectorate 

Număr de campanii 

desfăşurate; 

Număr sesizări primite; 

Număr sesizări 

confirmate;  

Tematica vizată de 

sesizările primite; 

Număr linii telefonice 

nou înfiinţate; 

Rapoarte de evaluare a 

impactului acestor 

campanii cu propuneri 

de îmbunătăţire,  

implementate; 

Impactul campaniei 

evaluat sociologic; 

Număr broşuri 

diseminate;  
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 Şcolare/Universităţi. 

 

2. Creşterea 

gradului de 

responsabilizare  

a personalului 

propriu asupra 

riscurilor asociate 

corupţiei 

 

2.1. Organizarea 

de campanii de 

informare şi 

sensibilizare a 

personalului 

propriu cu privire 

la efectele 

corupţiei; 

 

Program de formare şi 

perfecţionare a pregătirii 

personalului de conducere 

şi/sau de execuţie de la 

nivelulministerului şi 

structurilor 

deconcentrate/descentralizate, 

în domeniul prevenirii şi 

combaterii corupţiei; 

 

 

Anual Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului: 

-Secretariatul 

General; 

-Direcţia Personal şi 

Gestiunea Funcţiei 

Publice; 

Direcţia Generală 

Management 

Resurse Umane; 

 

 

Număr campanii 

/programe de informare; 

 

Tematică program 

formare şi perfecţionare 

elaborată; 

 

Număr personal de 

conducere şi/ssu 

execuţie  instruit; 

 2.2. Adaptarea 

programelor de 

formare 

profesională a 

personalului în 

funcţie de 

vulnerabilitatea la 

faptele de corupţie 

specifice fiecărui 

domeniu şi 

completarea 

modulelor de 

formare în mod 

corespunzător; 

 

Participarea funcţionarilor 

publici şi a personalului  

contractual din cadrul 

ministerului, la cursuri de 

instruire şi perfecţionare 

distincte care vizează 

pregătirea profesională 

(achiziţii publice, debutul în 

funcţia publică, egalitatea de 

şanse şi tratament, 

deontologie profesională etc); 

Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului: 

-Secretariatul 

General; 

-Direcţia Personal şi 

Gestiunea Funcţiei 

Publice; 

-Direcţa Generală 

Buget Finanţe 

Patrimoniu şi 

Investiţii. 

 

 

Număr şi categorii 

beneficiari/an;  

Număr sesiuni de 

instruire derulate; 

Număr de participanţi la 

aceste sesiuni; 

Număr sesiuni de 

instruire derulate pe baza 

programelor actualizate; 

 

  Introducerea unor programe 

de instruire distincte care 

vizează pregătirea 

profesională a cadrelor 

didactice: 

- Includerea în cadrul 

Anual  

 

Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului:  

-Secretariatul 

General 

-Direcţia Generală 

Număr de 

pachete/programe 

dezvoltate/implementate; 

Număr categorii 

beneficiari pe an; 

Număr tematici 
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programelor de pregătire şi 

perfecţionare a cadrelor 

didactice şi de cercetare a 

unor module referitoare la 

prevenirea corupţiei (plagiat, 

conflicte de interese, plăţi 

informale etc); 

- Instruire diferenţiată privind 

fenomenul corupţiei în 

funcţie de poziţia ocupată 

(rector, director general 

administrativ, decan, şef de 

catedră etc); 

Management 

Invăţământ 

Preuniversitar; 

-Direcţia Generală 

Management 

Resurse Umane; 

-Direcţia Generală 

Strategii şi 

Programe 

Universitare; 

-Direcţia Generală 

Manangement 

Finanţarea 

Invăţământului 

Superior; 

-Centrul Naţional 

pentru Formarea 

Personalului din 

Invăţământul 

Preuniversitar; 

-Casele Corpului 

Didactic. 

 

introduse; 

Număr participanţi la 

aceste instruiri; 

Număr sesiuni de 

instruire derulate pe baza 

programelor actualizate; 
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DOMENIUL II 

SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

Obiective Direcţii de acţiune  Acţiuni şi măsuri Termen de 

realizare  

Resurse  Responsabili  Indicatori de evaluare  

3. Eliminarea 

barierelor 

administrative 

 

3.1.Elaborarea şi 

introducerea de 

instrumente şi 

standarde  pentru 

îmbunătăţirea   

activităţii 

autorităţilor 

publice;  

 

- Implementarea CAF- 

instrument al 

managementului calităţii 

totale la nivelul tuturor 

structurilor din cadrul 

ministerului; 

 

- Actualizarea manualului 

de proceduri interne al 

ministerului, privind 

gestionarea riscurilor 

asociate actelor/faptelor de 

corupţie;  

 

- Elaborarea proiectului 

Codului deontologic al 

cadrelor didactice  

(supunerea acestuia 

dezbaterii publice şi 

aprobarea prin OMECT); 

Decembrie 2008 

 

 

 

 

 

 

Iunie 2009 

 

 

 

 

 

 

Februarie 2009 

 

 

 

 

 

Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului  

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului: 

-Secretariatul 

General; 

-Unitatea de Politici 

Publice; 

 

 

-Departamentul de 

Control al 

Ministrului; 

-Direcţia Audit; 

 

 

 

-Direcţia Generală 

Management 

Invăţământ 

Preuniversitar; 

-Direcţia Generală 

Management 

Resurse Umane; 

 

Număr structuri care 

implementează CAF; 

Rapoarte privind 

implementarea; 

 

 

Număr de proceduri 

privind gestionarea 

riscurilor asociate 

actelor şi faptelor de 

corupţiei incluse în 

manuale; 

Manual implementat; 

 

Cod deontologic 

elaborat şi implementat; 

Număr structuri de 

învăţământ care au 

introdus codul 

deontologic; 
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 3.2. Revizuirea 

procedurilor 

interne în vederea 

eliminării  

procedurilor 

redundante; 

 

Analiza procedurilor 

interne în scopul 

simplificării/îmbunătăţirii 

procedurilor: 

- reevaluarea atribuţiilor 

pentru funcţiile existente la 

nivelul administraţiei 

centrale; 

-  actualizarea manualelor 

de proceduri privind 

implementarea OMFP 

946/2005; 

 

Septembrie 2008 Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului: 

-Secretariatul 

General 

-Unitatea de Politici 

Publice 

- Departamentul de 

Control al 

Ministrului 

-Comisia de 

Monitorizare, 

Coordonare şi 

Îndrumare 

Metodologică cu 

privire la Sistemele 

Proprii de Control 

Managerial 

 

Număr structuri care 

implementează OMFP 

nr. 946/2005; 

-Rapoarte elaborate 

privind procedurile 

interne propuse a fi 

actualizate; 

Număr proceduri interne 

eliminate; 

Număr manuale 

actualizate; 

 

  Elaborarea planului de 

acţiune pentru revizuirea/ 

simplificarea procedurilor 

interne la nivelul 

ministerului  

-Aprobarea planului de 

acţiune prin OMECT;   

 

Martie 2009 Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului  

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului: 

 -Secretariatul 

General; 

-Departamentul de 

Control al 

Ministrului; 

-Direcţia Audit; 

- Unitatea de 

Politici Publice. 

 

Plan de acţiune elaborat 

şi aprobat; 

Număr proceduri interne 

revizuite; 

Rapoarte cu privire la 

implementarea noilor 

proceduri; 

 

  Diseminarea planului de 

acţiune pentru  

îmbunătăţirea procedurilor 

interne la nivelul 

ministerului  în cadrul 

Aprilie 2009 Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului  

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului: 

-Secretariatul 

General; 

Seminarii pe aceste 

teme; 

Număr angajaţi 

participanţi la aceste 

seminarii; 
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întâlnirilor de grup cu 

angajaţii  ministerului  şi a 

structurilor deconcentrate; 

 

-Departamentul de 

Control al 

Ministrului; 

-Direcţia Audit; 

 - Unitatea de 

Politici Publice. 

 

Număr structuri 

deconcentrate informate; 

  Implementarea planului de 

acţiune pentru revizuirea/ 

simplificarea procedurilor 

interne la nivelul 

ministerului; 

 

Iulie 2010 

 

 

 

 

Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului  

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului: 

-Secretariatul 

General; 

-Departamentul de 

Control al 

Ministrului; 

-Direcţia Audit; 

-Unitatea de Politici 

Publice. 

 

Plan de acţiune 

implementat; 

Număr de proceduri 

simplificate/revizuite 

implementate; 

Număr structuri care 

implementează 

proceduri simplificate; 

Rapoarte de evaluare 

asupra implementării 

procedurillor 

simplificate; 

 3.3. Analiza 

legislaţiei 

specifice,  în 

vederea  eliminării 

factorilor 

legislativi şi 

instituţionali care 

limitează calitatea 

serviciilor publice 

şi cresc gradul de 

vulnerabilitate la 

corupţie; 

 

Analizarea legislaţiei 

actuale ce vizează sistemul 

educaţional pentru 

identificarea normelor 

redundante, contradictorii 

sau depăşite, în vederea 

modificării; 

 

Decembrie 2009 Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului: 

-Secretariatul 

general; 

-Departamentul de 

Control al 

Ministrului; 

-Direcţa Generală 

Managementul 

Invăţământ 

Preuniversitar; 

-Direcţia Generală 

Management 

Resurse Umane; 

-Direcţa Juridic şi 

Contencios; 

Rapoarte de evaluare 

asupra cadrului normativ 

general;  

 

Număr propuneri 

concrete de îmbunătăţire 

a legislaţiei; 

 

 



 9 

 

-Direcţa Audit; 

-Direcţia Generală 

Strategii şi 

Programe 

Universitare; 

-Direcţa Generală 

Managementul 

Finanţării 

Invăţământului 

Superior; 

 

  Analiza şi actualizarea 

standardelor referitoare la 

calitatea în educaţie; 

 

Decembrie 2008 Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului: 

-Agenţia Română 

pentru Asigurarea 

Calităţii în 

Învăţământul 

Preuniversitar;  

-Agenţia Română 

pentru Asigurarea 

Calităţii în 

Învăţământul 

Superior. 

 

Rapoarte de evaluare 

asupra standardelor de 

calitate propuse spre 

actualizare;  

Număr standarde 

actualizate;  

  Simplificarea procedurilor 

privind recunoaşterea şi 

echivalarea diplomelor de 

studii; 

Februarie 2010 Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului: 

-Centrul Naţional 

pentru Echivalarea 

şi Recunoaşterea 

Diplomelor. 

 

Număr proceduri 

simplificate; 

Număr etape eliminate; 

 

 

 

 

  Elaborarea propunerilor de 

îmbunătăţire a legislaţiei 

Februarie 2010 Resurse 

Ministerul 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Număr proiecte acte 

normative elaborate şi 
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prin măsuri de prevenire a 

corupţiei în sistemul 

educaţional;  

 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

Tineretului: 

-Secretariatul 

general; 

Departamentul de 

Control al 

Ministrului; 

-Direcţa Generală 

Managementul 

Invăţământ 

Preuniversitar;  

-Direcţia Generală 

Management 

Resurse Umane; 

-Direcţa Juridic şi 

Contencios; 

-Direcţia Audit; 

-Direcţia Generală 

Strategii şi 

Programe 

Universitare; 

-Direcţia Generală 

Manangement 

Finanţarea 

Invăţământului 

Superior. 

adoptate; 

 

  Măsurarea gradului de 

satisfacţie a cetăţeanului  

privind nivelul serviciilor 

educaţionale oferite, prin 

elaborarea de studii/ 

anchete sociologice 

(sondaje de opinie, 

chestionare, interviuri); 

Decembrie 2010 Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului: 

-Inspectorate 

Şcolare/Universităţi. 

Studii şi anchete 

elaborate şi aplicate; 

Chestionare/sondaje de 

opinie elaborate şi 

aplicate; 

Rapoarte asupra 

concluziilor studiilor şi 

anchetelor;  

Număr propuneri 

implementate; 
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4. Utilizarea 

tehnologiilor 

informatice în 

cadrul serviciilor 

publice 

 

4.1. Imbunătăţirea 

accesului 

publicului la 

informaţii prin 

oferirea acestora în 

sistem electronic; 

 

Actualizarea informaţiilor 

de interes general oferite în 

format electronic: 

- elaborarea procedurilor 

specifice pentru încărcarea 

la timp a Bazei Naţionale 

de Date pentru Educaţie; 

- utilizarea 

www.hartascolara.com 

pentru informaţii 

suplimentare din teritoriu; 

- publicarea şi actualizarea  

pe site-ul instituţiilor de 

învăţământ a informaţiilor 

de interes general conform 

legii (declaraţii de avere, 

declaraţii de interese, alte 

informaţii de interes 

general); 

 

Permanent Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului:  

-Direcţia Relaţii 

Publice 

-serviciul 

informatizare; 

-Inspectorate 

Şcolare/Universităţi 

. 

 

 

Site-uri actualizate; 

 

Număr proceduri 

specifice elaborate şi 

implementate pentru 

utilizarea Bazei 

Naţionale de Date pentru 

Educaţie; 

 

Număr utilizări site 

www.hartascolara.com 

 

Număr instituţii de 

învăţământ care au 

postat pe site–ul lor 

declaraţiile de avere şi 

interese conform legii; 

 4.2. Utilizarea 

noilor tehnologii 

ale informaţiei în 

vederea creşterii 

transparenţei şi 

celerităţii la nivelul 

serviciilor publice; 

 

Utilizarea sistemului 

electronic de management 

al documentelor de către 

toate structurile 

ministerului,în vederea 

fluidizării circuitului 

documentelor la nivel 

interinstituţional; 

 

Ianuarie 2010 Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului:  

Direcţia Relaţii 

Publice 

-serviciul 

informatizare; 

-Inspectorate 

Şcolare.  

 

Sistem electronic de 

management al 

documentelor utilizat; 

http://www.hartascolara.com/
http://www.hartascolara.com/
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 4.3. Creşterea 

numărului de 

servicii publice 

disponibile în 

sistem electronic; 

 

 

Creşterea numărului de 

servicii oferite cetăţenilor 

în sistem programat; 

Permanent Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului:  

-Direcţia Relaţii 

Publice- serviciul 

informatizare ; 

 

Inspectorate 

şcolare/Universităţi. 

 

  

Număr de formulare 

postate on-line; 

Număr persoane care au 

accesat servicii on-line; 
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DOMENIUL III 

ANALIZE, STUDII, CERCETĂRI PRIVIND FENOMENUL CORUPŢIEI 

 

Obiective Direcţii de acţiune  Acţiuni şi măsuri  Termen de 

realizare  

Resurse  Responsabili  Indicatori de 

evaluare  

5. Sprijinirea 

administraţiei 

publice în 

vederea 

evaluării 

dimensiunii 

fenomenului de 

corupţie 

 

5.1. Realizarea de 

studii, analize de 

către organisme cu 

experienţă în 

domeniu pentru 

identificarea 

cauzelor, factorilor şi 

riscurilor asociate 

corupţiei la nivelul 

administraţiei 

publice; 

 

Realizarea unui studiu privind 

tipologia şi extinderea fenomenului de 

corupuţie în mediul educaţional, atât 

pentru segmentul preuniversitar, cât şi 

pentru cel universitar, cercetare, 

tineret; 

 

Iunie 2009  

 

 

 

Resurse Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului prin 

Institutul de 

Ştiinţe ale 

Eucaţiei 

 

 

Raport asupra 

concluziilor 

studiului cu 

propuneri de 

îmbunătăţire pentru 

a fi implementate la 

nivelul ministerului  

şi a structurilor 

deconcentrate/ 

descentralizate; 

 

6. Adaptarea 

cadrului 

legislativ şi a 

politicilor 

publice 

conform 

recomandărilor 

studiilor, 

analizelor şi 

auditurilor 

independente 

6.1 Diseminarea 

concluziilor şi 

recomandărilor 

studiilor, analizelor şi 

auditărilor 

independente, pentru 

fiecare domeniu 

vizat; 

 

Analiza concluziilor şi recomandărilor 

studiului şi diseminarea acestora către 

inspectoratele şcolare, unităţile şcolare 

şi universităţi;  

 

Decembrie 

2009 

Resurse Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului: 

-Direcţia 

Generală 

Management 

Învăţământ 

Preuniversitar; 

-Direcţia 

Generală 

Management 

Resurse 

Umane; 

-Direcţia 

Generală 

Strategii şi 

Programe 

Universitare; 

Număr mese 

rotunde/seminarii 

organizate la nivelul 

ministerului  şi a 

structurilor 

deconcentrate/ 

descentralizate 

pentru diseminarea 

rezultatelor 

studiului; 

Număr participanţi 

la aceste seminarii/ 

mese rotunde;  

Număr unităţi 

şcolare /universităţi 

unde sunt 

diseminate 

rezultatele studiului; 
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-Direcţia 

Generală 

Manangement 

Finanţarea 

Invăţământului; 

-Inspectorate 

şcolare/ 

Universităţi. 

 

 6.2. Adaptarea 

politicilor publice, 

conform 

recomandărilor 

studiilor, analizelor şi 

auditurilor 

independente. 

Elaborarea unui document de politici 

publice şi a planului de acţiune aferent 

privind măsurile de prevenire şi 

combatere a corupţiei în baza 

recomandărilor formulate de studiul 

Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei;  

Aprilie 2010 

 

 

Resurse Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului:  

-Direcţia 

Generală 

Management 

Învăţământ 

Preuniversitar; 

-Direcţia 

Generală 

Management 

Resurse 

Umane; 

-Direcţia 

Generală 

Strategii şi 

Programe 

Universitare; 

-Direcţia 

Generală 

Manangement 

Finanţarea 

Invăţământului; 

–Direcţia 

Politici 

Educaţionale;  

Document de 

politică publică 

adoptat; 
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-Unitatea de 

Politici 

Publice; 
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DOMENIUL IV 

TRANSPARENŢĂ ŞI EFICIENŢĂ 

 

Obiective Direcţii de acţiune  Acţiuni şi măsuri Termen de 

realizare  

Resurse  Responsabili  Indicatori de evaluare  

7. Creşterea 

transparenţei   în 

sistemul de 

management al 

resurselor umane 

 

7.1. Creşterea 

transparenţei 

privind condiţiile 

de recrutare şi 

selecţie a 

personalului din 

sursă externă;  

Extinderea modalităţilor de 

informare cu privire la 

posturile vacante, 

organizarea concursurilor, 

condiţiilor de recrutare şi 

selecţie a personalului; 

Permanent  Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului:  

-Direcţia Generală 

Management 

Învăţământ 

Preuniversitar; 

-Direcţia Personal şi 

Gestiunea Funcţiei 

Publice; 

-Direcţia Generală 

Management 

Resurse Umane; 

-Direcţia Generală 

Strategii şi 

Programe 

Universitare; 

-Direcţia Generală 

Manangement 

Finanţarea 

Invăţământului 

Superior; 

-Direcţia Relaţii 

Publice; 

-Inspectorate 

Şcolare/Universităţi. 

 

Forme/modalităţi de 

informare utilizate 

pentru promovarea 

concursurilor; 

Număr afişări la 

avizierul ministerului ; 

Număr postări pe site-ul 

ministerului ; 

Număr apariţii în presa 

scrisă centrală şi locală; 

 

 7.2. Creşterea 

transparenţei în 

procesul de 

Afişarea posturilor 

vacante, condiţiilor 

generale şi specifice 

Permanent Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului: 

Forme/modalităţi de 

informare utilizate 

pentru promovarea 
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promovare  a 

personalului;   

 

utilizate în vederea 

promovării personalului (la 

avizierul ministerului , 

Direcţia Personal şi 

Gestiunea Funcţiei Publice, 

intranet, site-ul  

ministerului , nota/ buletin 

de informare); 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

 

-Direcţia Personal şi 

Gestiunea Funcţiei 

Publice; 

-Direcţia Generală 

Management 

Resurse Umane; 

-Direcţia Generală 

Strategii şi 

Programe 

Universitare; 

-Direcţia Generală 

Manangement 

Finanţarea 

Invăţământului 

Superior; 

-Direcţia Relaţii 

Publice. 

 

concursurilor; 

Condiţii generale şi 

specifice afişate; 

Posturi vacante afişate; 

Condiţii generale şi 

specifice afişate/postate; 

Număr posturi vacante 

afişate/postate; 

 7.3. Îmbunătăţirea 

sistemelor de 

carieră în 

sectoarele 

vulnerabile la 

corupţie 

Elaborarea şi actualizarea 

strategiei de dezvoltare a 

resurselor umane pentru 

sistemul educaţional 

(revizuirea metodologiilor 

specifice de recrutare a 

personalului din sistemul 

preuniversitar); 

 

Iunie 2009 Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului: 

-Direcţia Generală 

Management 

Resurse Umane; 

-Direcţia Relaţii 

Publice; 

-Inspectorate 

Şcolare. 

 

Strategie elaborată, 

actualizată şi 

implementată; 

 

  Elaborarea planului de 

dezvoltare a resurselor 

umane de la nivelul  

ministerului  (pentru 

personalul propriu); 

Decembrie 2008 Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului: 

-Secretariatul 

General; 

-Direcţia Personal şi 

Gestiunea Funcţiei 

Plan de dezvoltare a 

resurselor umane pentru 

personalul propriu al 

MECT aprobat şi 

implementat; 
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Publice. 

 

  Monitorizarea 

implementării strategiei de 

dezvoltare a resurselor 

umane pentru sistemul 

educaţional şi a planului de 

dezvoltare a resurselor 

umane pentru personalul 

propriu al Ministerului 

Educaţiei Cercetării şi 

Tineretului; 

Permanent Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului: 

-Secretariatul 

general; 

-Direcţia Generală 

Management 

Resurse Umane; 

-Direcţia Personal şi 

Gestiunea Funcţiei 

Publice. 

 

Rapoarte trimestriale/ 

anuale de monitorizare a 

stadiului de 

implementare a strategiei 

de dezvoltare a 

resurselor umane din 

sistemul educaţional 

(preuniversitar şi 

superior); 

 

  Elaborare de planuri de 

carieră individuale 

- Înfiinţarea 

compartimentelor de 

dezvoltare a carierei în 

învăţământ şi cercetare, în 

cadrul birourilor de 

orientare profesională 

existente în cadrul 

universităţilor; 

- Elaborarea ghidurilor de 

carieră specifice pentru 

fiecare instituţie de 

învăţământ superior sau 

instituţie la nivel central 

(Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi Tineretului, 

Agenţia Română pentru 

Asigurarea Calităţii în 

Invăţământul Superior, 

Centrul Naţional pentru 

Finanţarea Invăţământului 

Iulie 2010 Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului:  

-Direcţia Generală 

Strategii şi 

Programe 

Universitare; 

-Direcţia Generală 

Manangement 

Finanţarea 

Invăţământului 

Superior; 

-Agenţia Română 

pentru Asigurarea 

Calităţii în 

Invăţământul 

Superior; -Centrul 

Naţional pentru 

Finanţarea 

Invăţământului 

Superior. 

 

Număr planuri de carieră 

elaborate şi 

implementate; 

Număr compartimente 

de dezvoltare a carierei 

înfiinţate în universităţi; 

Număr ghiduri de carieră 

elaborate şi 

implementate;  

Număr instituţii care şi-

au elaborate propriul 

ghid de carieră; 
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Superior etc); 

 

8. Gestionarea 

corectă a  

fondurilor publice  

 

8.1. Reducerea 

gradului de 

vulnerabilitate la 

corupţie prin 

îmbunătăţirea  

procesului de 

achiziţie publică;;  

Îmbunătăţirea procedurilor 

de achiziţii publice prin 

introducerea în caietul de 

sarcini şi a criteriului 

”oferta cea mai avantajoasă 

din punct de vedere 

tehnic”;  

 

Martie 2009 Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului  

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului:  

-Direcţia Generală 

Administrativ şi 

Achiziţii , 

-Direcţia Generală 

Buget Finanţe, 

Patrimoniu şi 

Investiţii, 

-Inspectorate 

Şcolare/Universităţi  

Număr acte  

administrative adoptate 

(ordin de ministru, 

dispoziţii) aprobate; 

  Afişarea pe site-ul 

ministerului, pe site-urile 

instituţiilor subordonate 

precum şi la avizierul 

instituţiilor a: 

- Programul Anual al 

Investiţiilor; 

- Programul Anual al 

Achiziţiilor Publice; 

- achiziţiile ce depăşesc 

valoarea de 10.000 euro 

anual; 

- anunţuri de intenţie, 

anunţuri de participare; 

- Raportului Anual privind 

atribuirea contractelor de 

achiziţii publice; 

 

Anual  Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului:  

-Direcţia Generală 

Administrativ şi 

Achiziţii; 

-Direcţia Generală 

Buget Finanţe, 

Patrimoniu şi 

Investiţii; 

-Inspectorate 

Şcolare/Universităţi. 

 

Număr achiziţii 

publicate; 

Program anual de 

investiţii respectiv 

achiziţii publice; 
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DOMENIUL V 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI PRIN COMUNICARE ŞI COLABORARE 

 

Obiective Direcţii de 

acţiune  

Acţiuni şi măsuri Termen de 

realizare  

Resurse  Responsabili  Indicatori de evaluare  

9. Susţinerea 

campaniilor de 

prevenire a 

fenomenului 

corupţiei. 

 

 

9.1. Îmbunătăţirea 

procesului de 

comunicare cu 

publicul; 

 

Oferirea informaţiilor 

complete pentru solicitarea 

diferitelor avize, autorizaţii 

etc. atât în format electronic 

cât şi letric (pe suport de 

hârtie) prin postarea pe site-

ul instituţiilor şi prin afişare 

la avizierul acestora; 

Permanent 

 

 

 

 

 

Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului:  

-Secretariatul 

General;  

-Direcţia Generală 

Relaţii 

Internaţionale şi 

Afaceri Europene; 

-Centrul Naţional 

Recunoaştere şi 

Echivalare 

Diplome; 

-Centrul Naţional 

Burse de Studii în 

Străinătate. 

 

Număr informaţii 

oferite; 

 

Timpul de rezolvare a 

solicitărilor   

  Măsurarea gradului de 

satisfacţie al elevilor, 

studenţilor, părinţilor şi 

profesorilor cu privire la 

calitatea serviciilor publice 

din sistemul de educaţie 

(sondaje de opinie realizate 

în şcoli, universităţi ); 

Permanent 

 

Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului:  

- Direcţia Relaţii 

Publice- serviciul 

informatizare ; 

-Inspectorate 

Şcolare/Universităţi. 

 

 

Număr sondaje 

efectuate pentru 

măsurarea gradului de 

satisfacţie a elevilor, 

studenţilor, părinţilor şi 

profesorilor asupra 

serviciilor educaţionale 

oferite ; 

 

Diseminarea rezultatelor 

evaluării sondajelor de 

opinie; 
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  Sistem eficient de 

înregistrare, la nivelul 

ministerului, a sesizărilor 

referitoare la  faptele de 

corupţie din sistem ; 

Permanent  Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului  

-Direcţia Relaţii 

Publice ; 

-Inspectorate 

Şcolare/Universităţi. 

  

Număr de sesizări 

înregistrate şi rezolvate;  

 

 9.2. Dezvoltarea de 

parteneriate cu 

societatea civilă  în 

vederea prevenirii  

actelor de 

corupţiei; 

 

Îmbunătăţirea comunicării 

cu  societatea civilă privind 

aspectele care  vizează 

prevenirea actelor corupţiei; 

Periodic 

 

Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului:  

-Secretariatul 

General; 

Direcţia Generală 

Management 

Învăţământ 

Preuniversitar 

-Direcţia Generală 

Strategii şi 

Programe 

Universitare; 

-Direcţia Generală 

Manangement 

Finanţarea 

Invăţământului 

Superior; 

-Direcţia Relaţii 

Publice ; 

-Inspectorate 

Şcolare/Universităţi. 

 

Număr parteneriate 

iniţiate; 

Număr măsuri concrete 

propuse sau promovate; 

Număr măsuri 

implementate; 

Număr persoane 

participante; 

Număr grupuri 

înfiinţate; 

Număr instituţii 

participante; 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Combaterea 

fenomenului 

corupţiei prin 

întărirea 

colaborării intra 

10.1.Îmbunătăţirea 

colaborării inter şi 

intra-instituţionale; 

 

Încheierea protocoalelor de 

colaborare în vederea 

realizării schimburilor de 

date între minister şi diverse 

instituţii ale administraţiei 

Mai 2009 Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului: 

-Direcţia Relaţii 

Publice- serviciul 

Număr de protocoale 

încheiate; 

Număr de acţiuni 

organizate în comun; 
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şi inter-

instituţionale şi 

prin 

monitorizarea 

aplicării 

prevederilor 

legale 

publice; 

 

 informatizare ; 

-Inspectorate 

Şcolare/Universităţi 

 10.2. 

Monitorizarea 

aplicării 

prevederilor legale 

în vederea 

reducerii 

vulnerabilităţii la 

corupţie. 

 

Eficientizarea activităţilor 

de control intern prin: 

- instituirea obligativităţii de 

executare a unui audit anual 

în vederea evaluării gradului 

de vulnerabilitate la corupţie 

în cadrul  ministerului  (audit 

de sistem); 

- controale în vederea 

identificării posibilelor 

incompatibilităţi sau 

conflicte de interese în care 

s-ar putea afla angajaţii  

ministerului  şi din 

structurile 

deconcentrate/descentralizate 

(inclusiv ISJ-uri şi 

universităţi); 

 

Permanent 

 

 

Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului:  

-Departamentul de 

control al 

ministrului; 

-Direcţia audit; 

-Inspectorate 

Şcolare/Universităţi.  

 

 

 

Număr structuri care au 

instituit obligativitatea 

auditării anuale; 

În vederea măsurări 

gradului de 

vulnerabilitate la 

corupţie; 

Număr rapoarte de 

evaluare; 

Număr recomandări;  

Număr sancţiuni; 

 

  Eficientizarea activităţilor de 

control extern realizate 

asupra structurilor 

subordonate sau aflate în 

coordonarea ministerului 

prin  

- evaluarea activităţilor 

manageriale din structurile 

subordonate (pe linie de 

August 2009 

 

Resurse 

Ministerul 

Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului 

 

 

Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi 

Tineretului:  

-Secretariatul 

General; 

-Direcţia Generală 

Administrativ şi 

Achiziţii; 

-Direcţia Audit; 

Număr de misiuni de 

audit efectuate; 

Număr de rapoarte de 

evaluare; 

Număr recomandări; 
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personal, administrativ-

economic); 

- evaluarea activităţilor 

educaţionale din unităţile 

subordonate (calitatatea 

serviciilor educaţionale 

oferite); 

 

-Direcţia Generală 

Relaţii 

Internaţionale şi 

Afaceri Europene; 

-Centrul Naţional 

Recunoaştere şi 

Echivalare 

Diplome; 

-Centrul Naţional 

Burse de Studii în 

Străinătate; 

- Agenţia Română 

pentru Asigurarea 

Calităţii în 

Învăţământul 

Preuniversitar ; 

-Agenţia Română 

pentru Asigurarea 

Calităţii în 

Învăţământul 

Superior. 

 

 


