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progresele înregistrate și dificultățile întâmpinate, în procesul de realizare a 

Planului Sectorial Anticorupție în Domeniul Educației pentru anii 2022-2023 

 

 

 

Numărul  și acțiunea 

prevăzută de Plan 

Indicator de 

progres 

Obiectul 

corelativ  

Sursa de verificare Rezultate scontate 

Prioritatea II: Planificarea și gestionarea eficientă și transparentă a banilor publici în instituțiile de învățământ 

Acțiunea 2.3 

Plasarea informației 

despre comanda de stat 

pe paginile web ale 

instituției de 

invățământ  

Informație 

publicată pe 

pagina web 

www.cevvc.md 

Transparență  https://cevvc.md/evidenta-

financiara/  

Transparența publicării 

Comanda de stat pe pagina 

instituției. 

Acțiunea 2.5 

Publicarea pe paginile 

web a bugetului 

aprobat, planurilor și 

rapoartelor financiare 

anuale ale instituției de 

învățământ 

Informație 

publicată pe 

pagina web 

www.cevvc.md  

Transparență  https://cevvc.md/evidenta-

financiara/  

Transparența 

planurilor/bugetelor și 

rapoartelor financiare ale 

instituției 

Acțiunea 2.6 

Publicarea rapoartelor 

anuale ale instituției de 

învățământ privind 

realizarea procedurilor 

de achiziții publice pe 

paginile web ale 

acestora 

Informație 

publicată pe 

pagina web 

www.cevvc.md 

Transparență 

Protecție 

https://cevvc.md/achizitii/  Prevenirea conflictelor de 

interese în gestionarea 

fondurilor publice 

http://www.cevvc.md/
https://cevvc.md/evidenta-financiara/
https://cevvc.md/evidenta-financiara/
http://www.cevvc.md/
https://cevvc.md/evidenta-financiara/
https://cevvc.md/evidenta-financiara/
http://www.cevvc.md/
https://cevvc.md/achizitii/


Prioritatea III: Reducerea incidenței fraudei academice în instituțiile de învățământ 

Acțiunea 3.2 

Desfășurarea 

instruirilor/campaniilor 

de informare a elevilor  

cu privire la rigorile de 

integritate și 

anticorupție în mediul 

profesional tehnic  

Campanii/acțiuni 

de informare 

realizate 

2022-2023 Pagina facebook a 

instituției: 

(2) Centrul de Excelență 
în Viticultură și Vinificație 
din Chișinău | Facebook 

Diminuarea actelor de 

corupție în sistemul 

educațional 

Acțiunea 3.6 

Transparentizarea 

examenului de 

calificare în 

învăţământul 

profesional tehnic prin 

metoda sistemului 

unificat de evaluare 

finală a competențelor 

profesionale ale 

absolvenților și 

dezvoltarea 

parteneriatelor dintre 

comitetele sectoriale 

de profil, instituția de 

învățământ și agentul 

economic 

 

Mecanisme 

implimentate la 

specialitatea 

Turism 

2022-2023 Pagina facebook a 

instituției: 

(2) Centrul de Excelență 

în Viticultură și 

Vinificație din Chișinău | 

Facebook. 

Pagina web a instituției: 

www.cevvc.md  

Transparența rapoartelor 

comisiei Examenului de 

calificare 

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

promovarea educației de integritate și anticorupție 

https://www.facebook.com/Centrul-de-Excelen%C8%9B%C4%83-%C3%AEn-Viticultur%C4%83-%C8%99i-Vinifica%C8%9Bie-din-Chi%C8%99in%C4%83u-2489367774440567
https://www.facebook.com/Centrul-de-Excelen%C8%9B%C4%83-%C3%AEn-Viticultur%C4%83-%C8%99i-Vinifica%C8%9Bie-din-Chi%C8%99in%C4%83u-2489367774440567
https://www.facebook.com/Centrul-de-Excelen%C8%9B%C4%83-%C3%AEn-Viticultur%C4%83-%C8%99i-Vinifica%C8%9Bie-din-Chi%C8%99in%C4%83u-2489367774440567
https://www.facebook.com/Centrul-de-Excelen%C8%9B%C4%83-%C3%AEn-Viticultur%C4%83-%C8%99i-Vinifica%C8%9Bie-din-Chi%C8%99in%C4%83u-2489367774440567
https://www.facebook.com/Centrul-de-Excelen%C8%9B%C4%83-%C3%AEn-Viticultur%C4%83-%C8%99i-Vinifica%C8%9Bie-din-Chi%C8%99in%C4%83u-2489367774440567
https://www.facebook.com/Centrul-de-Excelen%C8%9B%C4%83-%C3%AEn-Viticultur%C4%83-%C8%99i-Vinifica%C8%9Bie-din-Chi%C8%99in%C4%83u-2489367774440567
https://www.facebook.com/Centrul-de-Excelen%C8%9B%C4%83-%C3%AEn-Viticultur%C4%83-%C8%99i-Vinifica%C8%9Bie-din-Chi%C8%99in%C4%83u-2489367774440567
http://www.cevvc.md/


Acțiunea 4.11 

Denunțarea și 

sancționarea încălcării 

prevederilor Codului 

de etică al cadrului 

didactic 

 

Nu sunt cazuri de 

sancționăripentru 

încălcarea 

Codului de etică 

2022-2023  Monitorizarea prevenirii 

încălcării Codului de Etică 

 

 

Director interimar                           Svetlana Cociorvă 
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