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Acţiuni întreprinse la nivel 

managerial
• La fiecare început de an universitar se organizează, în mod obligatoriu 

reuniuni comune ale colaboratorilor, părinţilor şi studenţilor unde sunt puse 
în discuţie problemele ce vizează consecinţele comiterii actului de corupţie;

• Salariile sunt alocate la timp, iar mărimea lor acoperă coşul minim de 
consum din sursele extrabugetare pe care le avem în gestiune. Salariile 
profesorilor de la USEFS sunt calculate diferenţiat, în depenedneţă de 
gradul de implicare în procesul educaţional şi asigurare a calităţii;

• Trmestrial se acordă transparent, suplimente la salarii;

• La necesitate, cadrelor didactice se alocă ajutoare matereiale, premii şi alte 
forme de stimualre materială pentru a nu admite cazuri de corupţie, 
extorcare de bani atc.

• În scopul colectării informaţiei despre posibilele cazuri de corupţie din 
partea tuturor subiecţilor implicaţi în procesul educaţional s-au instituit 
telefoane confienţiale, saiturile confidenţiale pe facultăţi, urna pentru pentru 
petiţii;

• S-a cosntituit comisia disciplinară pe lângă Consiliul de Administraţie a 
universităţii care precaută încălcările de disciplină. 



Acţiuni întreprinse ce vizează 

personalul didactic
• Norma didactică se repartizează diferenţiat şi în conformitate cu 

prestaţia cadrului didactic în anul precedent de studii. Repartizarea 
se efectuează public, transparent ca rezultat al dezbaterilor care au 
loc la nivel de catedră;

• Concursul de ocupare a posturilor didactice se realizează 
transparent prin acroşarea avizelor pe panourile informative, saitul 
universităţii, mijloaceşe mass-media şi în conformitate cu 
Regulamentul aprobat de Ministerul Educaţiei şi de Comisia 
Universitară USEFS pentru calitate şi evaluarea nivelului de 
profesionalism prin asistări la ore şi examinarea portofoliului 
fiuecărui candidat ;

• Lunar se organizează întruniri unde sunt discutate performanţele 
fiecărui cadru didactic atestat în luna respectivă de comisia 
universitară de evaluare şi atestare.

• Promovarea în funcţie a cadrelor didactice se face ţinându-se cont 
de gradul de profesionalism şi de eficienţa în executarea diverselor 
sarcini ce ţin de procesul educaţional.



Acţiuni ce vizează studenţii

• S-au constituit comitetele studenţeşti care sunt organe consultative în cadrul 
facultăţilor, universităţii, anilor de studii;

• S-au organizat reuniuni de informare a studenţilor despre flagelul corupţional şi 
consecinţele comiterii lor din partea ambelor subiecţi implicaţi în procesul educaţional 
student-profesor;

• Săptămânal studenţii împreună cu decanatele afişează informaţia cu privire la reuşita 
curentă şi frecvenţa orelor de către colegii lor de grupă, astfel asigurându-se 
transparenţa notei pe care o va obţine fiecare student la sesiunea de examinare;

• De comun acord cu comitetele studenţeşti se organizează cazarea în căminele 
studenţeşti, astfel respectându-se Hotărârea Guvernului nr. 74 din 25.01.2007;

• Lista bursierilor de asemenea este mediatizată de comitetele studenţeşti. Informaţia 
despre rezultatele susţinerii examenelor se colectează imdeiat în ziua anunţării 
publice a notelor pe care o pot obţine de la decanate şi de pe saitul intern al facultăţii;

• La fiecare sesiune de examinare, prin ordinul rectorului, se constituie comisia de 
contestaţie. Ca membri ai comisiei de contestaţie sunt şi studenţii din cativul 
studenţesc;



Acţiuni întreprinse la nivel de 

decanate
• Decanatele elaborează orarele de examinare în concordanţă opinia comitetelor studenţeşti. La 

examen aisită obligatoriu, cu excepţia examinatorului, cadre didacte din universitate care sunt 
anunţate cu sfert de oră înainte de începerea examenului la ce disciplină vor fi asistenţi. Asistentul 
are vot consultativ, dar nu decisiv;

• Examenele se organizează, deja al doilea an conform sistemului “Uşile deschise”. La examen 
invităm inopinat un părinte care urmăreşte corectitudinea acordării notei de către examintor, iar în 
cazul examinărilor scrise asistă la procedura de codificare a lucrărilor de comun acord cu 
metodiştii secţiei studii;

• Examinările la toate disciplinile se realizează în scris, cu ulterioara codificare a lucrărilor. 
Examenul îl susţine toată seria (torentul) concomitent. Corectarea lucrărilor se face la catedra de 
către toţi profesorii care predau această disciplină, iar la solicitarea administraţiei universităţii se 
realizează examinarea aleatorie a lucrărilor cu medii înalte.

• Decanatele în ziua imediat următoare acroşează rezultatele obţinute de serie la examen, astfel se 
asigură transparenţa.

• Bursele le acordă transparent şi în dependenţă de prestaţia fiecărui student la activitatea socială a 
facultăţii, universităţii şi în dependenţă de frecventarea cursului.  



Acţiuni întreprinse la nivelul secţiei 

studii
• Săptămânal se verifică disciplina de muncă a fiecărui 

cadru didactic;

• Verifică completarea documentaţiei care asigură buna 
activitate a procesului educaţional (registre, portofoliile, 
cursurile de lecţii, proiectele didactice de durată şi 
curente);

• Supraveaghează depunerea regulamentară a tezelor de 
licenţă cu 30 de zile înainte de începerea sesiunii de 
licenţă la laboratorul ştiinţific;

• Verifică corectitudinea calculării mediilor în actele de 
studii (diplomă, supliment la diplomă) de către 
decanatele facultăţilor, precum şi corectitudinea indicării 
specialităţii şi specializărilor;


