
Raport  privind implementarea planului anticoruptie pentru anul 2018-2019 

IP Liceul Teoretic ,,Prometeu, Grozesti 

 

Prioritatea 1:Netransparenta in folosirea banilor publici 
Acțiunea 1. Asigurarea veridicitatii datelor introduse in SIME si actualizarea lor 
Termenul de realizare: pe parcursul anului scolar 
Instituția responsabilă: I.P.L.T.PROMETEU 
Indicator de progres: Functionalitatea SIME ,temei pentru elaborarea bugetului institutiei 

Progresul în implementarea acţiunii 1 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 1 
[denumirea

] 

Indicator 2 
[denumirea] 

Indicator 3 
[denumirea] 

Indicator 

4 
[denumirea

] 

 

Administrator SIME raionalsi  

national 

Numirea prin ordin a responsabilului 

SIME din institutie 

Semnareadeclaratiilor de 

confidentialitate de catredirigintii de 

clasaActualizarea permanenta a datelor in 

sistem 

Elaborarea bugetului institutiei bazat 

pe datele SIME 

 
Discutii in cadrulConsiliilor de 

administratie 

Numirea 

prin ordin  a 

responsabililor  

SIME din 

institutie 

Semnareadecla

ratiilor de 

confidentialitate de 

catredirigintii de clasa 

Actualizar

ea permanenta a 

datelor in sistem 

Elaborar

ea bugetului 

institutiei bazat 

pe datele SIME 

consultat la 

Consiliul de 

administratie 

inainte de 

aprobare 



 
Progresul în implementarea acţiunii II:Inventariereaşiluarea la evidențăcontabilă de cătredirectorul adjunct parteagospodareascasicontabilul-
sefa tuturorbunurilor donate . 

Termenul de realizare: pe parcursul anului scolar 

Instituția responsabilă: I.P.L.T.PROMETEU 

Indicator de progres: Donații/bunuriînregistrateînregistrul de evidență 

 

 

 

Descrierea măsurilor 

întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea 

acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 1 
[denumirea] 

Indicator 2 
[denumirea] 

Indicator 3 
[denumirea] 

Ind

icator 4 
[de

numirea] 

 

Registru de 

evidentacontabila nr.16 

Numireaprinordin a 

persoaneiresponsabile 

InformareamembrilorConsiliu

l de 

administratieprivindbunuriled

onate ,primite cu titlugratuit. 

Transparenta in 

procesul de gestionare 

Numarulpersoanelor

responsabile 

NumarulmembrilorCon

siliul de 

administratieinformati 

 ,privindbunurile donate 

,primite cu titlugratuit 

Numar de ordineemise 

,privindpersoanelegestionareprivindbunurile 

donate ,primite cu titlugratuit 
 

Acțiunea III.Respectarea legislatiei in vigoare asigurarea transparentei procedurii de achizitii publice 
Termenul de realizare:pe parcursul anului scolar 
Instituția responsabilă:I.P.L.T.PROMETEU 
Indicator de progres: plan de achizitii anual 



Progresul în implementarea acţiunii 3 

 

 

Dosar de achizitii 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 1 
Numarul de 

achizitii realizate 

,necontestate 

Indicator 2 
[denumirea] 

Achizitiile 

efectuate  conform 

planului de achizitii 

Indicator 3 
[denumirea] 

 Planul de achizitii elaborat si afisat la 

panoul informational 

Ind

icator 4 
[de

numirea] 

 
Asigurareatransparentei in 

procesul de planificare 

,desfasuratesimonitorizare a 

achizitiilorpublice 

 

Numarulanunturilor 

de intentiepublicate in 

BuletinulAchizitiilorPublice 

Rezultateleafisat

epepanou la intrare 

Numar de 

rapoarteanualesisemestrialeprivindexecutareacon

tractelor de achizitiipublice 

 

 

Progresul în implementarea acţiunii IVInformareapărinților,elevilorsiangajatilorinstitutie cu privire la bugetulaprobat al instituțieipentruanul 
de învățămîntîngestiune, precumşi cu privire la necesitățilesuplimentare ale instituției, neacoperite de mijloacelebugetareacordate, 
prinafișareainformației la intrareaîninstituției 

Termenul de realizare: octombrie 2019 
Instituția responsabilă: I.P.L.T.’PROMETEU’ 

Indicator de progres: Părinți /comunitateainformată cu referire la valorificareabugetului 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 1 
[denumirea] 

Indicator 2 
[denumirea

] 

Indicator 3 
[denumirea] 

Indicator 4 
[denumirea

] 



 

Proces –verbal al sedintei cu parintiicu 

referire la valorificareabugetului 

 

Panouinformativ 

120 de 

parintiinformati 

270 eleviinformati 

44 

angajatiaiinstitutiei 

Numar270 

eleviinformati 

 
  

Prioritatea 2Aplicareadefectuoasă a Codului de etică al cadrului didactic șipregătireainsuficientă a 

pedagogilorpentrupromovareaeducației de integritateșianticorupție.  

 
 

 

 

 

Acțiunea 1.MonitorizareaaplicăriiCodului de etică a cadrului didactic 
Termenul de realizare: pe parcursul anului scolar 

Instituția responsabilă:I.P.L.T.PROMETEU 
Indicator de progres: Procese – verbale ale ședințelor CE 

Progresul în implementarea acţiunii 1 

Registrulproceselorverbalesiactulnorma

tivnominalizat 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 
[denumirea] 

Aplicareacorectă a 

actuluinormativîninstituțiesporireaintoleran

țeifață de acțiunile de corupție; 

Indicator 2 
DiscutareaReg

ulamentul de 

organizare si 

functionare a 

consiliului de etica 

Ind

icator 3 
[de

numirea] 

 

Ind

icator 4 
[de

numirea] 

 

 



Acțiunea 2. Participarea la seminar de formarea  directoruluiinstitutiei,contabiluluisefînvedereainstruirii in 

domeniulintegritatiisianticorupției 
Termenul de realizare: decembrie 2019 
Instituția responsabilă: I.P.L.T.PROMETEU 
Indicator de progres: informare CNA 

 

 

 

Progresul în implementarea acţiunii 2 

Agenda de lucru 

Diseminareainformatiei 

Realizarea indicatorilor de progres 

Angajati 

informati 
 

Indicator 2 
Transparentadeci

zionala 

Indicator 

3 
[denumire

a] 

 

Indicator 

4 
[denumir

ea] 

Prioritatea 3:Exucluderea fenomenului platilor informale in IPLT PROMETEU 
Acțiunea 1. Emiterea ordinului intern cu privire la masurile de  prevenire si combatere afenomenului platilor informale in IPLT 

PROMETEU 
Termenul de realizare: 03.09.2019 
Instituția responsabilă: I.P.L.T.PROMETEU 
Indicator de progres: ordinul emis cu semnaturile angajatilor 

Progresul în implementarea acţiunii 1 

Asigurarea transpatentei 

Proces-verbal la CA din luna septembrie 

Afisarea la panoulinformativ 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 

1 
[denumire

a] 

Emiterea 

ordinului 

 

Indicator 2 
[denumirea] 
44 angajati  

informati 
 

Indicator 3 
[denumirea

] 

270 elevi si 

parintii acestora 

Indicator 

4 
[denumire

a] 



Acțiunea 3. Desfășurareacampaniilor de informare a părințilorşielevilorprivindinterzicereacolectăriiplățilorinformale 

Termenul de realizare: octombrie2019 
Instituția responsabilă: I.P.L.T.PROMETEU 
Indicator de progres: Proiectul /scenariulactivitățilordesfășurate 

Progresul în implementarea acţiunii 1 
Asigurarea transpatentei 

Sedinta cu parintii:”Discutarea şi aprobarea 

Regulamentului  de organizaresifuncţionare a liceului” 

Registru de evidenta a prezentei la adunarile 

generale cu parintii 

Ore de managementul clasei :Discutarea şi 

aprobarea Regulamentului  de organizaresifuncţionare 

a liceului” 

Registrul clasei 

Panoul de informatii de la intrarea in scoala 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 

1 
[denumire

a] 

 

Numar de 

110 parinti 

informati 

Indicator 2 
[denumirea] 
 

Numar de 270 

eleviinformati 

Indicator 3 
[denumirea

] 

 

270 elevi 

Indicator 

4 
[denumire

a] 

 

 

 

 

 

 

Directorulscolii:                    / L. Mocanu 


