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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII  MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT TINERET ŞI SPORT  

MD- 6401. or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2 

 directianisp@gmail.com, fax.: 026422748; tel: 026423078;  

http://www.dgitsnisporeni.md/ 

 

 

  

 

 

 

 RAPORT  

  semestrial privind implementarea  

Planului sectorial/local anticorupţie  

pentru anii 2018-2020  

 
I. Rezumatul executiv privind principalele progrese şi deficienţe  

Monitorizarea  activităților planificate   reprezintă o analiză sistematică a progreselor 

înregistrate în implementarea obiectivelor stipulate pe domeniul  EDUCAȚIE , conform  

priorităților stabilite.  

Procesul de raportare se realizează  în baza acțiunilor și a indicatorilor de progres propuși în 

Planul sectorial/raional anticorupție în domeniul educație,  pentru anii 2018-2020 și constă 

în colectarea și analiza informațiilor de la instituțiile de învățământ , responsabile pentru 

implementarea acestora. 

În   scopul utilizării raționale   și asigurării transparenței decizionale la domeniul 

management financiar  în sistemul de învățământ raional  s-a acordat atenție sporită implicării 

cadrelor de conducere și didactice , precum și a partenerilor educaționali în procesului decizional  

cu referire la gestionarea banilor publici  în instituțiile educaționale.  

Activitățile organizate în acest  scop au inclus  două ședințe de informare cu conducătorii 

instituțiilor școlare și un consiliu de administrație în cadrul căror au fost examinate subiecte 

orientate spre transparența procesului decizional  cu referire la gestionarea banilor publici  , cu 

aprobarea deciziilor, cu monitorizarea îndeplinirii acestora. 

 Planurile de activitate din instituțiile școlare,   includ diferite acțiuni , menite să asigure 

integritatea profesională, accesul publc la informație și implicare decizională , Planul anual de 

activitate al DITS este plasat pe site-ul https://dgitsnisporeni.md/planuri-anuale/; inclusiv   toate 

tipurile de rapoarte  se regăsecc pe site-ul https://dgitsnisporeni.md/rapoarte/) .  

Acțiunile derivate din planurile instituționale de acțiuni anticorupție, precum și din planul  

managerial al DITS pentru anul de studii 2019-2020 (obiectivul specific nr . 4/ plan anual),  

sunt monitorizate de către conducătorii instituțiilor de învățământ și  colaboratorii DITS, cu 

ulterioară raportare semestrială și publicare pe site-ul     Direcției Învățământ Tineret și Sport 

Nisporeni (https://dgitsnisporeni.md/rapoarte/). 

Rapoartele solicitate spre examinare în cadrul ședințelor  Consiliul raional sunt plasate pe    

site-ul   consiliului raional  nisporeni.md 

mailto:directianisp@gmail.com
http://www.dgitsnisporeni.md/
https://dgitsnisporeni.md/planuri-anuale/
https://dgitsnisporeni.md/rapoarte/
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Pe site-ul DITS Nisporeni sunt publicate rapoartele semestriale  elaborate de fiecare 

instituție privind planul sectorial anticorupție (https://dgitsnisporeni.md/rapoarte/), dar  și 

raportul anual consolidat privind controlul intern managerial  în instituțiile educaționale ale căror 

fondatori este APL II, inclusiv Declarația de răspundere managerială 

(https://dgitsnisporeni.md/rapoarte/). 

La 17 decembrie 2019 cu suportul MECC  și Centrul  Național Anticoruptie  a fost   

desfășurat un seminar cu conducătorii  și contabilii instituțiilor educaționale, colaboratorii DITS,   

referitor la promovarea integrității profesionale, respectarea codului deontologic de către 

angajații din sistemul de învățământ. În cadrul ședințelor de informare organizate separat cu 

conducătorii IET și conducătorii instituțiilor de învățământ primar și secundar (ciclul I și II) am 

precizat aspectele legale privind soluționarea conflictelor de interese. 

  

       Ca  progres înregistrat considerăm: 

- manageri informați despre implementarea  actelor normative, ce exclude conflictul de interese  

   și asigură integritatea profesională; 

- lipsa cazurilor sesizate de ANI cu privire la conflictul de interese; 

- 21 declarații depuse de   directorii instituțiilor școlare cu privire la constatarea conflictului de   

   interese, soluționarea acestora. 

 -activități de informare realizate în conformitate cu Ordinul MECC nr 1074 din 29.08.2019 cu   

  privire la unele acțiuni de prevenire  și combatere a fenomenului  colectărilor plăților   

  informale în sistemul educațional; 

 -lipsa sesizărilor cu referire la colectarea plăților informale în anul curent ; 

 

 Totodată menționăm   : 

 Există  anumite dificultăți în monitorizarea proceselor (solicitate conform planului) în 

instituțiile de educație timpurie ( se solicită o precizare mai concretă a anumitor atribuții 

delegate către APL I și   Organul Local de Specialitate in Domeniul Învățământului); 

 Lipsește un mecanism   de control ex-ante și de prevenire a fraudelor  pe domeniu. 

 

II. Progresul în implementarea planului   de acţiuni în perioada de 

raportare 
 

Prioritatea 1: Îmbunătățirea accesului la informație şi transparența în procesul decizional 
Folosirea rațională și transparentă a banilor publici 
Acțiunea1: Îmbunătățirea accesului la informație şi transparența în procesul decizional din cadrul   

instituțiilor de învățământ: elaborarea rapoartelor anuale  privind  folosirea rațională și transparentă a 

banilor publici; realizarea regulamentară a  procedurilor de achiziții publice și expunerea rezultatelor  pe 

paginile web ale instituțiilor sau pe panoul informativ. 

Termenul de realizare: periodic pe parcursul anului  

Instituția responsabilă: DITS , instituțiile școlare 

– indicator de performanță  1 : Implicarea membrilor  Consiliilor de administrație, profesorale, altor 

structuri în analiza planurilor și  rapoartelor financiare; 

– indicator de performanță  2: Publicarea deciziilor manageriale referitor la folosirea banilor publici , 

asigurarea accesului la informație , utilizând   site-ul instituției, sau   panoul informativ . 

-indicator de performanță 3: Elaborarea rapoartelor periodice cu referire la executarea bugetului, remise 

Min Fin.; MECC;Direcția Raională Finanțe, etc. 

Indicator de progres:Conducătorii instituțiilor școlare asigură transparența în procesul decizional 

utilizând  rațional și transparent   banii publici, oferind acces la informație , utilizând panourile 

https://dgitsnisporeni.md/rapoarte/
https://dgitsnisporeni.md/rapoarte/
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informative, site-uri.  

 Procesul de achiziții  a devenit transparent, competitiv, cost-eficient, achiziții bazate pe necesități reale 

Publicarea pe site-ul  oficial a rapoartelor și planurilor de activitate, inclusiv pe domeniul   activități 

anticorupție; 

Progresul în implementarea acţiunii   

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 

[total] 

[D
IT

S
 

 -Un  seminar cu implicarea ofițerului CNA 

cu referire   la promovarea integrității 

profesionale, respectarea codului deontologic 

de către angajații din sistemul de învățământ.  

-Ședințe de informare  cu precizări referitoare 

la corectitudinea aplicării actelor normative  

și transparența în gestionarea banilor publici; 

-Activități de monitorizarea implementării 

procesului aplicate în timpul vizitelor de 

lucru; 

 -Publicarea rapoartelor pe site-ul DITS; 

Rapoarte 

elaborate în 

corespundere 

cu actul 

normativ, 

analizate în 

CA 

Existența 

Registrelor  

de evidență 

a bunurilor , 

donațiilor 

Publicare 

pe site-ul 

DITS-

rapoarte  

Transparența 

procesului 

decizional  

cu referire la 

gestionarea 

banilor 

publici  în 

instituțiile 

educaționale   

[i
n

st
it

u
ți

il
e 
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o
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Elaborarea rapoartelor, cu ajustarea acțiunilor 

conform actelor normative; 

Analiza rapoartelor în cadrul structurilor 

formate la nivel de comunitate, instituție 

(consilii, adunari generale cu parinții, mese 

rotunde). 

Remiterea rapoartelor către DITS pentru 

publicare pe site si publicarea la un panou 

informativ. 

Inventarierea şi luarea la evidență contabilă 

de către directorii instituțiilor de învățământ a 

tuturor bunurilor donate . 

Rapoarte 

elaborate în 

corespundere 

cu actul 

normativ 

Expuse în 

CA 

Perfectarea 

registrelor 

de evidență 

a bunurilor , 

donațiilor, a 

proceselor-

verbale 

Informație 

accesibilă 

pe site-ul 

DITS, sau 

panoul 

informativ 

Transparența 

procesului 

decizional 

cu referire la 

gestionarea 

banilor 

publici  si 
realizarea 

procedurilor 

de achiziții 

publice, etc 

T
o

ta
l 

in
st
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u
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i 
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o
n
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b
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Numărul de instituţii care au realizat toţi 

indicatorii-35instituții ( fondatori APL II) 

Inventarierea şi luarea la evidență contabilă 

de către directorii instituțiilor școlare a tuturor 

bunurilor donate . 

Informarea  părinților  cu privire la bugetul 

aprobat (acordat) al instituției pentru anul de 

învățămînt în gestiune, precum şi cu privire la 

necesitățile suplimentare ale instituției, 

neacoperite de mijloacele bugetare acordate, 

prin afișarea informației la intrarea în instituții 

sau în alte locuri vizibile-în 33 de instituții; 

Numărul de instituţii care au restanţe la 

anumiţi indicatori -27 IET ( cu dificultate se 

monitorizează ); 

 
 

 35 de 

instituții 

aplică actele  

normative în 

vigoare:dețin 

rapoartele 

solicitate, 

informează 

periodic 

comunitatea. 

 35 de 

instituții 

dețin 

registre de 

evidență a 

bunurilor și 

donațiilor. 

Se 

examinează 

subiectul în 

cadrul 

Cons.de 

administratie 

DITS oferă 

accesul la 

inf.pe site-

ul oficial , 

instituțiile 

utilizează  

Panouri 

informative. 

Transparența 

procesului 

decizional 

cu referire la 

gestionarea 

banilor 

publici este 

periodic 

analizată  în 

cadrul 

ședințelor 

consiliului 

raional  , cu 

prezența 

TV locale 

 

Prioritatea 2:  Aplicarea    Codului de etică al cadrului didactic și pregătirea informarea 

/pregătirea  pedagogilor pentru promovarea  educației de integritate și anticorupție.  
Acțiune : Aplicarea Codului de etică al cadrului didactic și pregătirea   pedagogilor pentru promovarea  

educației de integritate și anticorupție. Respectarea Ordinului MECC nr 1047 din 29.08.2019. 

Termenul de realizare: semestrul II  

Instituția responsabilă: DITS , instituțiile școlare 

Rezultatele scontate:    

– indicator de performanță  1 :  Aplicarea corectă a actelor normative în instituțiile educaționale, 

respectarea codului deontologic al cadrului didactic, sporirea intoleranței față de acțiunile de corupție; 

– indicator de performanță  2:   Reducerea cazurilor sesizate de CNA și promovarea  educației de 

integritate; 
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-indicator de performanță 3: Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în vederea predării cursurilor 

de integritate, creșterea gradului de educație anticorupție a personalului instituțiilor de învățământ. 

 

Progresul în implementarea acţiunii : 

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 

[total] 

[D
IT

S
 

  

Monitorizarea activității în vederea 

asigurării   corectitudinii aplicării actului  

normativ și a ordinului 1047/2019  : 

Consiliere în IET Grădinița Bolțun, în 

scopul asigurării funcționalității  structurii 

interne- Consiliul de etică, respectarea 

regulamentului; 

Ședință de informare organizată cu 

directorii IET-decembrie 

Ședință de informare cu directorii inst 

școlare/12.12.2019 ”Integritatea 

profesională a angajatului din învățământ” 

  Verificarea funcționalității consiliilor de 

etică din unele  instituții de învățământ. 

  

Procese-verbale 

elaborate în 

corespundere 

cu actul 

normativ 

Funcționalitatea 

structurilor 

create, 

Gradul de 

informare a 

angajaților 

despre 

activitatea 

acestei structuri 

Existența 

Registrelor  

de evidență 

a proceselor 

-verbale 

Reducerea 

sesizărilor, 

diminuarea 

numărului 

de conflicte  

(sesizat un 

caz) 

Respectarea 

prevederilor 

ord 

1047/2019 

Cultura 

organizațională 

eficientă 

activității 

instituției, ce 

excude 

factorul 

corupției. 

[i
n

st
it

u
ți
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e 

sc
o
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Examinarea sesizărilor și cazurilor  în 

corespundere cu  actele  normative; 

Analiza cazului /cazurilor în Consiliul de 

Etică  la nivel de   instituție  .Identificarea 

soluțiilor pentru evitarea conflictelor , 

asigurarea condițiilor pentru comunicare 

didactica eficienta. 

  

Procese-verbale 

elaborate în 

corespundere 

cu actul 

normativ 

Existența 

Registrelor  

de evidență 

a proceselor 

-verbale 

Micșorarea 

nr 

sesizărilor, 

diminuarea 

numărului 

de conflicte  

 Climat 

eficient al  

muncii 

T
o

ta
l 

in
st

it
u

ți
i 

re
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o
n

sa
b

il
e 

 

Numărul de instituţii care au realizat toţi 

indicatorii-33 de  instituții școlare 

26 instituții de educație timpurie 

Excepție: Grădinița Bolțun( nerespectarea 

normelor de conduită a unui educator) 
 

 Toate 

instituțiile dețin 

Consilii de 

etică 

 Periodic se 

informează 

despre 

necesitatea 

aplicării actului 

normativ 

 

 

 

Un caz 

sesizat 

 Directorii sunt 

informați cu 

referire la 

aplicarea  

Codului de 

etică al 

cadrului 

didactic și 

pregătirea   a 

pedagogilor 

pentru 

promovarea  

educației de 

integritate și 

anticorupție.  

 

 

 

Prioritatea 3:  Excluderea fenomenului colectării plăților informale în instituțiile de 

învățământ 
 

Acțiune : Implementarea Ordinului MECC  nr1074 din 29.08.2019 cu privire la unele acțiuni de 

prevenire și combatere   a fenomenului colectării plăților informale în sistemul educațional  

Termenul de realizare: semestrul II  

Instituția responsabilă: DITS , instituțiile școlare 

Rezultatele scontate: 

– indicator de performanță  1 : Activitate regulamentară a asociațiilor părintești şi aderarea părinților la 

acestea doar în mod benevol; 

– indicator de performanță  2: Excluderea practicilor informale de înființare a fondului clasei de către 

părinți, în scopul colectării resurselor pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie ori pentru cumpărarea 
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cadourilor cu diverse prilejuri cadrelor didactice şi administrației instituțiilor de învățământ.   

-indicator de performanță 3: Excluderea fraudării procedurilor de înscriere/ admitere a copiilor în 

instituțiile de învățământ; 

  Indicator de progres: Acțiuni realizate în corespundere cu Codul de etică al cadrului didactic , cu  

Ordinului MECC  nr.1074 din 29.08.2019  și   Regulamentul privind cooperarea instituţiilor de 

învățămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor , în scopul  excluderii plăților informale 

Progresul în implementarea acţiunii: 

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 

[total] 

[D
IT

S
 

 Informare cu  referire la Ordinul MECC  

nr1074 din 29.08.2019 cu privire la unele 

acțiuni de prevenire și combatere   a 

fenomenului colectării plăților informale în 

sistemul educațional: (Confirmare prin 

semnătură) 

  

 Desfășurarea campaniilor de informare a 

părinților şi elevilor privind interzicerea 

colectării plăților informale. 

62 directori 

informați în 

ședința     cu 

directorii 

(04.09.2019) 

 

 

. 

Participare 

în ședințe cu 

părinții cu 

informare 

specială la 

subiect 

Lipsa 

sesizărilor, 

pe caz 

Nu au fost 

înregistrate 

sesizări.Cadrele 

didactice și 

manageriale 

cunosc Ordinul 

MECC  nr.1074 

din 29.08.2019   

[i
n

st
it

u
ți

il
e 

sc
o
la

re
 

Emiterea ordinului /intern și informare la 

nivel de instituție ,  cu privire la măsurile de 

prevenire şi combatere a fenomenului 

colectărilor plăților informale în instituțiile 

de învăţământ (confirmare prin semnătură) . 

 

 Desfășurarea campaniilor de informare a 

părinților şi elevilor privind interzicerea 

colectării plăților informale  

Prezenta 

actului 

/ordin, 

confirmare 

prin 

semnături  

 

Procese-

verbale din 

adunarile cu 

părinții, 

pentru 

informare 

comunității  

Subiectul 

analizat în 

ședințe cu 

părinții 

regăsit în   

procese -

verbale 

Lipsa 

sesizărilor, 

pe caz,    

Respectarea  

Regulamentului 

privind 

cooperarea 

instituţiilor de 

învățămînt cu 

asociaţiile 

obşteşti ale 

părinţilor   

T
o

ta
l 

in
st

it
u

ți
i 

re
sp

o
n

sa
b

il
e 

 

Implementarea  ordinului 1074/2019: 

Numărul de instituţii care au realizat toţi 

indicatorii-62 instituții ; 
 

Realizat  în  

toate   

instituţiile 

educaționale 

 

În  toate 

instituțiile 

educaționale 

s-a adus la 

cunoștință 

ordinul 

1074/2019 

și s-au 

realizat 

acțiunile 

prescrise de 

acest act. 

Lipsesc 

sesizările 

pe caz 

Sunt 

întreprinse 

măsuri de 

informare , 

educare și 

propagare a 

inadmisibilității 

fenomenului de 

colectare  a 

plăților 

informale 

 
 

III. Riscuri aferente implementării acţiunilor scadente la sfârșitul 

semestrului/anului 

  
Riscuri măsurile de reducere a acestora 

Implicare redusă pentru publicarea 

deciziilor manageriale referitor la folosirea banilor 

publici , asigurarea accesului la informație , 

utilizând   site-ul instituției. 

În lipsa site-urilor instituțiilor informația  se poate  

publica pe panouri informationale; 

 Se recomandă a furniza informația periodic la 

toate întrunirile cu părinții, comunitatea. 

  Nedeclararea conflictelor de interese, 

iresponsabilizare în aplicarea actului normativ 

Informarea managerilor cu referire la 

corectitudinea aplicării actului și implementarea 
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pentru cadrele de conducere din IET. acțiunilor scadente . 

Risc  de înființare a fondului clasei de către părinți, 

în scopul colectării resurselor pentru efectuarea 

lucrărilor de reparaţie ori pentru cumpărarea 

cadourilor cu diverse prilejuri cadrelor didactice şi 

administrației instituțiilor de învățământ. 

Participarea colaboratorilor DITS la ședințele 

generale ale părinților ; 

Acțiuni periodice de informare a comunității cu 

referire la respectarea Regulamentului privind 

cooperarea instituţiilor de învățămînt cu asociaţiile 

obşteşti ale părinţilor 

Incapacitatea DITS pentru monitorizarea 

proceselor (solicitate conform planului) în 

instituțiile de educație timpurie 

 Seminare organizate  pentru colaboratorii APL I 

cu participarea   colaboratorilor   ANI, CNA, 

pentru argumentarea mai eficientă a subiectului 

Colaborare cu APL I în implementarea actelor 

normative pe teritoriul administrat. 

 

 
IV. Propuneri de modificare şi ajustare a planului de acţiuni sectorial/ local 

 Implicarea altor parteneri educaționali în procesul implementării planului; 

 Organizarea meselor rotunde la posturile de televiziune/radio local cu subiecte incluse in 

Planul de acțiuni; 

 
 

 

 

 

 

 

șef                 Nina STERPU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


