
Raport 

privind implementarea planului de prevenire și combatere 

 afenomenului de corupție în  

Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Boris Cazacu” pentru anul 2019 

 

Obiectiv specific: Asigurarea transparenței decizionale în gestionarea bugetului instituției. 

Rezultate scontate: implicarea activă a membrilor CA, CP, CL în analiza planurilor și rapoartelor financiare; publicarea deciziilor 

manageriale referitor la folosirea banilor din bugetul liceului; elaborarea trimestrială a raportului cu privire la executarea bugetului 

și prezentarea pentru analiză la CA al instituției. 

Nr. Acțiunea Termen de 

realizare 

Responsabil Măsuri întreprinse 

1.  Asigurarea procesului de inventariere și punerea la 

evidența contabilă a bunurilor instituției 

Permanent Directorul; 

contabilul, șeful de 

gospodărie 

Realizarea inventarierii 

bunurilor din liceu 

conform prevederilor 

regulamentare 

2. Informarea părinților cu privire la bugetul acordat 

(aprobat) al instituției pentru anul financiar 2019. 

Ianuarie Directorul liceului Adunările părintești pe 

clase realizate în 

perioada 21-

30.01.2019 

3. Raport financiar pentru anul 2018. Ianuarie 2019 Directorul liceului Raport financiar pentru 

anul 2018 public 

4. Publicarea și afișarea rapoartelor financiare din 

instituție. 

Trimestrial Directorul liceului Transparență financiară 

5. Afișarea listei achizițiilor publice pe panoul 

informativ. 

Permanent Directorul liceului Transparență financiară 



Obiectiv specific: Prevenirea și combaterea fenomenului de corupție în instituție. 

1. Respectarea ordinului MECC al RM nr. 1074 din 

29.08.2019 cu privire la unele acțiuni de prevenire și 

combatere a fenomenului colectării plăților informale 

în sistemul educațional. 

Septembrie 2019 Directorul liceului Cadre didactice 

informate, ord. nr. 69-

A din 30.09.2019 

2. Emiterea ordinului intern cu privire la măsuri de 

prevenire și combatere a fenomenului colectării 

plăților informale în instituție. 

Septembrie 2019 Directorul liceului Ord. nr. 69-A din 

30.09.2019 

3. Desfășurarea campaniilor de informare a elevilor cu 

privire la combaterea fenomenului de corupție. 

Trimestrial Diriginții de clasă Proiecte ale 

activităților desfășurate 

4.. Desfășurarea adunărilor cu părinții cu scopul de a-i 

informa cu privire la combaterea corupției în domeniul 

educației. 

Octombrie 2019 Diriginții de clasă Procesele verbale a 

adunărilor cu părinții 

desfășurate în perioada 

09.10-23.10.2019 

5. Examinarea și elucidarea situațiilor de implicare în 

cazuri de corupție a membrilor colectivului. 

În caz de necesitate Directorul, CA, 

Consiliul de Etică 

Regulamentul corect 

aplicat 

 

 

 

 

Directorul liceului                                                                       Dima Valeriu 


