
Raport privind implementarea în semestrul I al anului 2019 a Planului sectorial anticorupție în 

 IP L.T „Mircea Eliade”Nisporeni pentru anul de studiu 2019 – 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.816/2018. 

                                                                                                 

Prioritatea I: Excluderea fenomenului colectării plăților informale în instituțiile de învățămînt 

Rezultatele scontate: 

- excluderea fraudării procedurilor de înscriere/ admitere a copiilor în instituția de învățămînt; 

- asigurarea accesului egal al copiilor în instituție de învățămînt, în temeiul unor criterii obiective; 

- evaluarea reușitei academice a elevilor exclusiv pe bază de merit, indiferent de capacitatea şi disponibilitatea părinților şi elevilor de a oferi plăți şi 

cadouri cadrelor didactice şi administrației instituției de învățămînt; 

- excluderea practicilor informale 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 învățămînt. 

Nr. 

crt. 

Acțiunea Termenul de 

realizare 

Descrierea măsurilor întreprinse   Realizarea indicatorilor de progres 

 

Obiectivul corelativ 

Sursa de finanțare 
1 2 3 4 5 

6 

7 

8 

1. Respectarea  Metodologiei de 

înscriere a copiilor în clasa I, în 

scopul eliminării riscurilor de fraudare 

a procedurii de înscriere 

01.06.2019-

01.09.2019. 

Semestrul I, 2019 

Afost respectată  Metodologia de 

înscriere a copiilor în clasa I 

În scopul eliminării riscurilor de fraudare a procedurii 

de înscriere se face de un grup  de lucru format prin 

ordinal directorului instituției În I P L T  

„ M . E l i a d e ”  nu au fost înregistrate cazuri de 

fraudare a instituționalizării copiilor în instituție 

„petiții, fraude, acte de corupție comise de către  

angajații instituției la acest aspect nu s-au înregistrat.” 

 

Desfășurarea campaniilor de 

informare a părinților şi elevilor     privind     

interzicerea colectării plăților informale :adunări 

părinteștă 

 adunare cu preșdinții comitetelor părintești      

1 2 3 4 5 

6 

7 

8 



4. Emiterea ordinului cu privire la 

măsurile de prevenire şi 

combatere       a       fenomenului 

colectărilor plăților informale în 

IPLT„M.Eliade”Nisporeni 

 Semestrul          I, 

2019 

 Ordin emis  Nr5/2 

din 03.09.2019 

 Ordinul a fost adus la cunoștință cadrelor didactice. 

 

5. Crearea grupului         pentru 

monitorizarea procesului şi a 

modului      de      examinare a 

petiţiilor în care sînt semnalate acte 

de corupţie 

Semestrul I , 2019  Ordinal Nr.5/2din 03.09.2019 Ordinul a fost adus la cunoștință cadrelor 

didactice 

7. 

 

 

 

 

 

Desfășurarea campaniilor de 

informare a părinților şi 

elevilor     privind     interzicerea 

colectării plăților informale 

2019-2020    Permanent 

Adunări părintești pe  clase  

Adunare a președinților comitetelor 

părintești din20 decembie 2019 

 27 președinți ai comitetelor părintești 

8. Contracararea constrîngerii de către 

unii părinți a părinților altor elevi 

de a înființa şi de a contribui 

financiar la fondul claseie. 

Permanent,cu 

verificarea 

semestrială    a 

indicatorilor de 

progres 

  În semestrul I al anului 2019 nu 

au fost înregistrate cazuri de 

constrângere .  

 

9. Instruirea c a d r e l o r  d i d a c t i c e     

în ceea ce priveşte 

colaborarea comunitară şi cu 

asociațiile(organizațiile)      obștești      

ale părinților 

Permanent,cu 

verificarea 

semestrială    a 

indicatorilor de 

progres. 

 Consiliul profesoral din 26.08.2019 

 Ședință de organizare 12.09.2019 

Consiliul profesoral din 26.12.2019 

Număr de instruiri realizate 3 

 

Număr de angajați instruiți   43 
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1 2 3 4 5 

6 

7 

8 

10. Instruirea     membrilor Consiliului  

elevilor în iniţierea, participarea 

la elaborarea şi promovarea deciziilor 

referitoare la viaţa şcolii 

Permanent,cu 

verificarea 

semestrială a 

indicatorilor  de 

progres 

 permanent  

Nr de elevi instruiți  15 

11. Asigurarea funcționalității 

eficiente a liniei anticorupție din

 cadrul  IPLT„M.Eliade” 

Permanent,cu 

verificarea 

semestrială    a 

indicatorilor de 

progres 

Direcția liceului Linie telefonică operațională 

Pagina web a instituției 

 



4 

 
 
 

Prioritatea II: Gestionarea eficientă şi transparentă a banilor publici în instituțiile de învățămînt 

Rezultatele scontate: 

- transparența rapoartelor financiare ale instituției; 

- prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice; 

- estimarea mijloacelor financiare pentru finanțarea de stat în învățămîntul primar ,gimnazial,liceal 

1 2 3 4 5 

6 

7 

8 

1. Fortificarea capacităților 

Sistemului     informațional de 

management       în       educație (SIME)   

din IPLT„M.Eliade”      

2019-2020 Direcția liceului  Completarea datelor din Sistemul Informațional de 

Management în Educație (SIME) Diriginții claselor. 

Responsabilul de  completare a datelor Vacari 

Aurelia 

 
 

Protecţie 

Mijloace bugetare; 

surse externe de finanțare disponibile 

2. Publicarea rapoartelor anuale ale 

instituției privind realizarea 

procedurilor de achiziții publice pe 

pagina web. 

Permanent,cu 

verificarea 

semestrială a 

indicatorilor   de 

progres 

Direcția liceului 

 

Rapoarte 

Pagina web a 

Instituției. 

3 Inventarierea şi luarea la 

evidență contabilă de către 

contabilitatea      instituției     a tuturor 

bunurilor donate de     către     

asociațiile(organizațiile)     obștești     

(ale părinților) înregistrate în modul 

stabilit la Agenția Servicii 

Publice/organele administrației 

publice locale, părinți, precum şi din 

partea altor persoane juridice, cu 

plasarea actului de inventariere la 

loc vizibil la intrarea      în

 instituțiile      de învăţămînt 

Permanent,cu 

verificarea 

semestrială     a 

indicatorilor de 

progres 

Contabilul instituției  

Luate la evidență contabilă de către contabilitatea 

instituției -5 bunuri. 
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1 2 3 4 5 

6 

7 

8 

4. 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 

Permanent,cu 

verificarea 

semestrială    a 

indicatorilor de 

progres 

Adunare a președinților 

comitetelor părintești din20 

decembie 2019 

Informație transmisă președinților comitetelor 

părintești pe  clase. 

1 2 3 4 5 

6 

7 

8 

Prioritatea III: Reducerea incidenței fraudei academice în instituțiile de învățămînt 

Rezultatele scontate: 

- sporirea nivelului de respectare a eticii al cadrelor didactice şi al administrației; -cultivarea intoleranței față de acțiuni de fraudă academică (plagiat, 

copiat, mituire) în mediul educațional; 

- evaluarea echitabilă, bazată exclusiv pe bază de merite ale elevilor și studenților. 

1 Implementarea mecanismelor de 

prevenire a corupției în cadrul

 sesiunilor de teze 

semestriale și de examene în  

IPLT„M.Eliade” 

Permanent,cu 

verificarea 

semestrială  a 

indicatorilor de 

progres 

Se mențin rigorile pentru 

desfășurarea corectă a sesiunii de 

susținere a tezelor și a examenelor 

sesiunea 2019. 

Mecanisme de prevenire a corupției implementate 

Toate persoanele implicate în organizarea și 

desfășurarea examenului au semnat angajamente de 

activitate conform modelului aprobat; 

a fost continuată practica supravegherii video a 

examenului național de bacalaureat;cât și examenului 

de absolvire a ciclului gimnazial 

 

2 Implementarea mecanismelor de 

prevenire a corupției în cadrul 

olimpiadelor școlare 

Permanent, cu 

verificarea  

indicatorilor de 

progres 

 Desfășurare olimpiadelor școlare 

coform Regulamentului de 

desfășurare . 

Persoanele implicate la desfășurarea olimpiadelor 

școlare au fost instruite privind actele de corupere în 

cadrul olimpiadelor școlare. 

 



6  

 
 
 
 
 

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

anticorupție 

Rezultatele scontate: 

- aplicarea uniformă a Codului de etică al cadrului didactic în toate IPLT„M.Eliade”; - sporirea intoleranței față de acțiunile de corupție; 

- dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în vederea predării cursurilor de integritate; 

- creșterea gradului de educație anticorupție a personalului instituției de învățămînt; 

- consolidarea integrității profesionale a cadrelor didactice și a administrației instituției de învățămînt pentru a servi drept model de urmat pentru 

discipolii lor. 

1 2 3 4 5 

6 

7 

8 

1. Monitorizarea aplicării Codului de 

etică a cadrului didactic 

Permanent,  cu 

verificarea anuală 

 a indicatorilor de 

progres 

  Direcția liceului  comunică 

despre monitorizarea aplicării 

Codului de etică a cadrului 

didactic. 

 

 La Consilul de etică al instituției alcătuit din 5 

persoane nu au fost nregistrate plângeri și petiții. 

2. Instruirea cadrelor didactice cu privire 

la rigorile Codului de etică al cadrului 

didactic 

2019-2020 Direcția liceului 

În cadrul adunărilor organizatorice 

Număr de instruiri realizate 3;  

număr de cadre didactice instruite 44 

3. Informarea elevilor și părinților cu 

privire la rigorile Codului de etică al 

cadrului didactic 

Permanent, cu 

verificarea anuală 

a indicatorilor de 

progres 

Direcția liceului Număr de elevi și de părinți informați 

 



7 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 

6 

7 

8 

4. Denunțarea și sancționarea 

încălcării prevederilor Codului de 

etică al cadrului didactic 

Permanent,cu 

verificarea anuală 

a indicatorilor de 

progres 

Direcția liceului Număr de cazuri denunțate 0; 

 număr de sancțiuni applicate 0 

 

 
5. Organizarea stagiilor de 

formare a     profesorilor     în 

vederea predării modulului de 

integritate şi anticorupție 

2019-2020 Direcția liceului Număr de stagii de formare realizate: 

 pentru semestrul II 

6. Evaluarea eficienței predării 

modulului de integritate şi 

anticorupție prin chestionări 

anonime (sondaje) ale elevilor, 

2020 Direcția liceului  


