
Raport  

privind implementarea în anul 2019 a  

Planului local anticorupție pentru anii 2018 – 2020 

 

I. Rezumatul executiv privind principalele progrese şi deficienţe  

 

În prima perioadă de raportare a implementării Planului local anticorupție pentru anii 2018 – 2020, 

în mod prioritar, acțiunile Instituției Publice Gimnaziul Bălănești din satul Bălănești, raionul Nisporeni au 

fost orientate pentru promovarea integrității și s-au axat pe informare și responsabilizare a tuturor 

actanților din instituție pentru a preveni corupția. 

Elevilor din clasele I-IX li se predă disciplinele obligatorii „Dezvoltare personală”, și  ,,Educație 

pentru societate”, clasele V-VI. Curriculumul ambelor discipline școlare prevăd și formarea 

competențelor elevilor de a analiza critic problemele de integritate din societate. Putem să 

exemplificăm prin enumerarea următoarelor teme: „Corupție vs integritate” la disciplina „Educația 

civică” (clasa a IX-a), la disciplina „Dezvoltarea personală”, indicăm tema „Integritatea persoanei. 

Situații și contexte de manifestare.” (clasa a VI-a).    

Cu privire la implementarea mecanismelor de prevenire a corupției în cadrul sesiunilor de examene – 

menționăm că au fost respectate întocmai regulamentele (Metodologia de organizare şi desfăşurare a 

testării naţionale din învăţământul primar  și REGULAMENTUL cu privire la examenele naţionale de 

absolvire a gimnaziului) .Ambele regulamente au fost supuse expertizei anticorupție ceea ce a permis 

consolidarea aspectelor aferente prevenirii fraudei, inclusiv evitării conflictului de interese.  

Referitor la implementarea mecanismelor de prevenire a corupției în cadrul olimpiadelor școlare, 

relatăm  că, a fost creată comisia de evaluare a testelor propuse la olimpiadă, rezultatele au fost discutate 

si aprobate în cadrul comisiilor metodice, oferta lotului olimpic a fost aprobată de către administrația 

instituției. Totodată, a fost asigurată supravegherea/asistarea de către membrii comisiei locale în cadrul 

probelor teoretice la toate disciplinele . 

Referitor la școlarizarea părinților  și cadrelor didactice au fost desfășurate actiuni de informare, de 

asigurare a transparenței deciziilor, de educare etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aee.edu.md/sites/default/files/reg_gim_rom_mo_2018.pdf
http://aee.edu.md/sites/default/files/reg_gim_rom_mo_2018.pdf


 
II. Progresul de implementare a Planului de acțiuni în perioada de raportare 

 

Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăţilor informale în instituţia de învățământ 

Acţiunea 1.2. Desfăşurarea campaniilor de informare a părinţilor şi elevilor privind interzicerea colectării plăţilor 

informale 

Termenul de realizare: 2019 

Responsabili: administrația instituției  

Indicator de progres: Campanii de informare realizate 

Progresul în implementarea acţiunii 1.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către responsabilii de 

realizarea acţiunii: 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Indicator: 

Campanii de informare realizate 
 

Administrația gimnaziului 

 
 

Au fost organizate adunări cu 

elevii și părinții/alți reprezentanți 

legali ai copiilor, ședințe în cadrul 

cărora au fost abordate direcționat 

problemele colectărilor ilicite de 

bani în cadrul instituției. 

 
 

 

Ordinul nr. 105 din 30.05.2019 , familiarizarea 

cadrelor didactice, părinților, elevilor cu 

prevederile acestui ordin. 

 

 
Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăţilor informale în instituţia de învățământ 

Acţiunea 1.3. Instruirea membrilor Consiliului local al elevilor în iniţierea, participarea la elaborarea şi promovarea 

deciziilor referitoare la viaţa şcolii 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Responsabili: Directorul adjunct pentru educație  

Indicator de progres: Număr de instruiri realizate; Număr de elevi instruiţi 

Progresul în implementarea acţiunii 1.3. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către responsabilii de realizarea 

acţiunii: 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Indicator: 

Număr de instruiri realizate; 

Număr de elevi instruiţi 

Directorul adjunct pentru 

educație, profesorul  de 

Educație civică  

În instituție  activează în calitate de 

structură consultativă Consiliul Local al  

Elevilor. Componența nominală a consiliului 

este aprobată pentru perioada unui an de 

studii. În anul de studii precedent, elevii 

membri au fost instruiți pe subiectul  

Corupție vs integritate,  

1 instruire  

8 membri CLE instruiți 

 

Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăţilor informale în instituţia de învățământ 

Acţiunea 1.1. Emiterea ordinului cu privire la măsurile de prevenire şi combatere a fenomenului colectărilor plăţilor 

informale 

Termenul de realizare: Trimestrul I, 2019 

Responsabili: administrația instituției  

Indicator de progres: Ordin aprobat 

Progresul în implementarea acţiunii 1.1. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către responsabilii de 

realizarea acţiunii: 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Indicator: 

Ordin aprobat 

Directorul instituției Directorul a elaborat ordinul  cu privire la 

măsurile de prevenire şi combatere a 

fenomenului colectărilor plăţilor informale.  

 

ordinul nr. 105 din 30.05.2019 

 



 
Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăţilor informale în instituţia de învățământ 

Acţiunea 1.4. Monitorizarea implementării prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I în scopul eliminării 

riscurilor de fraudare a procedurii de înscriere. 

Termenul de realizare: aprilie-august 

Responsabili: Directorul adjunct  

Indicator de progres: lista elevilor din districtul școlar înscriși în clasa I 

Progresul în implementarea acţiunii 1.4. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către responsabilii de realizarea 

acţiunii: 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Indicator: 

lista elevilor din districtul școlar 

înscriși în clasa I 

Directorul adjunct  A fost publicate pe avizier informații cu 

privire la procedura de înscriere a copiilor în 

clasa I (planul acțiunilor și etapele de 

înscriere, metodologia etc.)  

Cererile părinților,  

Dosarele copiilor, 

 lista elevilor înscriși în clasa I 

 
Prioritatea 2: Gestionarea eficientă şi transparentă a banilor publici în instituţia de învățământ 

Acţiunea 2.1. Publicarea rapoartului anual al  instituţiei privind realizarea procedurilor de achiziţii publice pe avizier. 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: contabilul - șef 

Indicator de progres: Rapoarte elaborate şi publicate 

Progresul în implementarea acţiunii 2.1. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Indicator: 

Rapoarte elaborate şi publicate 
 
 

Contabilul-șef Pe avizier a fost plasat Planul de achiziții și 

lista achizițiilor realizate pe parcursul anului  

Raportul elaborate  de contabil a fost publicat 

 

 
 

Prioritatea 2: Gestionarea eficientă şi transparentă a banilor publici în instituţia de învățământ 

Acţiunea 2.2. Inventarierea şi luarea la evidenţă contabilă a tuturor bunurilor donate. 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilori de progres 

Instituţia responsabilă: contabilul-șef 

Indicator de progres: Inventariere efectuată 

Progresul în implementarea acţiunii 2.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

Indicator: 
 

Contabilul-șef în acest an instituția nu a beneficiat de donații 
- 

 

Prioritatea 2: Gestionarea eficientă şi transparentă a banilor publici în instituţia de învățământ 

Acţiunea 2.3. Informarea părinţilor cu privire la bugetul aprobat (acordat) al instituţiei pentru anul de învățământ în gestiune, 

precum şi cu privire la necesităţile suplimentare ale instituţiei, neacoperite de mijloacele bugetare acordate, prin afişarea 

informaţiei la intrarea în instituţie sau în alte locuri vizibile. 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres. 

Instituţia responsabilă: director, contabil-șef 

Indicator de progres: Informaţie afişată pe panoul informative din cadrul instituţiei de învățământ. 

Progresul în implementarea acţiunii 2.3. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Indicator: 

Informaţie afişată pe panoul informative  din 

cadrul instituţiei de învățământ. 



director  

contabil-șef 

Organizarea adunării  generale cu  

părintii din 14 octombrie 2019 unde un 

aspect discutat a fost Executarea bugetului 

pentru a.2019 și  proiectul de buget pentru 

a. 2020 

Informaţie afişată pe panoul informativ din cadrul 

instituţiei de învățământ. 

 

 

Prioritatea 2: Gestionarea eficientă şi transparentă a banilor publici în instituţia de învățământ 

Acţiunea 2.4. Publicarea rapoartelor financiare anuale în SIME și pe avizier 

Termenul de realizare: Permanent, cu anuală a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: contabilul-șef 

Indicator de progres: Informaţie publicată pe avizier 

Progresul în implementarea acţiunii 2.4. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Indicator: 

Informație publicată 

Contabilul-șef  Contabilul a recepționat, prin intermediul 

Direcției Finanțe, de la Ministerul 

Finanțelor Raportul privind executarea 

bugetului conform clasificației economice  

(FE-009) 

Raport FE-009 afișat pe aviziere. 

 

Prioritatea 3: Reducerea incidenţei fraudei academice în gimnaziu 

Acţiunea 3.1. Implementarea mecanismelor de prevenire a corupţiei în cadrul sesiunilor de examene  

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: administrația instituției 

Indicator de progres: Mecanisme de prevenire a corupţiei implementate 

Progresul în implementarea acţiunii 3.1. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Indicator: 

Mecanisme implementate 

Administrația 

instituției  

Elevii, părinții și cadrele didactice au fost 

familiarizate cu prevederile Regulamentelor 

cu privire la examene, care au fost 

respectate întocmai. 

 

Lista elevilor, părinților, cadrelor didactice 

familiarizate cu prevederile regulamentelor; 

Rapoartele de monitorizare a examenelor de absolvire a 

gimnaziului, elaborate de reprezentanții DÎTS 

Nisporeni- delegați ai Comisiei rationale de examene.  

 

 

 

 

Prioritatea 3: Reducerea incidenţei fraudei academice în gimnaziu 

Acţiunea 3.2. Implementarea mecanismelor de prevenire a corupţiei în cadrul olimpiadelor școlare.  

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: administrația instituției 

Indicator de progres: Mecanisme de prevenire a corupţiei implementate 

Progresul în implementarea acţiunii 3.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Indicator: 

Mecanisme implementate 

Administrația 

instituției  

Elevii și cadrele didactice au fost 

familiarizate cu prevederile Regulamentelor 

cu privire organizarea și desfășurarea 

olimpiadelor școlare 

A fost emis ordinul cu referire crearea 

comisiei locale, a comisiei de evaluare, au 

Lista elevilor, cadrelor didactice familiarizate cu 

prevederile regulamentului; 

 

 

 

Ordinul nr.57 din 11.12.2019 



fost aprobate testele propuse elevilor . 

 

 

Prioritatea 4: Monitorizarea aplicării Codului de etică al cadrului didactic şi pregătirea cadrelor didactice pentru promovarea 

educaţiei de integritate şi anticorupţie 

Acţiunea 4.1. Monitorizarea aplicării Codului de etică a cadrului didactic 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: administrația instituției  

Indicator de progres: Note informative, rapoarte elaborate şi discutate; număr de cazuri de încălcări sesizate şi sancţionate 

Progresul în implementarea acţiunii 4.1. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile Descrierea măsurilor întreprinse de către 

de realizarea acţiunii: instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

 Indicator: 
 Note informative, 
 rapoarte elaborate şi discutate; număr de cazuri 
 de încălcări sesizate şi sancţionate 

  Administrația 
instituției 

  monitorizarea aplicării Codului de etică;   Nu au fost înregistrate sesizări sau plângeri. 

 este elaborate Planul anual de activitate  
al Consiliului de etică 

 

 

Prioritatea 4: Monitorizarea aplicării Codului de etică al cadrului didactic şi pregătirea cadrelor didactice pentru promovarea 

educaţiei de integritate şi anticorupţie 

Acţiunea 4.2. Instruirea cadrelor didactice cu privire la rigorile Codului de etică al cadrului didactic 

Termenul de realizare: 2018-2020 

Instituţia responsabilă: administrația instituției  

Indicator de progres: Număr de instruiri realizate; număr de cadre didactice instruite 

Progresul în implementarea acţiunii 4.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Indicator: 

Număr de instruiri realizate; Număr de 

cadre didactice instruite 

Administrația 

instituției 

A fost organizată sesiuni de informare a 

cadrelor didactice cu prevederile Codului de 

etică . 

1 instruire (ianuarie 2019); 

14 cadre didactice instruite 

Proces- verbal al Consiliului de etică 

 

 

Prioritatea 4: Monitorizarea aplicării Codului de etică al cadrului didactic şi pregătirea cadrelor didactice pentru promovarea 

educaţiei de integritate şi anticorupţie 

Acţiunea 4.3. Informarea  elevilor, părinților cu privire la rigorile Codului de etică al cadrului didactic 

Termenul de realizare: 2018-2020 

Instituţia responsabilă: administrația instituției  

Indicator de progres: Număr de instruiri realizate; număr de cadre didactice instruite 

Progresul în implementarea acţiunii 4.3. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Indicator: 

Număr de instruiri realizate; Număr de 

cadre didactice instruite 

Administrația 

instituției 

A fost organizată sesiuni de informare a 

părinților și elevilor cu prevederile Codului de 

etică . 

1 instruire (februarie 2019); 

17 părinți instruiti, 

23 elevi. 

Proces -verbal al ședinței cu părinții 

 

Prioritatea 4: Monitorizarea aplicării Codului de etică al cadrului didactic şi pregătirea cadrelor didactice pentru promovarea 

educaţiei de integritate şi anticorupţie 

Acţiunea 4.4. Denunțarea și sancționarea încălcării prevederilor Codului de etică a cadrului didactic. 

Termenul de realizare: 2018-2020 

Instituţia responsabilă: administrația instituției  

Indicator de progres: număr de cazuri de denunțare, de plângeri, de sancțiuni aplicate. 



Progresul în implementarea acţiunii 4.4. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Indicator: 

număr de cazuri de denunțare, de plângeri, 

de sancțiuni aplicate. 

Administrația 

instituției 

Nu s-au înregistrat astfel de cazuri Nu au fost inregistrate 

 

 

III. Riscuri aferente implementării acţiunilor scadente la sfârșitul semestrului/anului 

 

- Lipsa paginii web a instituției ce are ca consecință limitarea gradului de familiarizare a publicului 

interesat cu deciziile luate; cu rapoartele elaborate. 

 

 

 

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

 

De elaborat registrul de influență necorespunzătoare. Discuții cu elevii și profesorii cu referire la acte 

de corupție.  

 

 

 
 


