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Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăţilor în instituţie 

Acţiunea 1.1 Emiterea ordinului cu privire la  măsurile de prevenire şi combatere a fenomenului colectărilor plăţilor în instituţie 
Termenul de realizare:  septembrie 
Instituţia responsabilă: IP Gimnaziul Bolţun 
Indicator de progres: Ordin emis 

Progresul în implementarea acţiunii 1.1 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 
IP Gimnaziul Bolţun a elaborat  în temeiul Hotărârii Guvernului nr.816 din 
20.08.2018 Ordinul cu privire la măsurile de prevenire  şi combatere a colectării 
plăţilor informale- registrul de ordine 
 
 
 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1  
Numărul de întruniri 
ale comisiei şi decizii 
adoptate-1 

Indicator 2 
Numărul de controale 
desfăşurate-1 

Indicator 3 
Numărul de şedinţe 
realizate-1 

Acţiunea 1.2  Crearea unei comisii pentru monitorizarea procesului  şi a modului de examinare  a petiţiilor în care sunt semnalate acte de corupţie 
Termenul de realizare: septembrie 
Instituţia responsabilă: IP Gimnaziul Bolţun 
Indicator de progres: Ordin emis 

Progresul în implementarea acţiunii 1.2 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 
Este creată o comisie de monitorizare  a procesului şi a modului de examinare a 
petiţiilor  în care  sunt semnalate acte de corupţie 
 
 
 
 

Realizarea indicatorilor de progres 

Comisie creată din 3 
membri  

Numărul de instruiri 
efectuate-1 

 



Acţiunea 1.3 Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de informare a părinţilor şi elevilor privind interzicerea colectării plăţilor informale 
Termenul de realizare:  permanent 
Instituţia responsabilă: IP Gimnaziul Bolţun 
Indicator de progres: Şedinţe realizate 

Progresul în implementarea acţiunii 1.3 

 
Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 
În majoritate, IP Gimnaziul Bolţun a  organizat cu elevii și părinții/alți 
reprezentanți legali ai copiilor, ședințe în cadrul cărora au fost abordate 
direcționat problemele colectărilor ilicite de bani în cadrul instituțiilor de 
învățământ. De asemenea, au fost organizate alte activități de informare precum 
mese rotunde . 
 

Realizarea indicatorilor de progres 

2 - Şedinţe organizate  
1- Masă rotundă 

cu cadrele 
didactice şi 
elevii 

Numărul de personal 
instruit - 21 

 

Prioritatea 2: Gestionarea eficientă şi transparentă a banilor publici în instituţie 

Acţiunea 2.1 Actualizarea Sistemului Informaţional de Management în Educaţie,veridicitatea datelor 
Termen de realizare : 2019-2020 
Instituţia responsabilă: IP Gimnaziul Bolţun 
Indicator de progres: SIME 

Progresul în implementarea acţiunii 2.1 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 
 
IP Gimnaziul Bolţun a informat  diriginţii de clasă despre introducerea corectă a 
datelor în SIME şi despre confidenţialitatea datelor introduse  cu respectarea 
termenului limită. 
 

 
Realizarea indicatorilor de progres 

Transparenţă asigurată 
DÎTS Nisporeni,MECC 

Informaţie generalizată, 
raportări semestriale 

Înmagazinarea 
corectă  şi în 
termen a 
datelor 



 
Acţiunea 2.4 Informarea  părinţilor şi a altor structuri cu privire la bugetul acordat al instituţiei pentru anul în gestiune,precum şi cu necesităţile 
suplimentare,neacoperite de mijloace bugetare acordate prin afişarea informaţiei la locuri vizibile 
Termen de realizare : decembrie 
Instituţia responsabilă: IP Gimnaziul Bolţun 
Indicator de progres: Părinţi şi elevi informaţi 
 

Progresul în implementarea acţiunii 2.4 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 
S-a discutat în cadrul şedinţelor Consiliului de Administraţie,Consiliului Profesoral  
cu privire la bugetul acordat instituţiei pentru anul  2019 
 

Realizarea indicatorilor de progres 

Cadre didactice  -10 
părinţi informaţi - 8 

Acțiuni de pregătire 
realizate în termen 

Procese –
verbale,note 
informative 
realizate 

Prioritatea 3: Aplicarea Codului de etică al cadrului didactic şi pregătirea pentru promovarea educaţiei de integritate şi anticorupţie 

Acţiunea 3.2: Instruirea cadrelor didactice cu privire la rigorile Codului de etică al cadrului didactic 
Instituţia responsabilă: IP Gimnaziul Bolţun 
Indicator de progres:Cadre didactice instruite 
 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 
În perioda  lunilor septembrie-decembrie  s-au realizat 2 şedinţe de informare  cu 
cadrele didactice şi părinţi cu tematica ce ţine de rigorile Codului de etică  al 
cadrului didactic. 

Realizarea indicatorilor de progres 

Procese –verbale 
elaborate 
 

Sedinţe realizate - 2 
 

Comunitate 
informată 
 

 


