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Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăţilor în instituţie 

Acţiunea 1.1Revizuirea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I în scopuleliminării riscurilor de fraudare a procedurii 
deînscriere 
Termenul de realizare: semestrul I ,2019 
Instituţia responsabilă: IP Gimnaziul „Grigore Vieru” 
Indicator de progres:Metodologie revizuită 

Progresul în implementarea acţiunii 1.1 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 
S-au organizat: 
 - ședințe de informare cu părinții , cu cadrele didactice; 
 - Verificarea listelor – recensământ. 
 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1  
Numărul de întruniri 
ale comisiei metodice-
1 

Indicator 2 
Numărul de controale 
desfăşurate-1 

Indicator 3 
Numărul de şedinţe 
realizate-2 

Acţiunea 1.5Desfășurarea campaniilor de 
informare a părinților şielevilor privind interzicerea colectării plățilorinformale. 

Termenul de realizare: septembrie 
Instituţia responsabilă: IP Gimnaziul „Grigore Vieru” 
Indicator de progres:Campanii de informare realizate. 

Progresul în implementarea acţiunii 1.5 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de 
realizarea acţiunii: 

- Ședințe de informare cu părinții; cu elevii ; cu cadrele didactice; 
- Emiterea ordinului de responsabilizare a cadrelor didactice; 

 
 
 
 
 
 

Realizarea indicatorilor de progres 

Ședințe organizate - 3 Ordin emis;  



Acţiunea 1.6Contracararea constrîngerii de către unii părinți a părinților altor elevi de a înființa şi de a contribui financiar la fondul 
claseiInstituţia responsabilă: IP Gimnaziul „Grigore Vieru” 
Termen de realizare:Permanent. 
Indicator de progres: Număr de constrângeri constatate. 

Progresul în implementarea acţiunii 1.6 

 
Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 
 Profilaxie a fenomenului prin desfășurarea întâlnirilor cu părinții pe clase. 

Realizarea indicatorilor de progres 

70% de părinți 
informați. 

Toți diriginții au 
desfășurat acțiuni de 
profilaxie a feomenului. 

 Nu s-au 
constatat 
constrângeri. 

Ac’iunea 1.7 Instruirea membrilor Consiliuluielevilorîn iniţierea, participarea la elaborarea şi promovarea deciziilor referitoare la viaţaşcolii. 

Instituția responsabilă:IP Gimnaziul „Grigore Vieru” 

Termen de realizare:Permanent 

Indicator de progres:Număr de instruiri realizate;Număr de elevi instruiți. 

Progresul în implementarea acţiunii 1.7 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de 
realizarea acţiunii: 
Consiliul elevilor își are reprezentantul în Consiliul Administrativ al gimnaziului. 
Planul de activitate al Consiliului Elevilor este racordat la cel al instituției 
Se desfățoară periodic instruiri ale elevilor 
 

 

Realizarea indicatorilor de progres 

Elevi instruiți- 60% Instruiri realizate - 2  

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



Acţiunea2.1 Actualizarea Sistemului Informaţional de Management în Educaţie,veridicitatea datelor 
Termen de realizare : 2019-2020 
Instituţia responsabilă: IP Gimnaziul „Grigore Vieru” 
Indicator de progres: SIME 

Progresul în implementarea acţiunii 2.1 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 
 
Informareadiriginţilor 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 

 
Acţiunea2.2Elaborarea rapoartelor anualeale instituției privind realizarea procedurilor de achiziții publice. 
Termen de realizare : decembrie 
Instituţia responsabilă: IP Gimnaziul „Grigore Vieru” 

Indicator de progres:Rapoarte elaborate. 
 

Progresul în implementarea acţiunii 2.2 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 

S-a eleboratraportul privind realizarea procedurilor de achiziții publice 

S-a prezentat raportul privind realizarea procedurilor de achiziții publice în 
cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie. 
Diriginții au informat părinții cu date din raport. 
 

Realizarea indicatorilor de progres 

Cadre didactice 
informate  -17 
părinţiinformaţi – 60% 

Acțiuni de pregătire 
realizate în termen 

Procese –
verbale,note 
informative 
realizate 

Acţiunea2.3Inventarierea şi luarea la evidență contabilă a tuturor bunurilor donate de către asociațiaobșteșteascăa părinților, cu plasarea actului de 
inventariere la loc vizibil la intrarea în instituție. 
Termen de realizare :semestrul I ,2019. 
Instituţia responsabilă: IP Gimnaziul „Grigore Vieru” 



Indicator de progres: Inventariere efectuată . 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de 
realizarea acţiunii: 
    Emiterea ordinului; 
    Instituirea comisiei; 
    Instruirea comisiei. 
 

Realizarea indicatorilor de progres 

Ordin emis Comisie instituită din 
3 membri 

Instruiri desfășurate 
- 1 

Acţiunea2.4Informarea asociației  de părinți 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 

intrareaîninstituțiesauînalte locuri vizibile. 
Termen de realizare : ianuarie ,2019 
Instituţia responsabilă: IP Gimnaziul „Grigore Vieru” 

Indicator de progres:Informație transmisă asociației părintești 

Informație afişată pe panoul informativ din cadrul instituției . 
 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de 
realizarea acţiunii: 
Pregătirea informației (contabilul – șef) 
          Organizarea ședinței comune: membrii AO , administrația; 
Prgătirea conținutului pentru avizier 
 

Realizarea indicatorilor de progres 

Informație pregătită și 

prezentată 

Ședințe desfășurate 1 

 
 

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

Acţiunea3.2: Instruirea cadrelor didactice cu privire la rigorile Codului de etică al cadrului didactic 
Instituţia responsabilă: IP Gimnaziul „Grigore Vieru” 
Indicator de progres:Cadre didactice instruite 
 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 
Ședinţe de informare  cu cadrele didactice şipărinţi cu tematica ce ţine de 
prevederile Codului de etică  al cadrului didactic. 

Realizarea indicatorilor de progres 

Procese –verbale 
elaborate 
 

Sedinţe realizate - 1 
 

Cadre didactice 
, părinți 
informați 

 


