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Prioritatea I: Excludereafenomenuluicolectăriiplățilorinformaleîninstituțiile de învățămînt 

 
n

r 

Obiecive / acțiuni Indicatoi /rezultate Term

en 

realiz

are 

Responsa

bil 

Nivel  de realizare  

descrierea succintă 

1 RevizuireaprevederilorMetodologiei de 

înscriereacopiilorînclasa I înscopul 

eliminăriiriscurilor de fraudareaprocedurii 

de înscriere 

excludereafraudăriiprocedurilor de 

înscriere/ admitere a 

copiilorîninstituțiile de 

învățămînt;asigurareaaccesuluiegalal 

copiilorîninstituțiile de învățămînt, 

întemeiulunorcriteriiobiective 

August

-

septem

brie 

Directorul  

Dirigitele 

cl.I 

Realizat. 

În I  etapă au  fost  înscriși-7  

elevi,în II  etapă 8  elevi 

Total au fost înscriși 13  elevi. 

 

 
2 Emitereaordinului cu privire la măsurile de 

prevenireşicombatereafenomenului 

colectărilorplățilorinformaleîninstituțiilede 

învăţămînt 

- evaluareareușiteișcolare a 

elevilorexclusivpebază de merit, 

indiferent de 

capacitateaşidisponibilitateapărinților

şielevilor de a oferiplățişi 

cadouricadrelordidacticeşiadministraț

ieiinstituțiilor de învățămînt; 

 

septe

mbrie 

directorul Realizat . 

Ședință de informare cu 

cadrele didactice 

Proces-verbal cu semnături 

Toatepersoanele implicate 

înorganizareașidesfășurareaexa

menului au semnatangajamente 

de activitate conform 

modeluluiaprobat;  
3 Desfășurareacampaniilordeinformare a 

părințilorşielevilorprivindinterzicerea 

colectăriiplățilorinformale 

- 

înființareaasociațiilorpărinteștişiadera

reapărințilorla acesteadoarîn mod 

benevol; 

 

septe

mbrie 

Diriginții 

de clasă 

Realizat. 

Ședințe  cu părinții 

 

 

 

4 Instruireafactorilor de decizie 

din cadrulorganelor locale 

despecialitateîndomeniulînvățămîntuluiînce

înființareaasociațiilorpărinteștişiadera

reapărințilorla acesteadoarîn mod 

benevol; 

octom

brie 

directorul Informație despre  activitatea 

organizației părintești 



eace 

priveştecolaborareacomunitarăşicu 

asociațiile(organizațiile) obștești ale 

părinților 

 ,,Minerva” care  la moment nu 

funcținează. 

5 InstruireamembrilorConsiliuluielevilorînini

ţierea, participarea la 

elaborareaşipromovareadeciziilorreferitoare 

la viaţa 

şcolii 

 perm

anent 

Directoru

l adjunct 

Sa  realizat. 

Membrii Consiliului  elevilor  

au  fost instruițiîniniţierea, 

participarea la 

elaborareaşipromovareadeciziil

orreferitoare la viaţaşcolii 
Prioritatea II: Gestionareaeficientăşitransparentă a banilorpubliciîninstituțiile de învățămînt 

 

1 FortificareacapacitățilorSistemuluiinformaț

ionaldemanagementîneducație(SIME) . 

 

 perma

nent 

Administr

atorul, 

diriginții 

Administratorulinstituției a 

emisordin.Dirigințiide  clasă 

permanent 

verifică,întroducdateledespreel

evi. 

 

 

2 Informareaasociațiilor(organizațiilor) de 

părințicuprivire la bugetulaprobat 

(acordat) al instituțieipentruanul de 

învățămîntîngestiune,precumşicu 

privirelanecesitățilesuplimentarealeinstituți

ei, 

neacoperitedemijloacelebugetareacordate,p

rinafișareainformației la 

intrareaîninstituțiisauînaltelocurivizibile 

- prevenireaconflictelor de 

intereseîngestionareafondurilorpublic

e; 

 

decem

mbrie 

directrul  

ÎncadulAdunăriigeneralecu  

părinții au 

fostinformațidesprerealizareab

ugetuluișinecesitățileactuale  

ale gimnaziului. 

 



3 Inventariereaşiluarea la evidențăcontabilă 

de cătredirectoriiinstituțiilor de învățămînt 

a tuturorbunurilor donate de 

cătreasociațiile(organizațiile) obștești (ale 

părinților) înregistrateînmodulstabilit la 

AgențiaServiciiPublice/organeleadministraț

ieipublice locale, părinți, precumşi din 

parteaaltorpersoanejuridice, cu 

plasareaactului de inventariere la locvizibil 

la intrareaîninstituțiilede  învăţămînt 

- prevenireaconflictelor de 

intereseîngestionareafondurilorpublic

e; 

 

perma

nent 

directorul La  moment 

nusuntdonații din 

parteapărinților. 

 

4 ElaborareaşiaprobareaBugetulupentruurmăt

orulanînconformitate cu Metodologiei de 

finanțare a  învățămîntului per elevîn 

cadrulcomenzii de stat 

- 

estimareamijloacelorfinanciarepentru

comanda de stat înînvățămîntul 

general înbazametodologiei de 

finanțare a învățămîntului per elev. 

 

decem

brie 

Directorul

, 

conabilil 

șef 

Discutat  la ședința  Consiliului 

Profesoral,Ședința cu 

părinții.Aprobat  în ședița 

Consiliului de administrație. 

5 PublicarearapoartelorfinanciareanualealeIn

stituției. 
transparențarapoartelorfinanciar

eîninstituție 

- prevenireaconflictelor de 

intereseîngestionareafondurilorp

ublice; 

 

decem

brie 

 Afișarea rapoartelor despre 

aprobarea 

bugetului pentru anul 2020 și 

exeutarea bugetului pentru 

anul 2019 

III: Reducereaincidențeifraudeiacademiceîninstituțiile de învățămînt 

1 Desfășurareainstruirilor/ campaniilor de 

informare astudenților cu privire la rigorile 

deeticăaplicabileînmediulprofesionaltehnic

şiuniversitar 

cultivareaintoleranțeifață de 

acțiuni de fraudăacademică 

(plagiat, copiat, mituire) 

înmediuleducațional 

perm

anent 

Directorul

,dirigitele 
Realizat  prin:Familiarizarea  

elevilor  și părinților cu 

prevederele  Regulamentului 

cu  privire la organizarea și  

desfășurarea examenelor  de 

absolvirea gimnaziului 



2 Implementareamecanismelorde prevenire a 

corupțieiîncadrulsesiunilor de 

tezesemestrialeși de 

exameneînînvățămîntul general 

- sporireanivelului de respectare 

a 

eticiiuniversitareînrîndulelevilor

, al cadrelordidacticeşi al 

administrației; 

 

iunie Președinte

le 

comisiei  

de 

examene,a

sistnții 

Desemnarea  prin ordin a 

asistenților și discutarea 

actelor  normative,semnarea 

angajamentelor cu  referire la 

supraveghere examenelor 

conform  actelor normative. 

 

 

 
Prioritatea IV: MonitorizareaaplicăriiCodului de etică al cadrului didactic 

șipregătireacadrelordidacticepentrupromovareaeducației de integritateșianticorupție 

1 MonitorizareaaplicăriiCoduluide etică a 

cadrului didactic 
   Cadre  didactice sunt 

familiarizate  cu prevederele  

Codului  de  etică. 

2 Verificareafuncționalității 

consiliilor de etică din 

instituțiile de învățămînt 
    

3 Denunțareașisancționareaîncălcăriipreveder

ilorCoduluideetică al cadrului didactic 
consolidareaintegritățiiprofesional

e a cadrelordidacticeși a 

administrațieiinstituțiilor de 

învățămîntpentru a servidrept 

model de urmatpentrudiscipoliilor. 

  Nu sunt   cazuri 

4 Dezvoltareaconținuturilorcurriculareprivind

educațiapentruintegritateși 

anticorupțieîncadruldisciplinelorșcolareobli

gatoriidinînvățămîntul general 

- 

dezvoltareacompetențelorcadrelordid

acticeînvedereapredăriicursurilor de 

integritate 

   



 

 


