
Raport privind implementarea în anul 2019 a Planului 

sectorial anticorupție în I. P. G. Milești 

 

I. Rezumatul executiv privind principalele progrese și deficiențe 

În prima perioadă de raportare a implementării Planului sectorial anticorupție în domeniul 

educației pentru anii 2018-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.816/2018, 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova ,2018, nr. 333-335, art. 895, intrat în vigoare la 

24 septembrie 2018 (în continuare Plan sectorial ) în mod prioritar , acțiunile I. P. G. 

Milești a fost orientată pentru promovarea integrității și s-au axat pe informare și 

responsabilitate a tuturor angajaților cât și a  elevilor din instituție , părinților din 

comunitate  pentru a preveni corupția. 

    La nivelul învățământului general începând cu anul de studii 2018-2019 elevilor 

claselor a I-a – a IX-a li se predă disciplina obligatorie „Dezvoltarea personală„, iar 

pentru elevii claselor a V-a – a VI-a a fost reconceptualizată disciplina obligatorie 

„Educațiapentru societate” care se implementează de la 01.09.2018, gradual , începând 

cu clasa a V-a. 

  Curriculumul ambelor discipline școlare prevăd și formarea competențelor elevilor de a 

analiza critic problemele de integritate din societate. Putem să exemplificăm prin 

enumerare următoarelor teme”Corupția vs integritate” , la disciplina Educație pentru 

societate ( clasa a IX-a) ; la disciplina Dezvoltarea personalăindicăm tema 

„Integritatepersoane; Situații și contexte de manifestare„( clasa a VI-a). 

  Cu privire la implementarea mecanismelor de prevenire a corupției în cazul examenelor 

de absolvire în învățământul general , a fost aprobat în redacție noul regulament privind 

organizarea examenelor de absolvire a gimnaziului . Regulamentul a fost supus expertizei 

anticorupție ceea ce a permis consolidarea aspectelor aferente preventiv fraudei, inclusiv 

evitării conflictului de interese.  

  Referitor la implementarea mecanismelor de prevenire a corupției în cadrul olimpiadelor 

școlare , relatăm că a fost interzisă antrenarea profesorilor ai căror elevi// copii  la 

olimpiada în procesul de elaborare și evaluare a problemelor de concurs la clasa 

respectivă. 

La nivelul instituției s-au efectuat ședințe cu părinții  ( participanți la ședință 129 părinți), 

cu subiectul  Excluderea  fenomenului colectării plăților informale în I.P.G. Milești și 

Gestionarea eficientă și transparentă a banilor publici în I.P.G.Milești. În instituție este 

afișat panul informativ „Transparență financiară”, „ Absolventul”. 

Tot odată s-a adus la cunoștință cadrului didactic ordinul nr. 1074 din 29.08.2019 al 

MECC  al Republicii Moldova „ Cu privire la unele acțiunide prevenire și combatere a 

fenomenului colectărilor plăților informale în sistemul educațional „ ,urmat de semnătură 

și vizat la panoul „Transparență financiară”. Cadrele didactice au revăzut încă o dată 

Codul de etică al cadrelor didactice. 



II. PROGRESUL ÎN IPLEMENTAREA  PLANULUI SECTORIAL/ 

LOCAL DE ACȚIUNI PERIOADA DE RAPORTARE 

Prioritatea 1: Excluderea fenomenului colectării plăților informale în I. P. G. Milești 
Nr.crt Acțiunea Indicator de progres Sursa de verificare 

1. Revizuirea prevederilor 

Metodologiei de înscriere a 

copiilor în clasa I în scopul 

eliminării riscurilor de fraudare a 

procedurii de înscriere  

 

Metodologie    revizuită   

Sisteme informaționale 
Pagina web a MECC al R. 

Moldova 

 

2. Emiterea ordinului cu privire la 

măsurile de prevenire şi combatere a 

fenomenului colectărilor plăților 

informale în gimnaziu 

Ordin emis Cartea de ordine a  activității de 

bază a gimnaziului 

 

3. Crearea grupului pentru 

monitorizarea procesului şi a modului 

de examinare a petiţiilor în care sânt 

semnalate acte de corupţie 

Ordin emis Cartea de ordine  a activității de 

bază a gimnaziului 

 

4, Desfășurarea campaniilor de 

informare a părinților şi elevilor 

privind interzicerea colectării plăților 

informale   

Campanii de informare realizate Pagina web a gimnaziului 

5. Instruirea membrilor Consiliului 

elevilor în iniţierea, participarea la 

elaborarea şi promovarea deciziilor 

referitoare la viaţaşcolii 

2 instruiri realizate  

9  elevi   instruiți 

Panoul informativ al gimnaziului 

6. Contracararea constrângerii de către 

unii părinți a părinților altor elevi de 

a înființa şi de a contribui financiar 

la fondul clasei 

Campanii de informare realizate Ordinul MECC  

Prioritatea 2: Gestionarea eficientă și transparentă a banilor publici în I.P.G.M ilești 
1. Fortificarea capacităților SIME  prin 

extinderea acestui 

Sisteme Informaționale de 

Management  în Educație (sime) 

Pagina Web  

www.ctice.md 

2. Publicarea rapoartelor anuale a 

I.P.G.Milești privind procedura de 

achiziții  publice pe pagina web a 

gimnaziului 

Rapoarte elaborate și publicate Pagina wed achiziții pulice cât i a 

gimnaziului 

3, Inventarierea și luarea la evidență 

contabilă de către directorul 

gospodăriei a tuturor bunurilor 

donate de către părinți și din partea 

altor persoane juridice, cu plasare 

actului de inventariere la loc vizibil la 

intrare în instituție 

Ordin emis a grupului de 

inventariere  

Inventariere eficientă 

Cartea de ordine a activității de 

bază a gimnaziului 

Panou informativ Transparență 

financiară 

 Informarea comitetului de părinți cu 

privire la bugetul aprobat(acordat) al 

instituției pentru anul 2019-2020, 

precum și cu privire la necesitățile 

suplimentare ale instituției , 

neacoperite de mijloace bugetare 

acordate , prin afișarea informației la 

locuri vizibile 

Informație transmisă comitetului 

de părinți  

 

Informație afișată la panoul 

informativ 

http://www.ctice.md/


Prioritatea 3: Reducerea incidenței fraudei academice în I.P.G.Milești 
1. Desfășurarea instruirilor de 

informare a elevilor cu privire la 

rigorile de etică aplicabile în mediul 

18 părinți 

23 elevi 

 

2. Implementarea softurilor antiplagiat 

în gimnaziu 

Softul educațional calificativ.ro 

23 Elevi instruiți  

Pagina web 

3. Implementarea mecanismelor de 

prevenire a corupției în cadrul 

olimpiadei școlare  

Integritatea , antrenarea 

profesorilor căror elevi participă 

la olimpiadă în procesul de 

elaborare și evaluare a probelor 

de concurs la clasă 

Instalarea videocamere 

Regulamentul  olimpiadei școlare 

4. Implementarea mecanismelor de 

prevenire a corupției în cadrul 

examenelor de absolvire 

Regulamentul de examen au fost 

supuse expertizei anticorupție 

Informați 23 elevi  

 

2 ședințe cu părinții 

Panoul informativ 

Absolventul 

Pagina web 

MECC al R. Moldova 

 

Prioritatea 4: Monitorizarea aplicării Codului de etică al cadrului didactic pentru 

promovarea educației de integritate și anticorupție 

1. Monitorizarea aplicării Codului de 

etică a cadrului didactic 

Formarea Consiliului de etică 

Ordin emis 

Cartea de ordine a activității de 

bază a gimnaziului 

2. Instruirea cadrelor didactice cu 

privire la rigorile Codului de etică al 

cadrului didactic 

2 ședințe 

17 cadre didactice instruite 

Codul de etică 

Pocese-verbale 

3. Informarea elevilor și părinților cu 

privire la rigorile Codului de etică al 

cadrului didactic  

Informați 

198 elevi 

106 părinți 

Ședințele părintești 

Procese-verbale 

Consiliul elevilor 

Poces- verbal 

 

4. Dezvoltarea conținuturilor 

curriculare privind educația pentru 

integritate și anticorupție în cadrul 

disciplinelor școlare obligatorii în 

instituție 

125 elevi 

Dezvoltarea personală 

52 elevi 

Educație pentru societate 

Catalogul școlar 

5. Organizarea stagiilor de formare a 

profesorilor predării modulului de 

integritate și anticorupție 

 

2 stagii de formare realizate 

3 profesori 

Certificat de formare 

 

 

 

Directorul Gimnaziului                                        Vera  Bobeică 


