
 

 

R A P O R T 

Privind implementarea în semestrul I al anului 2019 

 a Planului sectorial anticorupție 

în IP Gimnaziul Zberoaia 

 

 

I.   Rezumatul privind principalele progrese și deficiențe. 

Prezentul raport de monitorizare a implementării planului sectorial anticorupție în domeniul 

educației se referă la primul semestru al anului 2019. 

Specificăm că,pe primul semestru al anului 2019 nu au fost planificate acțiuni a căror 

raportare/verificare să fie realizate în termenul respectiv. 

Informația prestată de DÎTS Nisporeni în colaborare cu CNA Chișinău a servit drept motivație 

reală de a fi receptivi la acțiuni de prevenire a fenomenului antisocial pentru tânăra 

generație.Aprobarea ordinului nr.1074/2019 ,,cu privire la unele acțiuni de prevenire și 

combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în sistemul educațional” a fost 

mediatizat în mod activ ,fiind prevăzute și mecanisme de monitorizare a implementării acestuia. 

În vederea respectării educației pentru integritate , avem restanțe, ce se referă la problemele ce 

țin de nivelul local care generează corupția . Motivul este bugetul deficitar pentru școli cu 

număr mic de elevi. 

    În final,calitatea serviciilor educaționale depind de felul în care cetățenii percep 

eficiența,cauzele și consecințele corupției. 

  Este important să fie continuate în fiecare instituţie eforturile de eradicare a practicilor corupte, 

să creştemintegritatea,responsabilitateaşirezistenţa în faţa riscurilor de corupţie din partea 

personalului din instituţia noastră. 

 

 

 

II. Progresul în implementarea planului sectorial de acțiuni în perioada de 

raportare. 

Prioritatea 1: Excludereafenomenuluicolectăriiplățilorinformaleîn 

instituția de  învățământ. 
Acțiunea 1.1: AplicareaprevederilorMetodologiei de înscriere a copiilorînclasa I înscopul 

eliminăriiriscurilor de fraudare a procedurii de înscriere. 

Termenul de realizare:Semestrul I, anul 2019. 

Indicator de progres:Metodologiamodificată MEEC ord.149 din 21.03.2017. 

 



Progresulînimplementareaacțiunii 1.1 

Descriereamăsurilorîntreprinseînrealizareaacțiunii Realizareaindicatorilor de progres 

Înbazalisteigenerale conform 

recensământuluiprezentat de APL 

ZberoaiacircumscripțiaZberoaiași conform 

listeipreșcolarilorcare au frecventatgrădinița de copii 

,suntînscrișiîncl.I-icopiii care ating de vârsta de 7 

anipână la 30.11.2019. 

- 15elevisuntînscrișiînlista cl. I-i conform 

ordinului de înscriereși a 

rapoartelorprezentate de grădinița de copii. 

 

 

Acțiunea 1.2:Emitereaordinului cu privire la măsurile de prevenireșicombatere a 

fenomenuluicolectărilorplățilorinformaleîninstituția de învățământ. 

Termenul de realizare:Semestrul I, anul 2019. 

Indicator de progres:Ordinemis 

Progresulînimplementareaacțiunii 1.2 

Descriereamăsurilorîntreprinseînrealizareaacțiunii Realizareaindicatorilor de progres 

Aavutlocședința de informare cu privire la acțiuni 

de prevenireșicombatere a 

fenomenuluiplățilorinformale cu 

ocaziaînscrieriitaxelorșcolareșialtele. 

-Ordinemis. 

-Semnătura angajaților-27. 

-Angajaţiinformaţi. 

 

 

Acțiunea 1.3:Creareagrupuluipentrumonitorizareaprocesului de examinare a petițiilorîn care 

suntsemnalateacte de corupție. 

Termenul de realizare:Semestrul I, anul 2019. 

Responsabil: Direcțiașcolii. 

Indicator de progres:Ordinemis 

Progresulînimplementareaacțiunii 1.3 

Descriereamăsurilorîntreprinseînrealizareaacțiunii Realizareaindicatorilor de progres 

ÎnbazaRegulamentului tip de 

organizareșifuncționare a Consiliului de etică al 

instituției de învățământ general s-a emis un ordin 

cu referire la constituireaConsiliului de etică a 

IPGimnaziulZberoaia.Conformdeciziei al 

Consiliului de Administrație a procesului verbal s-a 

creatConsiliul de eticăîntr-o componență de 5 

persoane. 

-Ordinemis. 

-Comisieconstituită din 5 persoane. 

-Sesizări care se referă la 

încălcareaprincipiilor de eticăprofesională  

afostînregistrat un singurcaz. 

 

Acțiunea 1.4:Desfășurareaședințelor de informare a 

părințilorșielevilorprivindinterzicereacolectăriiplățilorinformale. 



Termenul de realizare:Semestrul I, anul 2019. 

Responsabil: PreședinteleConsiliului de etică. 

Indicator de progres:Ordinemis 

Progresulînimplementareaacțiunii 1.4 

Descriereamăsurilorîntreprinseînrealizareaacțiunii Realizareaindicatorilor 

de progres 

Instruireafactorilor de decizie,directorii de 

instituțieșicontabiliiprivindasigurareaintegritățiiîninstituțiileeducaționale, 

a avutlocpe data de 17.12.2019 la ConsiliulRaionalși a fostdesfășurat de 

DÎTS Nisporeniîncolaborare cu 

CNAChișinău.Urmareacesteiacțiuni,îninstituțiagimnaziului au 

fostinformațitoțiangajațiipe data de 23.12.2019. 

-1instruirerealizată; 

-19angajațiinstruiţi; 

-Acțiuni de 

informareurmează a fi 

continuate. 

 

Acțiunea 1.5:InstruireamembrilorConsiliului de eleviîninițierea, participarea la 

elaborareașipromovareadeciziilorreferitoare la viațașcolii. 

Termenul de realizare:Semestrul I, anul 2019. 

Responsabil: Director adjunct educație. 

Indicator de progres:Ordinemis 

Progresulînimplementareaacțiunii 1.5 

Descriereamăsurilorîntreprinseînrealizareaacțiunii Realizareaindicatorilor de progres 

ActiveazăConsiliulelevilor, înnumăr de 9 

elevi.Aceştielevibeneficiază de resurseinformative 

anticorupție la orele de 

educațiecivică,educațiepentrusocietate,managementulclasei. 

Un eleveste ales încomponenţa C Aașcoliișiesteimplicat la 

elaborareașipromovareadeciziilorreferitoare la 

acțiunileanticorupție.Laactivităţileorganizatede copii au 

fostevitatecolectările de bani. 

-Evitareacolectărilor de bani; 

-Consiliulelevilorinformați. 

 

 

Prioritatea 2:Gestionareaeficientășitransparentă a banilorpubliciîn 

instituția de învățământ. 
Acțiunea 2.2:Inventariereașiluarea la evidențăcontabilă a tuturorbunurilor donate. 

Termenul de realizare:Semestrul I, anul 2019. 

Responsabil: Director,contabil. 

Indicator de progres:Inventariereefectuată 

 

Progresulînimplementareaacțiunii 2.2 

Descriereamăsurilorîntreprinseînrealizareaacțiunii Realizareaindicatorilor de progres 

Inventarierea se efectuiazăprinordin la sfârșit de 

anbugetar.Îninstituțieexistă un Registru de evidență 

a donațiilor din anul 2016. 

-Ordinemis.  

-Registrul de evidență a 

donațiiloresteîmbunătăţit. 

 

 



 

Acțiunea 2.3:Informareaangajațilorşipărinţilor cu privire la bugetulaprobat al instituțieipentruanul 

de învățământîngestiune,precumși cu privire la necesitățilesuplimentare ale instituției,neacoperite 

din mijloacebugetareacordate.   

Termenul de realizare: Permanent cu verificareaindicatorilor de progres. 

Responsabil: Director,contabil. 

Indicator de progres:Informațieafișatăîncadrulinstituției. 

Progresulînimplementareaacțiunii 2.3 

Descriereamăsurilorîntreprinseînrealizareaacțiunii Realizareaindicatorilor de progres 

Informația cu privire la 

bugetulaprobatesteprezentată la ședințaConsiliului 

de AdministrațieşiConsiliulProfesoral. 

Acestraportesteadus la cunoștințaangajațilorși a 

Comitetuluipărintesc, precumşi la şedinţele cu 

părinţii de la sfârşit de an. 

-Panoulinformativ al instituției de 

învățământ cu referire la 

bugetulinstituțieiîmbunătăţit. 

-Părinţiinformați cu privire la 

necesitățilesuplimentare ale 

instituției,neacoperite din 

mijloacebugetareacordate. 

 

 

Prioritatea 3:Reducereaincidențeifraudeiacademiceîninstituția de  

învățământ. 
Acțiunea 3.1:Desfășurareainstruirilor de informareaelevilor cu privire la rigorile de 

eticăaplicabileînmediul educational. 

Termenul de realizare: .Permanent cu verificareaindicatorilor de progres. 

Responsabil: Direcțiașcolii. 

Indicator de progres:Numărul de instruiri. 

Progresulînimplementareaacțiunii 3.1 

Descriereamăsurilorîntreprinseînrealizareaacțiunii Realizareaindicatorilor de progres 

Instruireapedagogilor ,părințilorșielevilor se 

efectuiazăînbazaRegulamentului de 

organizareșidesfășurare a 

examenelor.Seînregistrează un process verbal cu 

semnăturilecelorprezenți. 

- 9 eleviinstruiţi; 

- Părințiielevilorabsolvenţi; 

 -pedagogi-19. 

 

 

Acțiunea 3.2:Implementareamecanismelor de prevenire a 

corupțieiîncadrulpretestărilorșiexamenelor de absolvire. 

Termenul de realizare: .Permanent cu verificareaindicatorilor de progress. 

Responsabil: Direcțiașcolii. 

Indicator de progres:Mecanisme de prevenire a corupției. 

 

Progresulînimplementareaacțiunii 3.2 



Descriereamăsurilorîntreprinseînrealizareaacțiunii Realizareaindicatorilor de progres 

La examenele de absolvire a gimnaziuluiSesiunea 

2019 au fostadmiși 21candidați.Toți au 

susținutfărăincidențe , n-au 

comisfraudeînperioadaexamenelor. 

-Proces verbal cu semnături din 

parteapărinților,elevilorșipedagogilor. 

 

 

Prioritatea 4:MonitorizareaaplicăriiCodului de etică al cadrului didactic 

șipregătirealorpentrupromovareaeducației de integritateșianticorupție. 
Acțiunea 4.1:MonitorizareaaplicăriiCodului de etică a cadrului didactic. 

Termenul de realizare: .Permanent cu verificareaindicatorilor de progress. 

Responsabil: Direcțiașcolii. 

Indicator de progres: Note informative cu număr de încălcărișisancțiuni. 

Progresulînimplementareaacțiunii 4.1 

Descriereamăsurilorîntreprinseînrealizareaacțiunii Realizareaindicatorilor de progres 

Consiliul de etică din 

instituțieesteaprobatînbazaunuiordin de constituire 

.La nivel de organizare de activitățianticorupție nu 

s-au identificatpetiții de la părinți ,elevișipedagogi. 

Nu s-au înregistratîncălcări grave la 

capitolulcorupție. 

 

 

Acţiunea 4.2.: VerificareafuncționăriiConsiliului de etică din instituțiile . 

Termenul de realizare: Permanent cu verificareaindicatorilor de progress. 

Responsabil:  Direcţiaşcolii. 

 Indicator de progres: Număr de Consilii de eticăfuncționale; număr de cazuriexaminate.  

 

 

 

Progresulînimplementareaacţiunii 4.2. 

Descriereamăsurilorîntreprinseînrealizareaacţiunii 

 
Realizareaindicatorilor de progres 

Consiliul de eticăeste functional. 
MonitorizareaactivităţiiacestuiaşiaaplicăriiCodului 
de etică a cadrului didactic. 

-2 şedinţedesfăşurate ale Consiliului de 
etică; 
- 1 caza fostexaminatînurmacăruia s-aemis 

un ordin de avertizareșisancțiunede 

încălcare a Codului de etică. 
 



III.Riscuriale implementăriiacțiuniloranticorupție. 

La compartimentulriscuri ale implementăriiacțiuniloranticorupție din planul sectorial 

esterelevantăinsuficiența de consolidare a eforturilorînlupta cu fenomenulcorupției 

.Acestfenomenobligă la mobilizareașicoordonareatuturorresurselor. 

Unriscidentificatși care estevalabilînmultesituații se referă la nedeclarareaconflictelor de interese.  

Unuldintreriscurilemajoreidentificate se referă la așa-numita „colegialitatefalsă”. Astfelcă, 

relațiilecolegiale cu caracterpermisîncă nu permit analizaobiectivă a uneisituații cu raportareaei la 

actele de corupțieși, respectiv, nu suntcazuriînregistrate”. Altfelspus, înmultecazuri, 

instituțiademonstreazăreticență la examinareacomportamentuluilipsit de etică al unorcolegi, 

preferând ca deciziilesă fie luate din exterior.  

Învedereacombateriiriscurilor enumerate considerămoportunăorganizareastagiilor de formare a 

profesorilorînvedereapredăriimodulului de integritateșianticorupție. 

 

 

 

     DirectorinterimarVioleta UCRAINSCHI 


