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Prioritatea I: Gestionareaeficientăşitransparentă a banilorpubliciîngimnaziu. 

 
Nr 

d/o 

Obiecive / acțiuni Indicatori /rezultate Termen de     

realizare 

Responsabil Nivel  de realizare / 

descrierea succintă 

Acțiunea 
1.1 

ActualizareaSistemuluiinformaţional de 

management îneducaţie (SIME) 

 

SIME  funcţional , care devine 

temei pentru elaborarea 

bugetului . 

Semestrul I Administratorul, 

diriginții 

Ordinemis . 

Înmagazinareacorectăşiînterme

n a datelor de cătrediriginții de  

clasăşiAdministratorulinstituți

ei 

Acțiunea 
1.2 

Informareacadrelordidactice,părinților cu 

privire la bugetulaprobat (precizat) al 

instituțieipentruanul de învățămîntîngestiune, 

precumşi cu privire la 

necesitățilesuplimentare ale instituției, 

neacoperite de 

mijloacelebugetareaprobate,prinafișareainfor

mației la 

intrareaîninstituțesauînaltelocurivizibile 

- Prevenireaconflictelor de 

intereseîngestionareafondurilor

publice; 

Asigurareatransparenţeiutilizări

ibaniloropublici 

Semestrul I Directorul, 

contabilul șef 

Proces –verbal al 

şedinţeigenerale a părinţilor. 

ÎncadrulSedinţeigeneralepărinț

ii au fostinformațicu date 

referitoarela 

realizareabugetuluișinecesitățil

eactuale  ale gimnaziului. 

 

Acțiunea 
1.3 

Inventariereaşiluarea la evidențăcontabilă a 

tuturorbunurilordonate 

,înregistrareaşitransparenţalorînmodulstabilit 

de lege. 

Donaţii / 

bunuriînregistrateînregistrul de 

evidenţă 

Când sunt 

cazuri de 

donaţie 

Directorul, 

contabilul  șef 

Prezenţaregistrului de evidenţă a 

donaţiilor. 

Sem.Idonaţii nu sunt. 

Acțiunea 
1.4 

ElaborareaşiaprobareaBugetuluipentruanul 

2020 înconformitate cu actele normative 

învigoare. 

Estimareamijloacelorfinanciare

înbazaMetodologiei de 

finanțareaînvățământului per 

elev. 

 

Noiembrie 

decembrie 

Directorul, 

contabilul  șef 

Discutat  la ședința  

Consiliului Profesoral,Ședința 

cu părinții.Aprobat  în ședița 

Consiliului de Administrație. 

Afișarea rapoartelor despre 

aprobarea 

bugetului pentru anul 2020 și 

exeutarea bugetului pentru 

anul 2019 

Prioritatea II: MonitorizareaaplicăriiCodului de etică de cătrecadreledidacticeșipromovareaînrândurileelevilor a  educației de integritateșianticorupție. 

Nr.d/o Obiecive / acțiuni Indicatoi /rezultate Termen 

realizare 

Responsabil Nivel  de realizare / descrierea 

succintă 



Acțiunea
2.1 

MonitorizareaaplicăriiCoduluide etică a 

cadrului didactic 

Aplicarea corectă a actului normativ şi 

sporirea intoleranţei faţă de actele de 

corupţie. 

Permanent cu 

verificareaindic

atorilor de 

progress. 

Consiliul de 

etică 

Procese –verbale elaborate. 

. 

Acțiunea
2.2 

Organizareaşedinţelor de informare a 

membrilor CE din instituţie. 

Creştereagradului de 

educaţieanticorupţie a personalului din 

gimnaziu. Respectarea Codului de 

Etică 

Septembrie 

decembrie 

Consiliul de 

Etică 

Cadre informate. 

Sedinţerealizate - 2 

 

Acțiunea
2.3 

Sesizareacazurilor de încălcare a Codului 

de Etică 

Consolidareaintegritățiiprofesionale a 

cadrelordidacticeși a 

administrațieigimnaziului . 

La apariţia 

cazului de 

încălcare a  

CE. 

Administraţia 

instituţiei 

Nu sunt   cazuri 

Acțiunea
2.4 

Dezvoltareaconținuturilorcurriculareprivi

ndeducațiapentruintegritateși 

anticorupțieîncadrulpredăriidisciplineișco

lare” Dezvoltarepersonală”  

Promovareaînrândurileelevilora  

educației de integritateșianticorupție. 

Pe parcursul 

anului de 

studii 

Cadrele 

didactice  

Elevi informaţi . 

Protecţia faţă de actele de 

corupţie 

Prioritatea III: Excludereafenomenuluicolectăriiplățilorinformaleîngimnaziu 

 
Nr.d/o Obiecive / acțiuni Indicatori /rezultate Termen 

realizare 

Responsabil Nivel  de realizare  

descrierea succintă 

Acțiunea
3.1 

AplicareaprevederilorMetodologiei de 

înscriere a copiilorînclasa I înscopul 

eliminăriiriscurilor de fraudare a 

procedurii de înscriere.” 

Înbazalisteigenerale,conform 

recensământuluiprezentat de APL 

Cristeştiși conform listeipreșcolarilorcare 

au frecventatgrădinițadecopii 

,suntînscrișiîncl.I-i copiiicareau atinsvârsta 

de 7 anipână la 01.09.2019. 

02.09.2019 Managerii 

şcolari. 

 

Acţiune realizată.. 
Conformordinului nr.1 din 

02.09.2019și a 

rapoartelorprezentate de 

grădinița de copii 
în cl. I-i suntînscriși5elevi. 

Acțiunea
3.2 

Emitereaordinului cu privire la măsurile 

de 

prevenireşicombatereafenomenuluicolec

tărilorplățilorinformaleînI.P.Gimnaziul

Cristeşti. 

Lipsacazurilor de colectare a 

plăţilorinformaleînrândurileelevilor,pări

nţilorşicadrelordidactice 

Semestrul I Directorul, 

Cadrele 

didactice 

Realizat . 

Ședință de informare cu 

cadrele didactice 

Proces-verbal cu semnături 

 

 

Acțiunea 
3.3 

Desfășurareacampaniilordeinformare a 

părințilorşielevilorprivindinterzicereacol

ectăriiplățilorinformale 

Excludereapracticilorinformale de 

înfiinţare a fonduluiclasei de 

cătrepărinţi. 

Pe parcursul 

semestrului. 

Diriginții de 

clasă 

Realizat. 

Ședințe  cu părinții, 

procese-verbale 

Acțiunea
3.4 

IniţiereamembrilorConsiliuluielevilor la 

participareaînprocesuldecizional al 

instituţiei.   

Promovareaînrândurileelevilor a  

educației de integritateșianticorupție 

permanent Directorul 

adjunct 

S-a  realizat. 

Membrii Consiliului  

elevilor  au  participat la 

elaborareaşipromovareadeci

ziilorreferitoare la 



 

 

viaţaşcolii. 

 

PrioritateaIV: Reducereafraudelorînapreciereaşievaluareaelevilor. 

Nr.d/o Obiecive / acțiuni Indicatori /rezultate Termen 

realizare 

Responsabil Nivel  de realizare  descrierea 

succintă 

Acțiunea
4.1 

Desfășurareacampaniilor de 

informare a 

elevilorşipedagogilor  cu privire 

la 

prevederileREGULAMENTULU

Iprivindevaluareașinotarearez

ultatelorînvățării, 

promovareașiabsolvireaînînv

ățământulprimarşisecundar,  

Regulamentul cu  privire la 

organizarea și  desfășurarea 

examenelor  de absolvirea 

gimnaziului 

Cultivareaintoleranțeifață de acțiuni de 

fraudăînapreciereaşievaluareaelevilor 

(plagiat, copiat, mituire) 

înmediuleducațional . 

- evaluareareușiteișcolare a elevilor, 

exclusivpebază de merit, indiferent de  

capacitateaşidisponibilitateapărințilorşiel

evilor de a 

oferiplățişicadouricadrelordidacticeşiad

ministrației .; 

Permanent cu 

verificareaindica

torilor de 

progres . 

Direcţia 

instituţiei, 

părinţii, 

cadrele 

didactice 

Realizat  prin: 

-Familiarizarea elevilor  și părinților 

cu prevederile 

Regulamentuluiprivindevaluareașinot

arearezultatelorînvățării, 

promovareașiabsolvireaînînvățământu

lprimarşisecundar ; 

-Regulamentul  cu  privire la 

organizarea și  desfășurarea 

examenelor  de absolvire a 

gimnaziului 

Acțiunea
4.2 

Implementareamecanismelor 

de prevenire a 

corupțieiîncadrulpretestărilor,

sesiunilor de    

exameneînînvățământul 

general. 

-Înscopulridicăriinivelului de respectare 

a actelor normative   au 

fostorganizateşidesfăşurarateşedinţecom

une cu părinţii,cadreledidacticeşielevii 

 

Semestrul I Echipa 

managerială, 

cadre 

didactice, 

diriginţi. 

.Proces-verbal cu 

semnăturilepărinților,elevilorșiped

agogilor,care s-au familiarizat cu  

actele  normative ,privind 

securutatea subiectelor de examen 

. 
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