
 

Raport privind implementarea  

Planului  de acțiuni anticorupție în IP Gimnaziul „Valeriu Bulicanu”,  anul 2019 

 
I. Descrierea problemelor în implementarea Planului  de acțiuni anticorupție în IP Gimnaziul „Valeriu Bulicanu” în a.  2019 

 

Planul de acțiuni  anticorupție în IP Gimnaziul „Valeriu Bulicanu”, anul  2019, a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 02/07 din 

29.03.2019.  Acest Plan se bazează pe  politicile MECC aprobate prin   Planul sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018 – 2020, ( 

Hotărârea Guvernului nr.816/2018, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.333-335, art.895, intrat în vigoare la 24 septembrie 2018). Acțiunile IP 

Gimnaziul „Valeriu Bulicanu” au fost orientate pentru promovarea integrității și s-au axat pe informarea și responsabilizarea tuturor angajaților din instituție  

pentru a preveni corupția. 

La nivelul instituției, în  Planul de acțiuni anticorupție în IP Gimnaziul „Valeriu Bulicanu” în  anul  2019, au fost trasate 3 priorități majore: 

1. Excluderea fenomenului colectării plăţilor informale în instituţia de învățământ; 

2. Gestionarea eficientă și transparentă a banilor publici în instituție; 

3. Monitorizarea implementării Codului de etică al cadrului didactic. 

Pentru atingerea acestor priorități au fost trasate acțiuni, care au promovat integritaea cadrelor angajate și responsabilitatea lor în vederea prevenirii 

actelor de corupție. Cu privire la implementarea mecanismelor de prevenire a corupției în cadrul sesiuilor de examene în învățământul general – menționăm că 

au fost discutate și aduse la cunoștința elevilor, cadrelor didactice și părinților, sub semnătură, Regulamentul privind organizarea examenelor naționale de 

absolvire a gimnaziului și Metodologia de evaluare finală treapta primară. Începând  cu anul de studii 2018-2019, elevilor claselor I-IX li se predă disciplina 

obligatorie „Dezvoltare personală”, iar pentru elevii claselor V-IX a fost reconceptualizată disciplina obligatorie ,,Educație pentru 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. De exemplu: la disciplina „Dezvoltarea personală”, indicăm tema „Integritatea persoanei. Situații și 

contexte de manifestare.” (clasa a VI-a) etc. Formarea continuă a inclus: formarea  cadrelor didactice, la ambele discipline, în cadrul căreia s-a atras atenția la 

formarea competențelor de intregritate personală a elevilor. Activitățile de formare urmează a fi continuate și pe parcursul următorilor ani. 

Pentru a eficientiza procesul de achiziții publice din instituție a fost organizat Grupul de lucru pentru achiziții publice-2019. 

Urmează să fie elaborate și publicat pe pagina web a instituției Raportul cu privire la procesul de achiziții publice -2019. 

În instituție  sunt elaborate Fișe de evaluare a performanțelor angajaților pentru și se emit ordine lunar pentru a acorda Sporul pentru performanțe. 

În contextul declarării de către Consiliul Europei în luna octombrie 2019 a  săptămânii de responsabilizare anticorupţie, în conformitate cu 

recomandarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în instituție s-au organizat activități de informare cu privire la prevenirea corupției.    

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Progresul în implementarea Planului  de acțiuni anticorupție în IP Gimnaziul „Valeriu Bulicanu” în  anul  2019 în perioada de raportare. 
 

Nr. 

d/o 

Acțiuni Conținutul acțiunilor Indicator de progres Indicator de realizare 

1 Prioritatea I Excluderea fenomenului colectării plăţilor informale în instituţia de învățământ 

 Acțiunea 1.1. Îmbunătăţirea practicilor de înscriere a copiilor în clasa I-âi în instituţie. Proces de înmatriculare a 

elevilor corect desfășurat 

Nu s-au înregistrat cazuri de 

colectare a plăților pentru 

înmatricularea copiilor. 

 Acțiunea 1.2. Emiterea ordinului cu privire la măsurile de prevenire şi combatere a 

fenomenului colectărilor plăţilor informale în instituţie la înmatricularea 

copiilor în clasa a I-âi. 

Ordin aprobat  Ordin nr. 74 din 26.03.2019  

 Acțiunea 1.3. Moniorizarea activității Consiliului de etică din instituție Plan de activitate al 

Consiliului de etică 

Raport de activitate a 

Consiliului de etică pe a/s 

2018-2019 

Plan aprobat pentru a/s 2019-

2020  la 05.09.2019 

 Acțiunea 1.4. Participare la seminarele de informare organizate de CNA prin 

intermediul DÎTS Nisporeni 

Fortificarea integrității 

cadrelor didactice 

Sesiune de informare privitor 

la prevenirea și combaterea 

plăților informale în educație. 

 Acțiunea 1.5. Organizarea campaniei de informare a părinților cu privire la plățile 

informale în instituție. 

Campanii de informare 

realizate  

Nr. 12 de ședințe cu părinții 

 Acțiunea 1.6. Contracararea constrângerii de către unii părinți a părinților altor elevi de 

a înființa și contribui financiar la fondul clasei. 

Nr. de constrângeri 

înregistrate 

Nu au fost înregistrate 

constrângeri din partea unor 

părinți. 

 Acțiunea 1.7. Organizarea ședințelor comune a cadrelor didactice cu conducerea  AO 

PRO Schola. 

Nr. ședințe comune 2 ședințe  

 Acțiunea 1.8. Instruirea elevilor din Consiliul școlar al elevilor  Nr. instruiri, nr. elevi instruiți 1 ședință, 13 membri instruiți 

 Acțiunea 1.9. Asigurarea funcționalității de raportare a cazurilor de corupție din 

instituție. 

Amenajarea unei boxe Boxa amenajată 

2 Prioritatea 2 Gestionarea eficientă și transparentă a banilor publici în instituție 

 Acțiunea 2.1. Completarea SIME Baza de date SIME Date corect întroduse în 

SIME, SAPD, SIPAS: 

Nr. elevi 

Nr. angajați 

Nr. TIC 

Buget aprobat/executat 

 Acțiunea 2.2.  Publicarea Raportului anual de achiziții publice pe pagina web a Pagina Web a instituției Urmează să fie publicat 



instituției. Raportul pe achiziții publice 

pe pagina Web a instituției 

(www.bolduresti.educ.md ) 

 Acțiunea 2.3. Inventarierea și luarea la evidență contabilă a bunurilor donate . Inventariere efectuată Nu au fost primite bunuri 

donate  

 Acțiunea 2.4.  Informarea comunității cu privire la bugetul aprobat al instituției pe a. 

2019 

Informație afișată pe panoul 

de informare 

Panou de informare completat 

cu bugetul instituției 

3 Prioritatea 3 Monitorizarea aplicării Codului de etică al cadrului didactic și pregătirea cadrelor didactice pentru promovarea educației de 

integritate și anticorupție. 

 Acțiunea 3.1. Monitorizarea implementării Codului de etică Note informative, rapoarte 

elaborate și discutate; nr. de 

cazuri de încălcări sesizate și 

sancționate 

Raport de activitate a 

Consiliului de etică a/s 2018-

2019 

 Acțiunea 3.2.  Instruirea cadrelor didactice cu privire la rigorile Codului de etică al 

cadrului didactic. 

Nr. ședințe de instruire, nr. 

cadre didactice instruite 

2 ședințe 

20 cadre didactice 

 Acțiunea 3.3. Informarea elevilor și părinților cu privire la rigorile Codului de etică al 

cadrului didactic. 

Nr. elevi și părinți informați 166 elevi 

123 părinți 

 Acțiunea 3.4.  Denunțarea și sancționarea încălcării prevederilor Codului de etică al 

Cadrului didactic. 

Nr. de cazuri denunțate Nu a fost înregistrat nici un 

caz. 

     

 

III. Riscurile depistate  în implementarea Planului  de acțiuni anticorupție în IP Gimnaziul „Valeriu Bulicanu” în  anul  2019 în perioada de raportare  

  

În instituție nu s-au înregistrat cazuri de  colectare a  banilor  oficial sau  neoficial. Dar există riscul ca să se sugereze procurarea și utilizarea unor materiale 

didactice,  culegeri de teste, compendii care nu sunt în schema de închiriere.  

Nu au fost depistate cazuri sau încercări de plată pentru înscriere în instituție, dar există riscul de a influența înscrierea copiilor care au frecventat grupa 

pregătitoare la grădiniță, dar nu au încă vârsta de școlarizare. 

Un alt risc pentru implementarea acțiunilor din Planul anticorupție se referă la funcționalitatea paginii web a instituției, care este în construcție. 

Alt risc este cointeresarea slabă  a comunității cu privire la datele din SIME, Fișa școlii, Bugetul instituției. 

 

 

Director                                     Nadejda ENACHE 

 

http://www.bolduresti.educ.md/

