
RAPORT 

PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI SECTORIAL/ LOCAL  ANTICORUPȚIE 

DIN I.P.ȘCOALA PRIMARĂ-GRĂDINIȚĂ PĂRUCENI 

2019 

PRIORITATEA I. Excluderea fenomenului colectării plăților informale 

Acțiunea 1: Respectarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I în scopul eliminării riscurilor de fraudare a procedurii de înscriere 

Termen de realizare: mai-august 2019 

Indicator de progres: înscrierea copiilor în clasa I conform cererilor părinților din districtul școlar 

Progresul în implementarea acțiunii 1 

Descrierea măsurilor întreprinse  Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3 Indicator 4 

Informarea părinților pentru  depunerea cererilor de înscriere a copiilor în 
clasa I 

informare    

Acțiunea 2: Emiterea ordinului cu privire la măsurile de prevenire ți combatere  a fenomenului colectărilor plăților informale 

Termen de realizare: luna septembrie  

Indicator de progres: ordin emis 

Progresul în implementarea acțiunii 1 

Descrierea măsurilor întreprinse  Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3 Indicator 4 

Emiterea ordinului cu privire la măsurile de prevenire ți combatere  a 
fenomenului colectărilor plăților informale 
 

Ord. nr.52 
Din 

09.09.2019 

   



Acțiunea 3: Crearea comisiei  pentru monitorizarea procesului şi a modului de examinare a petiţiilor în care sînt semnalate acte de corupţie (Consiliul 

de etică) 

Termen de realizare:  2019-2020 

Indicator de progres: ordin emis 

Progresul în implementarea acțiunii 1 

Descrierea măsurilor întreprinse  Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3 Indicator 4 

Crearea comisiei  pentru monitorizarea procesului şi a modului de 
examinare a petiţiilor în care sînt semnalate acte de corupţie (Consiliul de 
etică) 

Ord. nr.50 
Din 

03.09.2019 

   

Acțiunea 4: Desfăşurarea campaniilor de informare a părinţilor privind interzicerea colectării plăţilor informale 

Termen de realizare: 2019-2020 

Indicator de progres: proces-verbal  

Progresul în implementarea acțiunii 1 

Descrierea măsurilor întreprinse  Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3 Indicator 4 

Ședință cu părinții Proces-
verbal 

Din 
06.09.2019 

   

 

PRIORITATEA II. Gestionarea eficientă și transparentă a banilor publici 

Acțiunea 1. Fortificarea capacităților Sistemului informațional de management în educație 



Termen de realizare : februarie 2019 

Indicator de progres :  SIME 

Progresul în implementarea acțiunii 1 

Descrierea măsurilor întreprinse  Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3 Indicator 4 

Introducerea datelor de realizare a bugetului în SIME Pagina web 
SIME 

   

 

Acțiunea 2. Inventarierea şi luarea la evidenţă contabilă a tuturor bunurilor donate, cu plasarea actului de inventariere la loc vizibil la intrarea în 

instituţia de învăţământ 

Termen de realizare : permanent 

Indicator de progres :  Panou informativ 

Progresul în implementarea acțiunii 1 

Descrierea măsurilor întreprinse  Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3 Indicator 4 

Înscrierea bunurilor în registrul de evidență a donațiilor Registrul de 
evidență a 
donațiilor 

   

 

Acțiunea 3. Informarea  părinţilor  cu privire la bugetul aprobat (acordat) al instituţiei pentru anul de învăţământ în gestiune, precum şi cu privire la 

necesităţile suplimentare ale instituţiei, neacoperite de mijloacele bugetare acordate, prin afişarea informaţiei la intrarea în instituţii sau în alte locuri 

vizibile 

Termen de realizare : permanent 



Indicator de progres :  Panou informativ 

Progresul în implementarea acțiunii 1 

Descrierea măsurilor întreprinse  Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3 Indicator 4 

Plasarea  bugetului aprobat  la loc vizibil la intrarea în instituție Panou 
informativ 

   

 

PRIORITATEA III. Monitorizarea aplicării Codului de etică al cadrului didactic şi pregătirea cadrelor didactice pentru promovarea educaţiei de 

integritate şi anticorupţie 

Acțiunea 1: Monitorizarea aplicării Codului de etică a cadrului didactic 

Termen de realizare: permanent 

Indicator de progres: Note informative 

Progresul în implementarea acțiunii 1 

Descrierea măsurilor întreprinse  Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3 Indicator 4 

ședințe  Proces-
verbal 

din 
26.08.2019 

Proces-verbal 
din 09.09.2019 

  

 

 

 


