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Nr. crt. Acţiunea Termenul de 

realizare 

responsabil Indicatorii de progres 

Prioritatea I: Excluderea fenomenului colectării plăţilor informale  

Rezultatele scontate: 
- asigurarea accesului egal al copiilor în instituţia de învăţământ, în temeiul unor criterii obiective; 

- evaluarea reuşitei academice a elevilor exclusiv pe bază de merit, indiferent de capacitatea şi 

 disponibilitatea părinţilorşi elevilor de a oferi plăţişi cadouri cadrelor didactice  

şiadministraţieiinstituţiei de învăţământ; 

  

1 2 3 4 5 

1.1. Respectarea prevederilor Metodologiei de înscriere a 

copiilor în clasa I în scopul eliminării riscurilor de fraudare a 

procedurii de înscriere 

august, 2019 Director Ordinul 1/e 

Din 02.09.2019 cu privire la 

înscrierea elevilor în clasa I-

i 

1.2. Emiterea ordinului cu privire la măsurile de prevenire şi 

combatere a fenomenului colectărilor plăţilor informale  

Septembrie , 

2019 

Director   

Ordin nr.9 din 06.09.2019 

1.3. Crearea comisiei  pentru monitorizarea procesului şi a 

modului de examinare a petiţiilor în care sînt semnalate acte 

de corupţie (Consiliul de etică) 

Septembrie 

2019 

Director  Ordin nr. 11 din 06.09.2019 

1.5. Contracararea constrîngerii de către unii părinţi a părinţilor 

altor elevi de a înfiinţa şi de a contribui financiar la fondul 

clasei 

Permanent, cu 

verificarea 

semestrială a 

indicatorilor de 

progres 

 

 

 

 

 

Consiliul de etică 0 

Prioritatea II: Gestionarea eficientă şi transparentă a banilor publici  

Rezultatele scontate: 
- transparenţa rapoartelor financiare ale instituţiei de învăţămînt; 

- prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice;  

2.1. Fortificarea capacităţilor Sistemului informaţional de 

management în educaţie (SIME)  

2019-2020 Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării; 

Sistemul Informaţional de 

Management în Educaţie 



Centrul Tehnologii 

Informaţionale şi 

Comunicaţionale în 

Educaţie (CTICE) 

(responsabilitate 

concomitentă) 

(SIME) extins  se va 

completa până la 31.01.2020 

2.2. Publicarea raportului  anuale ainstituţiei  de învăţământ 

privind realizarea procedurilor de achiziţii publice pe pagina 

web  

Permanent, cu 

verificarea 

semestrială a 

indicatorilor de 

progres 

Instituţia de învăţământ Raportul 

2.3. Inventarierea şi luarea la evidenţă contabilă a tuturor 

bunurilor donate, cu plasarea actului de inventariere la loc 

vizibil la intrarea în instituţia de învăţământ 

Permanent, cu 

verificarea 

semestrială a 

indicatorilor de 

progres 

Instituţiile de învăţămînt Rezultatele inventarierri se 

vor anunța la Consiliul de  

2.4. 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 

Permanent, cu 

verificarea 

semestrială a 

indicatorilor de 

progres 

Instituţia de învăţământ Informaţie afişată pe panoul 

informative din cadrul 

instituţiei de învăţămînt 

Prioritatea III: Reducerea incidenţei fraudei academice în  

Rezultatele scontate: 
- cultivarea intoleranţeifaţă de acţiuni de fraudă academică (plagiat, copiat, mituire) în mediul educaţional; 

- evaluarea echitabilă, bazată exclusiv pe bază de merite ale elevilor. 

     

3.2. Implementarea mecanismelor de prevenire a corupţiei în 

cadrul olimpiadelor şcolare 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor de 

progres 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării; 

Agenţia Naţională pentru 

Curriculum şi Evaluare 

(responsabilitate comună) 

Mecanismele de prevenire a 

corupţiei în cadrul 

olimpiadelor şcolare 

implementate 

Prioritatea IV: Monitorizarea aplicării Codului de etică al cadrului didactic şi 

 pregătirea cadrelor didactice pentru promovarea educaţiei de integritate şianticorupţie 

Rezultatele scontate: 
- aplicarea uniformă a Codului de etică al cadrului didactic în toate instituţiile de învăţămînt; 

- sporirea intoleranţeifaţă de acţiunile de corupţie; 

- dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în vederea predării cursurilor de integritate; 

- creşterea gradului de educaţieanticorupţie a personalului instituţiilor de învăţămînt; 

 consolidarea integrităţii profesionale a cadrelor didactice şi a administraţieiinstituţiilor 



de învăţămînt pentru a servi drept model de urmat pentru discipolii lor. 

4.1. Monitorizarea aplicării Codului de etică a cadrului didactic Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor de 

progres 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării; 

organele locale de 

specialitate în domeniul 

învăţămîntului 

(responsabilitate 

concomitentă) 

0  cazuri de încălcări 

sesizate şi sancţionate 

4.2. Instruirea cadrelor didactice cu privire la rigorile Codului de 

etică al cadrului didactic 

2018-2020 Consiliul de etică, direcția  1 instruire 

Proces verbal din 

09.09.2019  

13 cadre didactice 

4.3. Informarea elevilor şi părinţilor cu privire la rigorile Codului 

de etică al cadrului didactic 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor de 

progres 

Consiliul de etică, direcția 80 

https://gimnaziul-

ciutesti.webnode.ro/ 

4.4. Denunţarea şi sancţionarea încălcării prevederilor Codului 

de etică al cadrului didactic 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor de 

progres 

Populația școlară  0 
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