
Raport privind implementarea  

planului  local anticorupție pentru anii  2018-2020 

IP GIMNAZIUL VULCANESTI 
Prioritatea  1. Excluderea fenomenului  colectării plăților informale în instituția de 

învățământ  

 

Acțiunea 1.  Emiterea ordinului intern cu privire la măsurile de prevenire  și combatere a 

fenomenului colectării plăților informale în instituție 

Termenul de realizare: Anul de studii 2019-2020  

Instituția responsabilă: IP Gimnaziul Vulcănești  

Indicator de progres:  Ordin  emis si adus la cunostinta. 

                                          

                                                      Progresul în implementarea acţiunii 1  
 

Descrierea măsurilor 

întreprinse de către 

instituţiile responsabile de 

realizarea acţiunii:  
 

Realizarea indicatorilor de progres  
 

Indicator 1 

Familiarizare - 

Ordinul DÎTS 

Nisporeni   

nr. 221 din  

19.02.2019 

Cu privire  la 

interzicerea 

colectărilor 

ilicite de bani 

în instituții 

Indicator 2 

Emiterea 

ordinului 

intern nr.218 

din 20.12.2019 

referitor la 

interzicerea 

colectarilor de 

bani in 

institutie. 

 

Indicator 3 

Implicarea dirigintilor 

de clasa si parintilor la 

distribuirea cadourilor 

de Craciun. 

  

 

   

                                                       

 

Acțiunea  2. Desfășurarea campaniilor de informare a părinților și elevilor privind 

interzicerea colectării plăților informale 

Termenul de realizare: Anul de studii 2019-2020  

Instituția responsabilă: IP Gimnaziul Vulcănești  

Indicator de progres: Număr de campanii de informare a părinților și elevilor realizat. 

                                     Înscrierea benevola a părinților în AO ,,Prosperarea,, din 

                                     localitate. 

                                      Progresul in implementarea actiunii 2. 
 

Descrierea măsurilor 

întreprinse de către 

instituţiile responsabile de 

Realizarea indicatorilor de progres  
 

Indicator 1 

Număr de 
Indicator 2 

Înscrierea 
Indicator 3 

Efectuarea reparațiilor 



realizarea acţiunii:  
 

campanii de 

informare a 

părinților și 

elevilor 

realizat. 

benevola a pă- 

rinților în AO 

,,Prosperarea,, 

din 

localitate. 

curente doar din 

fondul instituției și cu 

forțele proprii. 

  

 

 

 

 

  

 

  

Prioritatea 2. Aplicarea Codului de Etică al cadrului didactic și pregătirea cadrelor 

didactice pentru promovarea  educației de integritate și anticorupție 

Acțiunea 1.  Monitorizarea aplicării Codului de Etică a  cadrului  didactic. 

Termenul de realizare: Permanent 

Instituția responsabilă: IP Gimnaziul Vulcănești  

Indicator de progres:  Număr redus de cazuri de încălcare a normelor de etică . 

                                         Note informative, rapoarte elaborate și discutate. 

                                                      Progresul în implementarea acţiunii 1.  
 

Descrierea măsurilor 

întreprinse de către 

instituţiile responsabile de 

realizarea acţiunii:  
 

Realizarea indicatorilor de progres  

 

Indicator 1 

Număr de 

cazuri de 

încălcare a 

normelor de 

etică 

Indicator 2 

Note 

informative, 

rapoarte 

elaborate și 

discutate 

Indicator 3  

Emiterea ordinului 

referitor la costituirea 

comisiei 

 În instituție pe 

parcursul 

sem.I nu au 

fost încălcate 

normele de 

etică 

0 0  

Acțiunea 2.  Informarea elevilor și părinților cu privire la rigorile Codului de Etică 

Termenul de realizare: Permanent 

Instituția responsabilă: IP Gimnaziul Vulcănești  

Indicator de progres: Număr de elevi și părinți informați. 

                                                      Progresul în implementarea acţiunii 2 
 

Descrierea măsurilor 

întreprinse de către 

instituţiile responsabile de 

realizarea acţiunii:  
 

Realizarea indicatorilor de progres  

Indicator 1 

Număr de 

elevi și părinți 

informați 

Indicator 2 

Cadrele didactie 

si auxiliare din 

institutie infor – 

Indicator 3 



mati cu prevede  

rile Codului de 

Etica. 

 Părinții și 

elevii au fost 

informați  cu 

prevederile 

Codului de 

Etică 

   

Prioritatea 3. Gestionarea  eficienta  si  transparenta a banilor publici  

 

Acțiunea 1. Informarea angajatilor si parintilor cu privire la bugetul institutiei. 

Termenul de realizare: Permanent. 
Instituția responsabilă: IP Gimnaziul Vulcănești  

Indicator de progres:  Transparenta maxima la gestionarea banilor publici. 

 

                                                      Progresul în implementarea acţiunii 1  
 

Descrierea măsurilor 

întreprinse de către 

instituţiile responsabile de 

realizarea acţiunii:  
 

Realizarea indicatorilor de progres  

Indicator 1 

Afisarea 

informatiei re- 

feritor la 

bugetul 

aprobat al 

institutiei in 

locuri 

accesibile si 

vizibile. 

Indicator 2 

Informarea 

tuturor 

actorilor 

referitor la 

deficitul 

bugetar si nece 

sitatile 

institutiei 

Indicator 3 

Control sporit asupra 

activitatii  contabile a 

institutiei. 

  

 

   

Actiunea 2. Inventarierea bunurilor si luarea la evidenta contabila a tuturor materialelor 

donate. 

Termen de realizare: Permanent. 

Institutia responsabila: IP Gimnaziul Vulcanesti. 

                                                      Progresul în implementarea acţiunii 2  

Descrierea măsurilor 

întreprinse de către 

instituţiile responsabile de 

realizarea acţiunii:  
 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1     

Elaborarea 

unui  

Registru de  

evidență  a 

bunurilor                                                    

donate      

Indicator 2   

Înregistrarea   

donațiilor și 

evidența lor  

strictă.                     

Indicator 3 

Asigurarea accesu- 

lui la informație a 

tuturor cadrelor      

didactice și a părinților 

                                                                    

 



 


