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Notă informativă 

cu privire la implementarea 
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In temeiul Planului sectoгial аntiсоruрțiе în domeniul educației  / anii 20l8-2020,  aprobat рrin Hotarârea   Guvеrnului  пг. 816/20l8,  

publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2018, пr.3ЗЗ-3З5, аrt. 895, Vă informăm cu referire la activitățile realizate în sistemul 

educațional al raionului Nisporeni: 

Prioritatea nr.1 

Excludereafenomenuluicolectăriiplățilorinformaleîninstituțiile de învățământ 

1.2 Îmbunătățireapracticilor de înscriere a copiilorîninstituțiile de 

educațietimpurieprinintermediulsistemelorinformaționale 
În raionul Nisporeni nu au fost identificate  probleme cu înscrierea 

copiilor în grădinițe, în toate localitățile rurale sunt locuri 

disponibile în IET,  problema demografică și migrația populației 

influențează negativ asupra  numărul copiilor instituționalizați, 

demostrând descreștere  esențială. 
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În perioada pandemică de Covid-19 , întru evitarea riscurilor de 

infectare, s-a acceptat depunerea cererilor de înscriere în IET prin 

intermediul poștei electronice.Toate IET (26) dețin și uitizează un 

e-mail, jumătatea din instituții (14) dețin pagini pe rețele de 

socializare , utilizate periodic în asigurarea transparenței 

procesului educațional. 

1.8

. 

Contracarareaconstrângerii de cătreuniipărinți a părințiloraltorelevi de 

a înființaşi de a contribuifinanciar la fondulclasei 

Subiectul a fostmonitorizat cu responsabilitateaspecială,  

înrezultatulacțiunilorîntreprinse  am constatatreducereaesențială a 

petițiilor la subiect ( înultimii 2 ani au lipsit total 

asemeneaplângeri). Subiectuluidati se acordăatenție special 

înprocesul de monitorizare a instituțiiloreducaționale, generalizate 

ulterior încadrulședințelor de lucru: (Subiectdiscutatîn 4 ședințe de 

lucru) 

1.9 Instruireafactorilor de decizie din cadrulorganelor locale de 

specialitateîndomeniulînvățămîntuluiînceeacepriveştecolaborareacom

unitarăşi cu asociațiile (organizațiile) obștești ale părinților 

Despre colaborareacomunitarăşi cu asociațiile (organizațiile) obștești 

ale părinților s-a discutatîncadrulcelor 2 activitățidesfășurate cu 

suportulofițerilorCAN, cu implicareacolaboratorilor DITS, darși a 

conducătorilorinstituțiiloreducaționale. Ceamai de amploareactivitate a 

fostevenimentul ”O zianticorupțieînraionulNisporeni”, realizată cu 

DITS, ofițerii CAN șivoluntari.  

Realizate 2 seminare, evenimentulsus-nominalizat.  

Prioritatea II: Gestionareaeficientăşitransparentă a banilorpubliciîninstituțiile de învățământ 

2.2 Publicarearapoarteloranualeale instituțiilor de 

învățământprivindrealizareaprocedurilor de achizițiipublicepepaginile 

web ale acestora 

DITS realizează la finelefiecăruisemestrurapoarte de activitate, 

incluzândșidomeniulfinanciar, cu raportarespecialăreferitoare la 

gestiunearesurselor ,achizițiipublice. 

Întruasigurareatransparențeiachizițiilorpublice DITS 

publicăatâtanunțul, câtșirapoartelepe site-ul DITS : 

directoriulrapoarte:  



https://dgitsnisporeni.md/rapoarte/ 

Peaceeașipagină se publicăanumităinformație din 

instituțiileșcolare. Desi ,toate 33 de instituțiideținstatut de 

ordonatorsecundar de buget, iaruneleșcolipublicășipe site-ul 

special al instituției. 

2.3 Inventariereaşiluarea la evidențăcontabilă de cătredirectoriiinstituțiilor 

de învățământ a tuturorbunurilor donate de cătreasociațiile 

(organizațiile) obștești (ale părinților) înregistrateînmodulstabilit la 

AgențiaServiciiPublice/organeleadministrațieipublice locale, părinți, 

precumşi din parteaaltorpersoanejuridice, cu plasareaactului de 

inventariere la locvizibil la intrareaîninstituțiile de învăţămînt 

DITS a organizat 2 seminare instructive cu subiecte orientate spre 

management financiarși control intern, 

evidențiindobligativitatearăspunderiimanagerialevisavis de 

evidențacontabilă a bunurilor donate. 

La repartizareadonațiilorparvenite de la MECC, UNICEF, 

DITSaîntocmitactele de transmitere, 

documentelecontabilesolicitatepentruevidență. 

În present se 

perfecteazădocumentațiapentrutransmitereaîncomodat a 

unorbunuri: 60 lăptopuri, 50 termometre, birotică. 

Totodată, menționămcă se solicit o 

promovaremaiinsistentăaexperienței de plasare la locvizibil a 

actului de inventariere din instituțiile de învățământ. 

2.4 Informareaasociațiilor (organizațiilor) de părinți cu privire la 

bugetulaprobat (acordat) al instituțieipentruanul de 

învățămîntîngestiune, precumşi cu privire la necesitățilesuplimentare 

ale instituției, neacoperite de mijloacelebugetareacordate, 

prinafișareainformației la intrareaîninstituțiisauînaltelocurivizibile. 

Informațietransmisătuturorpărințilorîncadruladunărilorgeneralepă

rintești,  informareînConsiliulprofesoralșiConsiliul de 

administrație, Informațieafişatăpepanoulinformativ din 

cadrulinstituției de învățământ. 

Periodic esteinformatsicomitetulpărinților din 

instituțiileeducationale. 

https://dgitsnisporeni.md/rapoarte/


Desprebugetulaprobatpentruinstituțiileșcolare se informează 

periodic încadrulședințelorconsiliului rational, care au loc cu 

transmiteredirectăpe Facebook șiprinintermediul TV locale. 

Prioritatea IV: MonitorizareaaplicăriiCodului de etică al cadrului didactic 

șipregătireacadrelordidacticepentrupromovareaeducației de integritateșianticorupție. 

4.1 MonitorizareaaplicăriiCodului de etică a cadrului didactic DITS examinează anumite petiții cu accent pe atribuțiile 

Consiliului de etică și actului reglator.  Conducătorii instituțiilor 

educaționale sunt informați despre atribuțiile ce le dețin în 

contextul actului normativ. 

Totodată considerăm: pentru aplicabilitatea optimă  a Codului de 

etică se solicită a instrui complementar cadrele manageriale. 

4.3 Instruireacadrelordidactice cu privire la rigorileCodului de etică al 

cadrului didactic 

Despre rigorile Consiliului de etică s-a discutat  în cadrul a 2  

ședințe , începând cu anul aprobării actului normativ. Conținutul 

documentului este cunoscut și aplicabil.  

Totodată, considerăm oportun a include complementar în agendele 

de lucru ale ședințelor subiecte , ce solicită implicare și atitudine 

în respectarea actului normativ.  

4.4

. 

Informareaelevilorșipărinților cu privire la rigorileCodului de etică al 

cadrului didactic 

În fiecare instituție școlară există Consiliul elevilor, în componența 

Consiliului de administrație sunt elevi, care sunt implicați în 

procesul decizional  al instituției.  

-33 de conducători ai instituțiilor școlare sunt informați 

4.5 DenunțareașisancționareaîncălcăriiprevederilorCodului de etică al 

cadrului didactic 

În această perioadă au fost denunțate 2 cauri, sancționate 3 

persoane (2 pedagogi și 1 director). 



4.8 Evaluareaeficiențeipredăriimodulului de 

integritateşianticorupțieprinchestionărianonime (sondaje) ale elevilor/ 

studenților 

Sunt aplicate atât de DITS cât și de instituțiile educaționale diferite 

chestionare, menite să sondeze opinia referitor la integritatea 

angajaților din învățământ. Menționăm, că aplicarea  metodei 

chestionaruluimai frecvent se realizează în situații declarate de 

conflict, pentru identificarea problemelor, mai puțin pentru 

profilaxia cazurilor. 

Totodată menționăm , că semestrial se raportează despre  lacunele 

depistate, se includ recomandările necesare pentru ameliorare. 

 

 

Obiective pentru anul 2021:  

1. Optimizarea procesului de  transparență decizională în  activitatea de  gestiune financiară; 

2. Asigurarea transparenței decizionale în organizarea achizițiilor publice; 

3. Monitorizarea gradului de implementare a actelor normative, cu accent pe Codul de etică al cadrului didactic; 

4. Organizarea unui seminar pentru directorii debutanți cu referire la aplicarea Codului de etică a cadrului didactic. 

 

 

Șef     direcție                                 Nina STERPU 


