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Nr. 

crt. 

Acțiunea Termenul de realizare Indicatorii de progres Sursa de 

verificare 

Prioritatea I: Excluderea fenomenului colectării plăților informale în instituțiile de învățământ 

Rezultatele scontate: 

- excluderea fraudării procedurilor de înscriere/ admitere a elevilor în colegiul ,,Alexei Mateevici”; 

- evaluarea reușitei academice a elevilor exclusiv pe bază de merit, indiferent de capacitatea şi disponibilitatea părinților şi elevilor de a oferi 

plăți şi cadouri cadrelor didactice şi administrației instituțiilor de învățământ; 
 

1 2 3 4 5 

1.1. Emiterea ordinelor cu privire la măsurile de 

prevenire şi combatere a fenomenului 

colectărilor plăților informale în colegiul ,,A. 

Mateevici” 

Semestrul II 

 

 

 

 

 

Semestrul II 

 1. Ordinul nr.09 C din 02.01.2019 emis de 

directorul instituției, cu privire la examenul 

Național de Bacalaureat(1. Se interzice 

colectarea sau favorizarea acțiunilor de 

colectare a fondurilor materiale sau bănești 

de la orice persoană fizică sau juridică în 

legătură cu examenul de Bacalaureat)  

2. Ordinul Nr. 10 C din 02.01.2019 cu 

privire la contracararea procesului de 

fraudare a examenelor de calificare în 

sesiunea de examinare 2019. 

Ordine și dispoziții 

cu privire la 

activitatea de bază a 

Colegiului ,,Alexei 

Mateevici” 

 

1.2. Crearea grupului interdepartamental pentru 

monitorizarea procesului şi a modului de 

examinare a petiţiilor în care sânt semnalate acte 

de corupţie, Consiliul de Etică, care este 

constituit din următorii membri: 

1. Un cadru de conducere , 2 cadre didactice 

(psihologul școlar), un reprezentant al 

 Semestrul I anul de 

studii 2017-2018 

Ordinul nr. 13 C din 25.01.2017 cu privire 

la Constituirea Consiliului de Etică 

Ordinul nr. 112 C din 15.12.2017 cu 

privire la modificarea Consiliului de Etică 

din Colegiul ,,A. Mateevici” din Chișinău 

Decizia Consiliului Profesoral Nr. 03 din 

12 decembrie 2017,,Despre constituirea 

Ordine și dispoziții 

cu privire la 

activitatea de bază a 

Colegiului ,,Alexei 

Mateevici” 

 



1 2 3 4 5 

organizației sindicale, un părinte membru 

al Consiliului Părintesc 

Consiliului de etică al Colegiului ,,Alexei 

Mateevici” din Chișinău  

1.3. Desfășurarea campaniilor de informare a 

părinților şi elevilor privind interzicerea 

colectării plăților informale: 

1. Ședințele generale nr. 01, 02, 03 cu 

părinții elevilor anului I (ordinea de zi: 

Cu privire la respectarea Regulamentului 

Intern de activitate a Colegiului ,,A. 

Mateevici” 

 

2. Ședințele generale cu părinții elevilor 

anului III(ordinea de zi: 1. Regulamentul 

de organizare și desfășurare a 

Examenelor Naționale de absolvire;  

 

P 2. Diverse: Familiarizarea cu ordinul 

emis de directorul instituției, cu privire la 

interzicerea sub orice pretext, formă și 

modalitate de acumulare de bani pentru 

organizarea și desfășurarea  examenelor 

de bacalaureat, confirmate prin semnătura 

părinților în listele propuse de diriginți. 

 

3. Sedințe ale Consiliului Elevilor din 

Colegiul ,,Alexei Mateevici” 

 

 

 

Trimestrial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestru I al anului 

de studiu 2018-2019 

 

 

 

Decizia nr. 05 a ședințelor generale nr. 01, 

02, 03  cu părinții elevilor anului I din data 

de 02.09.2018 

 

 

Procese-verbale nr. 07 și 08 ale ședințelor 

generale cu părinții elevilor anului III din 

data de 08.02.2019 

Ordinul nr.09 C din 02.01.2019 emis de 

directorul instituției, cu privire la examenul 

Național de Bacalaureat(1. Se interzice 

colectarea sau favorizarea acțiunilor de 

colectare a fondurilor materiale sau bănești 

de la orice persoană fizică sau juridică în 

legătură cu examenul de Bacalaureat)  

 

 

Proces verbal Nr. 01 al ședinței Consiliului 

Elevilor din data de 20.09.2018 

Decizia nr. 03 a ședinței Consiliului 

Elevilor din data de 20.09.2018:d)De a 

 

 

 

Registrul proceselor-

verbale ale 

ședințelor generale 

cu părinții. 

 

 

 

Ordine și dispoziții 

cu privire la 

activitatea de bază a 

Colegiului ,,Alexei 

Mateevici” 

 

 

 

 

 

Procese-verbale ale 

Consiliului Elevilor 



1 2 3 4 5 

informa colegii la ora de dirigenție cu 

problemele abordate în cadrul atelierului 

de lucru al CNE ÎPT de a nu admite 

practici și comportamente abuzive 

(colectarea de bani, administrarea 

medicamentelor de către personalul 

didactic fără pregătire specială, impunerea 

elevilor care nu respectă regulamentele 

școlare să facă ordine în grupurile sanitare 

etc) 

1.10. Instruirea membrilor Consiliului elevilor din 

colegiu în iniţierea, participarea la elaborarea şi 

promovarea deciziilor referitoare în viaţa 

instituției în cadrul ședințelor CE din Colegiu. 

24 aprilie 2019 Proces-verbal Nr. 08 al ședinței Consiliului 

Elevilor din data de 24 aprilie 2019 

Număr de elevi instruiți- 19 membri ai CE 

care au informat colegii în cadrul orelor de 

dirigenție cu rezultatele atelierului de lucru 

al Coordonatorilor CE referitor la 

delegarea unui reprezentant al Consiliului 

Elevilor din instituție în CNE ÎPT în 

conformitate cu etapele de bază ale 

Recomandărilor Metodologice de 

organizare a procesului de delegare a 

reprezentantului CE din instituție în CNE 

din ÎPT, cu Regulamentul de constituire și 

funcționare a CNE din ÎPT, cât și cu 

examinarea instrumentelor de consultare a 

opiniei elevilor referitor la diverse aspecte 

ale vieții din instituția de învățământ. 

Procese-verbale ale 

Consiliului Elevilor 

Prioritatea III: Reducerea incidenței fraudei academice în instituțiile de învățământ 

Rezultatele scontate: 

- cultivarea intoleranței față de acțiuni de fraudă academică (plagiat, copiat, mituire) în mediul educațional; 

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



1 2 3 4 5 

3.6. Transparentizarea examenului de calificare în 

învățământul profesional tehnic prin metoda 

sistemului unificat de evaluare finală a 

competențelor profesionale ale absolvenților și 

Registrul proceselor-verbale ale Consiliului 

Profesoral 

 

Semestru II anul de 

studii 2018-2019 

Ordinul nr. 32 C din 08.05.2019 privind 

examenul de calificare, care prevede 

numirea președintelui examenelor de 

calificare- Gavrilenco Violeta, directorul 

IET ,,Sălcioara”, com. Stăuceni, mun. 

Chișinău. 

  

Procesul-verbal nr. 07 din 22.05.2019 al 

Consiliului Profesoral  

 

 

Proces-verbal nr.10 din 22.04.2019 al 

Consiliului Administrativ( cu privire la 

desfășurarea examenelor de absolvire și 

constituirea examenelor de calificare). 

Ordine și dispoziții 

cu privire la 

activitatea de bază a 

Colegiului ,,Alexei 

Mateevici” 

 

 

Procese-verbale ale 

Consiliului 

Profesoral 

 

Procese-verbale ale 

Consiliului 

Administrativ 

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

integritate și anticorupție 

Rezultatele scontate: 

- sporirea intoleranței față de acțiunile de corupție; 

- creșterea gradului de educație anticorupție a personalului instituțiilor de învățământ; 

- consolidarea integrității profesionale a cadrelor didactice și a administrației instituțiilor de învățământ pentru a servi drept model de urmat 

pentru discipolii lor. 

4.1. Monitorizarea aplicării Codului  de etică a 

cadrului didactic prin: 

1.  Crearea consiliului de etică 

 

 

2. Elaborarea Regulamentului de organizare 

și funcționare al Consiliului de Etică  al 

 

 

Permanent, cu 

verificarea 

Ordinul nr. 13 C din 25.01.2017 cu privire 

la Constituirea Consiliului de Etică 

Ordinul nr. 112 C din 15.12.2017 cu 

privire la modificarea Consiliului de Etică 

din Colegiul ,,A. Mateevici” din Chișinău 

Ordine și dispoziții 

cu privire la 

activitatea de bază a 

Colegiului ,,Alexei 

Mateevici” 

Registrul proceselor-

verbale ale 



1 2 3 4 5 

IP Colegiului ,, Alexei Mateevici”, 

(procedurii de sesizare și examinare a 

petițiilor și cererilor). 

 

 

3. Elaborarea Planului de activitate al 

Consiliului de Etică din colegiu. 

indicatorilor de 

progres 

 

Decizia Consiliului Profesoral Nr. 05 din 

24.01.2017, privind constituirea 

Consiliului de Etică a instituției pe 2 ani 

Decizia Consiliului Profesoral Nr. 03 din 

12 decembrie 2017,,Despre modificarea 

componenței Consiliului de etică al 

Colegiului ,,Alexei Mateevici” din 

Chișinău pentru anii de studii 2018-2019 

din 12 decembrie 2017 

Consiliului 

Profesoral 

 

4.2. Funcționalitatea consiliului de etică din colegiu 

prin: 

1. Prezentarea principiilor de activitate a 

consiliului, a misiunii, funcțiilor, 

atribuțiilor membrilor Consiliului de 

Etică 

 

 

 

2. Raport de activitate al Consiliului de 

Etică 

 

3. Semnarea fișei declarative privind 

respectarea Codului Educației, Codului 

de Etică al cadrului didactic pentru anul 

de studiu 2018-2019  

 

 

Permanent, cu 

verificarea 

indicatorilor de 

progres 

2 ședințe ale Consiliului de Etică. 

 

Prezentare PP privind Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului de 

Etică și a Planului de activitate al 

Consiliului de Etică în cadrul Consiliului 

Profesoral 30.01.2018. 

 

Consiliul Profesoral din 17.05.2018 

Elaborarea fișei declarative privind 

respectarea prevederilor Codului Educației, 

Codului de Etică a cadrului didactic, Legii 

nr. 90 din 24.04.2008 cu privire la 

prevenirea și combaterea corupției, ord. nr. 

1049 din 10.10.2014 cu privire la punerea 

în aplicare a Instrucțiunilor privind 

mecanismul intersectorial de cooperare, 

identificare și evaluare, referirea asistența 

și monitorizarea copiilor victime și 

Pagina web a 

colegiului 

 

Registrul proceselor-

verbale ale 

Consiliului 

Profesoral 

 

 

 

 

 

Dosarul personal al 

cadrului didactic 

 

 



1 2 3 4 5 

potențialii victime ale violenței ANET  și a 

altor legi. 

4.3. Instruirea cadrelor didactice cu privire la rigorile 

Codului de etică al cadrului didactic: 

1. Comunicare ,,Prezentarea Proiectului de 

activitate a Consiliului de Etică”, 

președintele Consiliului de Etică- Cașu 

Diana. 

2. Informarea în cadrul catedrelor privind 

semnarea fișei declarative, care a fost 

semnată în I săptămână a anului de studiu 

2018-2019. 

 

 

Semestrul II 2017-

2018 

 

 

Consiliul Profesoral 30.01.2018. 

 

Număr de cadre didactice instruite- 32 

 

Registrul proceselor-

verbale ale 

Consiliului 

Profesoral 

 

4.5. Pe parcursul anului de studiu 2018-2019 nu s-au 

înregistrat petiții, plângeri, încălcări a 

prevederilor Codului de etică al cadrului didactic  

 

 Număr de cazuri denunțate- 0 

număr de sancțiuni aplicate- 0 

 

 


