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PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

NAŢIONALE ANTICORUPŢIE  

AN SCOLAR 2020-2021 

Realizat în baza Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5144/26 septembrie 2013 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție în 

Educație, ce prevede realizarea la nivelul unităților de învățământ a unui plan de integritate vizând: 

 Crearea unui site al unității de învățământ pentru “creșterea transparenței în actul managerial”; 

 Obiectivul specific 1.2.- Măsura 1.2.3; Măsura 1.2.5; Măsura 1.2.6. 

 Obiectivul specific 1.3.- Măsura 1.3.1; Măsura 1.3.2; Măsura 1.3.3; Măsura 1.3.4; 

 Obiectivul specific 1.4.- Măsura 1.4.1; Măsura 1.4.2; Măsura 1.4.3; Măsura 1.4.5; 

 Obiectivul specific 2.2.- Măsura 2.2.1; Măsura 2.2.2; Măsura 2.2.3; Măsura 2.2.4; Măsura 2.2.5; 

 Obiectivul specific 2.3.- Măsura 2.3.1; Măsura 2.3.2; 

 Obiectivul specific 3.2.- Măsura 3.2.1; Măsura 3.2.2; 

 Obiectivul specific 4.1- Măsura 4.1.1 

    OBIECTIV GENERAL 1 – Prevenirea corupției la nivelul sectorului educațional 

 OBIECTIV GENERAL 2 - Creșterea gradului de educație anticorupție 

 OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ si a cooperării interinstituționale în domeniul prevenirii si 

combaterii corupției în educație 

 OBIECTIV GENERAL 4 - Aprobarea, implementarea și actualizarea planului sectorial aferent sectorului educațional, precum și dezvoltarea 

sistemului de monitorizare a implementării strategiei si planului aferent 

 

Nr. 
crt. 

Masura impusa Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termen de 
realizare 

Surse de 
verificare 

1 Masura 1.2.3 Identificarea de 
resurse financiare prin 

accesarea fondurilor structurale 

pentru imple- mentarea de 
proiecte in domeniul 

integritatii si bunei guvernari la 

nivelul sectorului educational, 
in 

- numarul de 
proiecte depuse; 

- numarul de 

proiecte finantate; 
- numarul de 

proiecte finalizate. 

nealocarea 
resurselor 

umane necesare 

Dir. Cochinescu 
Mihaela 

in limita 
bugetului 

prevazut si 

din fonduri 
structurale 

permanent raportari 
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parteneriat cu societatea civila. 

2 Masura 1.2.5 Imbunatatirea 

strategiilor de comunicare pe 

teme anticoruptie la nivelul 
scolii, care sa ia in calcul 

potentialele riscuri si 
vulnerabilitati la coruptie. 

- numarul de 

comunicate de 

presa; 
- numarul de 

emisiuni radio, tv; 

- numarul de 
raspunsuri la 
solicitarile media 

nealocarea 

resurselor 

necesare 

Dir. Cochinescu 

Mihaela  

in limita 

bugetului 

prevazut 

semestrial strategia de 

informare 

publica sa fie 
actualizata 

3 Masura 1.2.6 
Crearea unei structuri minime 

pentru site-ul web ale unitatii 
de invatamant si asigurarea 

actualizarii permanente a 

acestora. 

- numarul de 

proceduri 
elaborate; 

- numarul de site-

uri web cu 
structura minima 

functionale. 

nealocarea 

resurselor 
necesare 

Dir. 

Cochinescu 
Mihaela  

 

. 

in limita 

bugetului 
prevazut 

semestrial site-urile web 

ale unitatilor 
de invatamant 

4 Masura 1.3.1 
Aprobarea, implementarea si 

monitorizarea aplicarii Codului 

etic pentru învățamant 
preuniversitar 

- gradul de cunoas- 

tere de catre 
angajati a codului; 

- nr. de informari 

periodice asupra 
aspectelor de 

incalcare a 

codului; 

- nr de diseminari 
de bune practici. 

resurse 

financiare 
insuficiente 

pentru 

componenta de 
formare 

a 

formatorilor/di 

seminare 

Dir. Cochinescu 
Mihaela 

bugetul 

MEC, in 
limita 

fondurilor 

existente 

permanent - diseminarea 

Codului de 
etica in 

cadrul 

consiliilor 
profesorale; 

- includerea 

in planul 

managerial 
necesitatea 

diseminarii 

Codului de 
etica; 
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Nr. 

crt. 

 

Masura impusa 
 

Indicatori 
 

Riscuri 
 

Responsabili 
 

Resurse 
 

Termen de 

realizare 

 

Surse de 

verificare 

5 Masura 1.3.2 
Aprobarea si 
implementarea 
codului etic pentru 

personalul din 
educatie care lucreaza 

in proiecte cu finantare 

externa. 

- nr de chestionare 

privind gradul de 

cunoastere de catre 

angajati a codului; 
- nr de informari 

periodice asupra 

aspectelor de incalcare a 
prevederilor codului; 

- nr de informari 

periodice asupra 

prevederilor codului de 
etica; 

- nr de diseminari de bune 

practici. 

resurse 

financiare 

insuficiente 

pentru 
componenta 

de formare a 

personalului 
implicat in 

gestionarea 

programelor 

finantate din 
fonduri 

comunitare 

nerambursabie 
postaderare 

Dir. Cochinescu 
Mihaela 
Dir adj Gherghe 

Vasilica 

- finantare 

MEC, in limita 

bugetului 

aprobat 
- finantare 

fonduri 

structurale. 

permanent - diseminarea 

prevederilor 

Codului pentru 

evitarea 
situatiilor de 

incompatibili- 

tate si conflict de 
interese de catre 

personalul 

implicat in 

gestionarea 
programelor 

finantate din 

fonduri 
comunitare 

nerambursabile 

postaderare in 
cadrul consiliilor 

profesorale; 

6 Masura 1.3.3 

Desfasurarea de 
actiuni de promovare 

a prevederilor 

Codului de etica 
pentru invatamantul 

preuniversitar 

destinate personalului 

vizat din cadrul 
invatamantului 
preuniversitar 

- nr de actiuni de 

promovare si dezbatere a 
codurilor; 

- rapoartele de activitate 

publicate anual; 

nealocarea 

resurselor 
necesare 

Dir. Cochinescu 
Mihaela 

in limita 

bugetului 
prevazut 

anual - rapoarte de 

activitate 
publicate anual; 

- raport de 

evaluare a 
institutiei. 
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7 Masura 1.3.4 
Consolidarea unor 

sisteme interne de 

management si 
asigurare a calitatii la 

nivelul unitatilor 

scolare care sa asigure 

transparenta si 
responsabilitatea 

institutionala cu 

privire la aspectele 
legate de etica 

profesionala si de 
performantele 
profesionale 

- numarul de 
proceduri; 

- rapoartele de activitate 

publicate anual; 
- numarul de sisteme 

interne de manage- ment 

si asigurare a calitatii 

implementate 
la nivelul unitatilor si de 
invatamant; 

nealocarea 
resurselor 

necesare 

Dir. Cochinescu 
Mihaela 

in limita 
bugetului 

prevazut 

anual - rapoarte de 
activitate 

publicate anual; 

- raport de 
evaluare a 

institutiei. 
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Nr. 

crt. 

 

Masura impusa 
 

Indicatori 
 

Riscuri 
 

Responsabili 
 

Resurse 
 

Termen de 

realizare 

 

Surse de 

verificare 

8 Masura 1.4.1 
Prevenirea conflictelor 
de interese in 

gestionarea fondurilor 

publice la nivelul 
sectorului educational 

prin elaborarea si 

implementarea unor 
proceduri specifice 

- numarul de 

proceduri 

specifice 

elaborate; 
- rapoartele de 

activitate 

publicate anual. 

elaborarea 

si/sau 

implementarea 

superficiala de 
proceduri 

specifice 

Dir. Cochinescu 
Mihaela 

in limita bugetului 

prevazut 

anual - rapoarte de 

activitate 

publicate anual; 

- raport de 
evaluare a 

institutiei 

9 Masura 1.4.2 
Elaborarea si 

diseminarea de 
materiale cu caracter de 

indrumare privind 

achizitiile publice si 
diseminarea acestora la 

nivelul personalului cu 

functii de conducere din 

cadrul unitatilor de 
invatamant si al altor 

institutii din sectorul 
educational 

numarul de 

materiale cu 
caracter de 

indrumare privind 

achizitiile publice 
elaborate si 

diseminate 

nealocarea 

resurselor 
necesare 

privind 

actiunile de 
dezbatere a 

materialelor cu 

caracter de 
indrumare 

privind achizi-

tiile publice 

elaborarea 
si/sau 

implementare

a superficiala 
de proceduri 

specifice. 

Dir. Cochinescu 
Mihaela 

in limita 

bugetului 
prevazut 

anual - rapoarte de 

activitate 
publicate anual; 

- raport de 

evaluare a 
institutiei 
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10 Masura 1.4.3 
Asigurarea implicarii 
tuturor factorilor 

cointeresati in procesul 
de elaborare a planului 

de achizitii al unitatii 

de 
invatamant 

numarul de 
consultari 

nealocarea 
resurselor 

necesare 

privind 
actiunile de 

consultare 

Dir. Cochinescu 
Mihaela 

in limita bugetului 
prevazut 

anual rapoarte de 
activitate 

publicate anual 

11 Masura 1.4.5 

Asigurarea 
transparentei 

resurselor bugetare si 

extrabugetare prin 
publicarea anuala a 

informatiilor la 

avizierul scolii/pe 
site-ul web al 
unitatii de invatamant 

numarul de 

rapoarte publicate 

nealocarea 

resurselor 
umane 

necesare 

Dir. Cochinescu 

Mihaela 

in limita bugetului 

prevazut 

anual rapoarte 

publicate anual 
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Nr. 

crt. 

 

Masura impusa 
 

Indicatori 
 

Riscuri 
 

Responsabili 
 

Resurse 
 

Termen de 

realizare 

 

Surse de 

verificare 

12 Masura 2.2.1 
Introducerea tematicii 
anticoruptie in cadrul 
activitatilor 
extracurriculare 

- nr de proiecte 
- nr de elevi 

beneficiari ai noii 
tematici 
- evolutia 
perceptiei privind 
coruptia. 

reducerea 

numarului de 

ore de 

scoala/saptama
na 

Dir. Cochinescu 

Mihaela  

Prof. Ciorobea 

Victorita – 
consilier educativ 

in limita bugetului 

aprobat 

permanent - planul 

de 

invataman

t 
- programa scolara 

13 Masura 2.2.2 
Stimularea organizarii 

periodice si sistematice, 

la nivelul 

invatamantului, a unor 
programe extra- 

curriculare si 

extrascolare destinate 
cresterii nivelului 

educatiei anticoruptie a 

tinerei generatii, prin 
parteneriate cu institutii 

avand competente in 
domeniul prevenirii si 
combaterii coruptiei 

- numarul de 

proiecte/programe; 

- numarul de elevi 
beneficiari; 

- evolutia 

perceptiei privind 

coruptia 

reducerea 

numarului de 

ore de 
scoala/saptama

na 

Dir. Cochinescu 

Mihaela  

Prof. Ciorobea 
Victorita – 

consilier educativ 

in limita bugetului 

aprobat 

permanent - acorduri de 

parteneriat/protoc

ol 
/colaborare; 

- planul 

de 

invataman
t 
- programa 

scolara. 
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14 Măsura 2.2.3 
Monitorizarea video 

si audio a 

concursurilor si 
examenelor naționale 

organizate in 

sistemul educațional 

- nr de camere 
video montate; 

- nr de sisteme 

audio montate; 
- nr de încălcări ale 

prevederilor 

metodologiei de 

organizare si 
desfășurare 

a examenelor 

naționale surprinse 
pe camerele video 

sau de sistemele 

audio; 
- evoluția 

percepției privind 

corupția. 

nealocarea 
resurselor 

necesare 

Dir. Cochinescu 
Mihaela 

in limita bugetului 
aprobat 

permanent inregistrarile 
video/audio; 

- rapoartele de 

monitorizare 
a 

concursurilor 

si examenelor 

naționale. 
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Nr. 

crt. 

 

Masura impusa 
 

Indicatori 
 

Riscuri 
 

Responsabili 
 

Resurse 
 

Termen 

de 

realizar

e 

 

Surse de 

verificare 

15 Masura 2.2.4 
Derularea de programe 

si campanii de informare 

si responsabilizare a 

elevilor cu privire la 
riscurile si consecintele 

negative ale 
coruptiei 

- numarul de 

campanii derulate; 

- numarul de 

programe 
implementate 

nealocarea 

resurselor 

necesare 

Dir. 

Cochinescu 

Mihaela  

Prof. Ciorobea 
Victorita – 

consilier 

educativ 

in limita bugetului 

aprobat 

permanent rapoarte privind 

derularea 

campaniilor 

16 Masura 2.2.5 
Revizuirea Codului etic 

al elevilor, raportat la 

Codul etic pentru 
invatamantul 

preuniversitar 

- nr de informari 

periodice asupra 
incalcarii prevede- 

rilor codului; 
- nr de diseminari 
de bune practici 

resurse 

financiare 
insuficiente 

Dir. 
Cochinescu 

Mihaela 

bugetul MEC, 

in limita 
fondurilor 

existente 

noiembrie rapoarte referitoare 

la diseminarea 
prevederilor 

Codului de etica la 

nivelul unitatilor 

de 
invatamant 

17 Masura 2.3.1 
Organizarea la nivel local 
a dezbaterilor publice 

anticoruptie, cu 

participarea factorilor 
cointeresati de la nivelul 

sectorului educational 

- nr de dezbateri 
organizate si nr 

participanti; 

- nr de propuneri 
pentru 

imbunatatirea 

activitatii; 
- materialele 

promotionale 

utilizate 

nivel scazut de 
participare si a 

reprezentantilor 

institutiilor 
publice la dez- 

baterile organi- 

zate. 

Dir. Cochinescu 
Mihaela 
- grupul de lucru 
pentru prevenirea 

actelor de 

coruptie in 
educatie 

veniturile proprii, 
in limita bugetului 

semestrial raportari anuale 
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18 Masura 2.3.2 
Desfasurarea de 
campanii nationale si 
locale pentru 
promovarea unui 
comportament de 

recunoastere si 

respingere a coruptiei, 
inclusiv prin dezvoltarea 

de parteneriate scoala - 

comunitate - familie 

- numarul de 
parteneriate; 

- nr de actiuni cu 

caracter informativ; 
- numarul de 

factori implicati 

nivelul scazut de 
participare si 

implicare a 

reprezentantilor 
celor 3 segmente 

vizate: scoala - 

comunitate - 

familie 

Dir. Cochinescu 
Mihaela 
- grupul de lucru 
pentru prevenirea 

actelor de 

coruptie in 
educatie 

finantare MEC permanent - organizarea de 
campanii de 

conștientizare prin 

dezbateri (cu 
personal MAI, 

MJ, MFP in fata 

prof si elevilor) 

- postarea pe site a 
proiectelor comune 

serbarea scolii, 

„Ziua Porților 
Deschise“. 
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Nr. 

crt. 

 

Masura impusa 
 

Indicatori 
 

Riscuri 
 

Responsabili 
 

Resurse 
 

Termen de 

realizare 

 

Surse de 

verificare 

19 Masura 3.2.1 
Incheierea de protocoale de 
colaborare si comunicare in 

vederea operationalizarii bazei 

de date cu proceduri si 
instrumente de monitori- zare a 

factorilor vulnerabili din 

domeniul educatiei, susceptibili 

de a genera fapte de coruptie in 
randul 
personalului din scoli 

- numarul de 

protocoale de 

colaborare si 

comunicare 
incheiate; 

- intalniri de 

lucru organizate 
(focus- grupuri, 

ateliere de lucru, 

seminare, 

dezbateri); 

expertiza 

insuficienta 

Dir. Cochinescu 
Mihaela 

in limita 

bugetului 

aprobat 

permanent numar de 

protocoale 

de 

colaborare 
si 

comunicare 

incheiate 

20 Masura 3.2.2 Intensificarea 

cooperarii cu organele judiciare 

prin valorificarea rezultatelor 
activitatilor de audit si control 

- numarul de proto- 

coale de colaborare 

si comunicare 
incheiate; 

- numarul de 

cazuri semnalate 

organelor 
judiciare; 
- intalniri de 
lucru organizate 
(focus grupuri, 
ateliere de lucru, 
dezbateri). 

expertiza 

insuficienta 

Dir. Cochinescu 
Mihaela 

in limita 

bugetului 

aprobat 

permanent numar de 

protocoale 

de 
colaborare 

si 

comunicare 

incheiate 
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21 Masura 4.1.1 Informarea 
personalului din sectorul 

educational si a reprezentantilor 

adminis- tratiei publice cu 
roluri in educatie cu privire la 

procesul de elaborare a 
planului sectorial 

elaborarea planului 
sectorial 

insuficienta 
activitatilor de 

promovare a 

planului sectorial 

Dir. Cochinescu 
Mihaela 

in limita 
bugetului 
aprobat 

semestrial planul sectorial 
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