
Obiectiv general Obiective specifice Măsuri Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termen Surse de verificare

1.1.1.Autoevaluarea periodica a gradului de 

implementare a masurilor preventive 

obligatorii la nivelul școlii

date si informatii colectate pentru 

toti indicatorii cuprinsi in 

inventarInventarului masurilor 

preventive aferent SNA 

absenta 

procedurilor de 

lucru

Comisia pentru prevenirea

actelor de corupție în educație

din Liceul Tehnologic “Ion I.C.

Brătianu”

in limita 

bugetului 

aprobat

semestrial

raport de autoevaluare privind gradul de 

implementare a masurilor preventive 

obligatorii prevazute in SNA

1.1.2. Respectarea Metodologiei privind 

managementul riscurilor de coruptie in 

cadrul liceului a unor masuri de control 

si/sau prevenire, in vederea mentinerii la un 

nivel acceptabil a probabilitatii de aparitie a 

riscurilor

numarul si tipurile de riscuri 

identificate; .numarul  de masuri 

preventive adoptate

1.resurse umane 

insuficiente 

2.aplicarea 

superficiala a 

prevederilor 

metodologice

Comisia pentru prevenirea

actelor de corupție în educație

din Liceul Tehnologic “Ion I.C.

Brătianu”

in limita 

bugetului 

aprobat

decembrie 

2016
plan de integritate elaborat 

1.2.1. Asigurarea respectarii prevederilor 

privind accesul la informatii de interes 

public si a celor privind transparenta 

procesului decizional la nivelul școlii

numarul de sanctiuni dispuse pentru 

incalcarea obligatiilor legale; rata 

de implementare a recomandarilor 

cuprinse in rapoartele anuale

acces limitat la 

paginile de 

internet;

Conducerea unității școlare

in limita 

bugetului 

aprobat

permanent
site-ul școlii; raport de activitate publicat 

anual; raport de evaluare a instituției

1.2.2. Identificarea de resurse financiare 

prin accesarea fondurilor structurale pentru 

implementarea de proiecte in domeniul 

integritatii 

numarul de proiecte depuse; 

numarul de proiecte finantate; 

numarul de proiecte finalizate.

nealocarea 

resurselor 

necesare

Conducerea unității școlare

in limita 

bugetului 

aprobat

permanent raportări

1.2..3. Cresterea gradului de accesibilitate a 

informatiilor de la nivelul autoritatilor 

implicate in sistemul educational in vederea 

informarii corecte si eficiente a actorilor 

implicati in actul educational.

procedura de accesibilitate a 

informatiilor de la nivelul 

autorităților

nealocarea 

resurselor 

necesare

Comisia de evaluare și 

asigurarea calității 

in limita 

bugetului 

aprobat

iulie 2016 procedura aprobată

1.2.4. Îmbunatatirea strategiilor de 

comunicare pe teme anticoruptie la 

nivelul unitatii de invatamant, care sa ia 

in calcul potentialele riscuri si 

vulnerabilitati la coruptie

procedura de comunicare pe 

teme de corupție

nealocarea 

resurselor 

necesare

Comisia pentru prevenirea

actelor de corupție în educație

din Liceul Tehnologic “Ion I.C.

Brătianu”

in limita 

bugetului 

aprobat

iulie 2016 procedura aprobată

1.2.5.Crearea unui meniu SAE pe site-ul 

web ale unitatii de invatamant 
site web al unității școlare

nealocarea 

resurselor 

necesare

Conducerea unității școlare

in limita 

bugetului 

aprobat

iulie 2016 site-ul școlii;

1.3.1. Aprobarea, implementarea si 

monitorizarea aplicarii Codului etic pentru 

unitatea școlară 

gradul de cunoastere de catre 

angajati a normelor si prevederilor 

codului de etică; numarul de 

informari;  regulamente interne; 

numarul de diseminari de bune 

practici.

resurse 

financiare 

insuficiente 

Conducerea unității școlare

Comisia pentru prevenirea

actelor de corupție în educație

din Liceul Tehnologic “Ion I.C.

Brătianu”

in limita 

bugetului 

aprobat

permanent

Aprobarea, implementarea și 

monitorizarea Codul de etică; 

Regulamentul intern ; Regulamentul de 

fucționare; 

1.3.2 Aprobarea si implementarea codului 

etic/deontologic pentru personalul din 

educatie care lucreaza in proiecte cu 

finantare externa.

numarul de chestionare privind 

gradul de cunoastere de catre 

angajati a prevederilor codului; 

numarul de informari periodice 

asupra aspectelor de incalcare a 

prevederilor codului; numarul de 

informari periodice asupra 

prevederilor codului de etica;

resurse 

financiare 

insuficiente 

pentru 

componenta de 

formare a 

personalului 

implicat in 

gestionarea 

programelor 

finantate din 

fonduri 

comunitare 

nerambursabile 

postaderare

Conducerea unității școlare

Comisia pentru prevenirea

actelor de corupție în educație

din Liceul Tehnologic “Ion I.C.

Brătianu”

in limita 

bugetului 

aprobat

permanent

diseminarea prevederilor Codului de 

etica in cadrul consiliilor profesorale; 

includerea in planul de management al 

institutiei necesitatea diseminarii 

prevederilor Codului de etica;

1. Prevenirea coruptiei la nivelul 

unității școlare

PLANUL AFERENT STRATEGIEI ANTICORUPTIE IN LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C. BRĂTIANU

1.1. Remedierea vulnerabilitatilor 

specifice școlii prin 

implementarea sistematica a 

masurilor preventive

1.2. Cresterea transparentei 

institutionale prin sporirea 

gradului de disponibilitate a 

datelor publice deschise puse la 

dispozitie de catre unitatea 

școlară

1.3. Consolidarea integritatii 

personalului din unitatea școlară 

prin promovarea standardelor 

etice profesionale si prin 

stimularea comportamentului 

etic, a profesionalismului si a 

rezultatelor obtinute



1.3.3. Desfasurarea de actiuni de promovare 

a prevederilor Codului de etica pentru 

invatamantul preuniversitar destinat 

personalului vizat din cadrul invatamantului 

preuniversitar

numarul de actiuni de promovare, 

de prezentare si dezbatere a 

codurilor; raport de activitate 

publicate anual; Sisteme interne de 

management si asigurare a calitatii 

implementat la nivelul unitatii de 

invatamant;

nealocarea 

resurselor 

necesare

Conducerea unității școlare 

Comisia SCIM

in limita 

bugetului 

prevazut Anual

Raport de activitate anual; Plan de 

dezvoltare SCIM;

1.3.4. Consolidarea sistemului intern de 

management si asigurare a calitatii la nivelul 

unitatii scolare care sa asigure transparenta 

si responsabilitatea institutionala cu privire 

la aspectele legate de etica profesionala si 

de performantele profesionale;

numarul de proceduri; raport de 

activitat publicat anual;   sistem 

intern de management si asigurare a 

calitatii implementate la nivelul 

unitatii de invatamant;

nealocarea 

resurselor 

necesare

Conducerea unității școlare 

Comisiile SCIM, CEAC

in limita 

bugetului 

prevazut

Anual Raport de activitate anual; 

1.3.5. Introducerea in fisa de evaluare a 

cadrelor didactice a unui criteriu privind 

respectarea standardelor etice profesionale

actualizarea procedurii interne de 

evaluare a cadrelor didactice

nealocarea 

resurselor 

necesare Conducerea unității școlare 

in limita 

bugetului 

prevazut

Anual Raport de activitate anual; 

1.3.6. Profesionalizarea managementului 

invatamantului preuniversitar prin 

introducerea unor criterii standardizate 

privind pregatirea profesionala si 

manageriala

numarul de proceduri; raport de 

activitate publicate anual

nealocarea 

resurselor 

necesare Conducerea unității școlare 

in limita 

bugetului 

prevazut

Anual Raport de activitate anual; 

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; raport de 

activitate publicate anual

elaborarea 

si/sau 

implementarea 

superficiala de 

proceduri 

specifice

Conducerea unității școlare 

in limita 

bugetului 

prevazut

Anual Raport de activitate anual; 

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 

achizitiile 

publice; 

elaborarea 

si/sau 

implementarea 

superficiala de 

proceduri 

specifice.

Conducerea unității școlare 

in limita 

bugetului 

prevazut

Anual Raport de activitate anual; 

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

Conducerea unității școlare 

in limita 

bugetului 

prevazut

Anual Raport de activitate anual; 

1.4.4. 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

Conducerea unității școlare 

in limita 

bugetului 

prevazut

Anual Raport de activitate anual; 

2.1.1. Organizarea periodica de cursuri 

privind respectarea normelor de etica si 

conduita morala pentru personalul angajat 

numarul de persoane formate

absenta 

resurselor 

bugetare

Conducerea unității școlare 

Comisia pentru pergecționarea 

cadrelor didactice

in limita 

bugetului 

prevazut

Periodic
rapoarte privind activitatile de formare 

desfasurate

2.1.2.Introducerea in tematica de formare 

profesionala a unor module privind normele 

de conduita morala, etica si de integritate

numarul de persoane formate

absenta 

resurselor 

bugetare

Conducerea unității școlare 

Comisia pentru perfecționarea 

cadrelor didactice

in limita 

bugetului 

prevazut

Periodic
rapoarte privind activitatile de formare 

desfasurate

2.1. Cresterea gradului de 

educatie anticoruptie a 

personalului institutiilor 

educationale si a personalului din 

administratia publica cu roluri in 

educatie

2. Cresterea gradului de educatie 

anticoruptie

1.4. Cresterea eficientei 

mecanismelor de prevenire a 

coruptiei in materia achizitiilor 

publice si a utilizarii fondurilor 

publice in general, la nivelul 

sectorului educational

1. Prevenirea coruptiei la nivelul 

unității școlare
1.3. Consolidarea integritatii 

personalului din unitatea școlară 

prin promovarea standardelor 

etice profesionale si prin 

stimularea comportamentului 

etic, a profesionalismului si a 

rezultatelor obtinute



2.1.3..Formarea de cadre didactice si 

personal din administratia publica, cu roluri 

in domeniul educatiei, privind anticoruptia 

si managementul educational

numarul de persoane formate

absenta 

resurselor 

bugetare

Conducerea unității școlare 

Comisia pentru perfecționarea 

cadrelor didactice

in limita 

bugetului 

prevazut

Periodic
rapoarte privind activitatile de formare 

desfasurate

2.2.1. Introducerea tematicii anticoruptie in 

cadrul activitatilor extracurriculare si al 

programelor scolare din ariile curriculare 

Om si societate si Consiliere si orientare

numarul de elevi beneficiari ai noii 

tematici; evolutia perceptiei privind 

coruptia.

reducerea 

numarului de 

ore de 

scoala/saptama

Conducerea unității școlare 

Comisia diriginților 

in limita 

bugetului 

aprobat

Periodic raport comisie diriginți

2.2.2. Stimularea organizarii periodice si 

sistematice, la nivelul invatamantului 

preuniversitar, a unor programe 

extracurriculare 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 ai noii 

tematici; evolutia perceptiei privind 

coruptia.

reducerea 

numarului de 

ore de 

scoala/saptama

na

Conducerea unității școlare 

Coordonatorul de proiecte și 

programe educative

in limita 

bugetului 

aprobat

Permanent

Raport anual coordonator de proiecte și 

programe educative; acorduri de 

parteneriat/protocol/colaborare;

2.2.3. Monitorizarea video si audio a 

concursurilor si examenelor nationale 

organizate in sistemul educational

numarul de camere video montate; 

numarul de sisteme audio montate; 

numarul de incalcari ale 

prevederilor metodologiei de 

organizare si desfasurare a 

examenelor nationale surprinse pe 

camerele video sau de sistemele 

audio; evolutia perceptiei privind 

coruptia.

nealocarea 

resurselor 

necesare

Conducerea unității școlare 

in limita 

bugetului 

aprobat

Permanent

inregistrarile video/audio; rapoartele de 

monitorizare a concursurilor si 

examenelor nationale

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

Conducerea unității școlare 

Coordonatorul de proiecte și 

programe educative

in limita 

bugetului 

aprobat

Permanent

Raport anual coordonator de proiecte și 

programe educative; acorduri de 

parteneriat/protocol/colaborare;

2.2.5. Elaborarea unui Cod etic al 

elevilor, raportat la Codul etic pentru 

invatamantul preuniversitar

numarul de informari periodice 

asupra aspectelor de incalcare a 

prevederilor codului; numarul de 

diseminari de bune practici.

resurse 

financiare 

insuficiente

Conducerea unității școlare  

in limita 

bugetului 

aprobat

Permanent rapoarte referitoare la diseminarea 

prevederilor Codului de etica la 

nivelul unitatii de invatamant

2.3.1. Participarea la nivel national si 

local a dezbaterilor publice anticoruptie, 

cu participarea factorilor cointeresati de 

la nivelul sectorului educational

numarul de 

dezbateri/evenimente organizate; 

numarul de participanti; numarul 

de propuneri pentru 

imbunatatirea activitatii; 

materialele promotionale 

utilizate.

resurse 

financiare 

insuficiente

Conducerea unității școlare  

in limita 

bugetului 

aprobat

Semestrial

raportari anuale; monitorizarea 

evenimentelor si promovarea 

exemplelor de buna practica

2.1. Cresterea gradului de 

educatie anticoruptie a 

personalului institutiilor 

educationale si a personalului din 

administratia publica cu roluri in 

educatie

2.3. Cresterea gradului de 

informare a publicului cu 

privire la impactul 

fenomenului de coruptie si a 

gradului de implicare a 

factorilor cointeresati si 

societatii civile in demersurile 

de prevenire si combatere a 

coruptiei

2. Cresterea gradului de educatie 

anticoruptie



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; numarul de 

actiuni cu caracter informativ; 

numarul de factori implicati.

nivelul scazut 

de participare si 

implicare a 

reprezentantilor 

celor 3 

segmente 

vizate: scoala - 

comunitate - 

familie

Conducerea unității școlare  

in limita 

bugetului 

aprobat

Permanent

incheierea unor acorduri-cadru avand ca 

scop prezentarea activitatilor de 

prevenire si combatere a coruptiei; 

organizarea de campanii de 

constientizare prin dezbateri (prezenta 

personalului din MAI, MJ, MFP in fata 

cadrelor didactice si elevilor), 

conferinte, prezentarea filmuletelor 

avand la baza scenarii bazate pe cazuri 

instrumentate, prezentarea conceptului 

de conflict de interese; publicarea in 

revista scolii unor sondaje de opinie 

referitoare la partenerii sociali; postarea 

pe site-ul scolii a proiectelor comune, 

sugestiilor, initiativelor, apelurilor pentru 

proiecte comune, serbarea scolii, „Ziua 

Portilor Deschise“, organizarea de 

targuri, de oferte educationale.

2.3.3. Initierea si derularea de proiecte 

comune cu organizatii neguvernamentale 

specializate in domeniul anticoruptie

numarul de proiecte implementate; 

numarul de parteneri 

neguvernamentali.

insuficienta 

resurselor 

umane alocate 

la nivelul 

institutiilor din 

sectorul 

educational

Conducerea unității școlare  

in limita 

bugetului 

aprobat

Periodic rapoarte privind implementarea proiecte

3.1.1. Evaluarea impactului sistemului 

sanctiunilor administrative la nivelul unității 

școlii

numarul de proceduri elaborate; 

situatii de raportare 

semestriale/anuale.

insuficienta 

resurselor 

umane alocate

Conducerea unității școlare  

in limita 

bugetului 

aprobat

anual raport de evaluare

3.1.2. Implementarea si dezvoltarea 

sistemului de control intern/managerial 

la nivelul unității școlare, pentru 

sprijinirea activitatilor de prevenire a 

coruptiei

numarul de proceduri elaborate 

raportat la numarul de activitati 

procedurabile; situatii de 

raportare semestriale/anuale; 

gradul de conformitate a 

sistemului de control 

intern/managerial cu standardele 

de control intern/managerial

neimplementa

rea unora 

dintre 

standardele de 

control 

intern/manage

rial prevazute 

de Ordinul 

ministrului 

finantelor 

publice nr. 

946/2005 

pentru 

aprobarea 

Codului 

controlului 

intern/manage

rial, 

Conducerea unității școlare  

Comisia SCIM 

in limita 

bugetului 

aprobat

anual

Programul de dezvoltare a Sistemului de 

control managerial intern; Stadiul 

implementarii standardelor de control 

intern/managerial, conform rezultatelor 

autoevaluarii anuale

3. Consolidarea mecanismelor de 

control administrativ si a 

cooperarii interinstitutionale in 

domeniul prevenirii si combaterii 

coruptiei in educatie

2.3. Cresterea gradului de 

informare a publicului cu 

privire la impactul 

fenomenului de coruptie si a 

gradului de implicare a 

factorilor cointeresati si 

societatii civile in demersurile 

de prevenire si combatere a 

coruptiei

3.1. Intarirea rolului structurilor 

de control, audit si de promovare 

a integritatii din cadrul MENCS 

si monitorizarea activitatii 

acestora

2. Cresterea gradului de educatie 

anticoruptie



3.1.3. Publicarea anuala a unui raport 

privind sanctiunile disciplinare aplicate la 

nivelul sectorului educational, legate de 

fapte de coruptie

numarul de rapoarte publicate; 

numarul de sanctiuni aplicate.

insuficienta 

resurselor 

umane alocate

Conducerea unității școlare  

Comisia SCIM 

in limita 

bugetului 

aprobat

anual Raport anual

3.1.4. Introducerea în atribuțiile 

personalului a obligatiei de a raspunde 

in mod mai elaborat la intrebarile 

adresate de cetatean si de a oferi 

indrumari adecvate care sa depaseasca 

nivelul raspunsurilor-tip sau a 

sintagmelor-sablon

numarul de proceduri 

elaborate/dezvoltate; situatii de 

raportare semestriale/anuale

insuficienta 

resurselor 

umane alocate

Conducerea unității școlare  

in limita 

bugetului 

aprobat

permanent Raport anual

3.2.1. Incheierea de protocoale de 

colaborare si comunicare intre MENCS si 

unitatea de invatamant, in vederea 

operationalizarii bazei de date cu proceduri 

si instrumente de monitorizare a factorilor 

vulnerabili din domeniul educatiei, 

susceptibili de a genera fapte de coruptie in 

randul personalului din scoală si consiliile 

locale - reprezentanti in consiliul de 

administratie al scolii

numarul de protocoale de 

colaborare si comunicare incheiate; 

intalniri de lucru organizate (focus-

grupuri, ateliere de lucru, seminare, 

dezbateri);

expertiza 

insuficienta
Conducerea unității școlare  

in limita 

bugetului 

aprobat

permanent
numar de protocoale de colaborare si 

comunicare incheiate

3.2.2.Intensificarea cooperarii cu organele 

judiciare prin valorificarea rezultatelor 

activitatilor de audit si control

numarul de protocoale de 

colaborare si comunicare incheiate; 

intalniri de lucru organizate (focus-

grupuri, ateliere de lucru, seminare, 

dezbateri);

expertiza 

insuficienta
Conducerea unității școlare  

in limita 

bugetului 

aprobat

permanent
numar de protocoale de colaborare si 

comunicare incheiate

4. Aprobarea, implementarea si 

actualizarea planului  aferent 

unității școlarel, precum si 

dezvoltarea sistemului de 

monitorizare a implementarii 

strategiei si planului aferent

4.1. Aprobarea, promovarea si 

implementarea planului aferent 

strategiei si autoevaluarea 

periodica a gradului de 

implementare a masurilor 

preventive

4.1.1.Informarea personalului cu privire la 

procesul de elaborare a planului aferent 

strategiei anticoruptie

elaborarea planului de masuri

insuficienta 

activitatilor de 

promovare a 

planului de 

masuri

Conducerea unității școlare  

in limita 

bugetului 

aprobat

semestrial
planul aferent strategiei anticorupție al 

unității școlare

3.2. Intensificarea cooperarii in 

domeniul combaterii coruptiei cu 

institutiile competente

3. Consolidarea mecanismelor de 

control administrativ si a 

cooperarii interinstitutionale in 

domeniul prevenirii si combaterii 

coruptiei in educatie

3.1. Intarirea rolului structurilor 

de control, audit si de promovare 

a integritatii din cadrul MENCS 

si monitorizarea activitatii 

acestora


