
Nr.crt. Măsuri SAE Măsuri/acțiuni adoptate/desfășurate Riscuri

1
1.1.1.Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a 

masurilor preventive obligatorii la nivelul școlii

 procedurii de prevenirea corupției elaborată și 

aprobată de conducerea școlii
absenta procedurilor de lucru

2

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

plan de integritate elaborat și aprobat de către 

conducerea școlii, numirea consilierului de etică

aplicarea superficiala a prevederilor 

metodologice

3
1.2.1. Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la 

informatii de interes public si a celor privind transparenta 

procesului decizional la nivelul școlii

înscrierea meniului SAE pe site-ul școlii; raport de 

activitate publicat pe site; raport de monitorizarea 

externă 

acces limitat la paginile de internet;

4

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.

publicarea pe site-ul școlii a tuturor informațiilor de la 

nivelul autorităților din domeniul educației
acces limitat la paginile de internet;

5
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 elaborată și aprobată nealocarea resurselor necesare

6
1.2.5.Crearea unui meniu SAE pe site-ul web ale unitatii de 

invatamant 
înscrierea meniului SAE pe site-ul școlii; nealocarea resurselor necesare

7
1.3.1. Aprobarea, implementarea si monitorizarea aplicarii 

Codului etic pentru unitatea școlară 

Aprobarea, implementarea și monitorizarea Codul de 

etică; Regulamentul intern ; Regulamentul de 

fucționare; 

resurse financiare insuficiente 

8
1.3.2 Aprobarea si implementarea codului etic/deontologic 

pentru personalul din educatie care lucreaza in proiecte cu 

finantare externa.

diseminarea prevederilor Codului de etica in cadrul 

consiliilor profesorale; includerea in planul de 

management al institutiei necesitatea diseminarii 

prevederilor Codului de etica; participarea la cursuri de 

formare CCD de management al riscurilor de corupție

resurse financiare insuficiente pentru 

componenta de formare a personalului implicat 

in gestionarea programelor finantate din fonduri 

comunitare nerambursabile postaderare

9

1.3.3. Desfasurarea de actiuni de promovare a prevederilor 

Codului de etica pentru invatamantul preuniversitar destinat 

personalului vizat din cadrul invatamantului preuniversitar
Raport de activitate anual; Plan de dezvoltare SCIM; nealocarea resurselor necesare
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10

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 

Raport SCIM de activitate anual; nealocarea resurselor necesare

11

1.3.5. Introducerea in fisa de evaluare a cadrelor didactice a 

unui criteriu privind respectarea standardelor etice 

profesionale

S-a introdus în fișa de evaluare a unui crriteriu de 

respectare a eticii profesionale
nealocarea resurselor necesare

12
1.3.6. Profesionalizarea managementului invatamantului 

preuniversitar prin introducerea unor criterii standardizate 

privind pregatirea profesionala si manageriala

cadrele didactice și conducerea școlii au participat la 

cursuri de formare privind pregatirea profesionala si 

manageriala

nealocarea resurselor necesare

13
1.4.1. Prevenirea conflictelor de interese in gestionarea 

fondurilor publice la nivelul sectorului educational prin 

elaborarea si implementarea unor proceduri specifice

Elaborarea și implementarea procedurilor speciifice
elaborarea si/sau implementarea superficiala de 

proceduri specifice

14

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

Elaborarea și implementarea procedurilor speciifice

nealocarea resurselor necesare privind achizitiile 

publice; elaborarea si/sau implementarea 

superficiala de proceduri specifice.

15
1.4.3. Asigurarea implicarii tuturor factorilor cointeresati in 

procesul de elaborare a planului de achizitii al unitatii de 

invatamant

Raport de activitate anual al Comisie de control 

managerial intern; 

nealocarea resurselor necesare privind actiunile 

de consultare

16
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

Publicarea pe site-ul școlii a tuturor informațiilor 

referitoare la resursele bugetare și extrabugetare
nealocarea resurselor umane necesare

17
2.1.1. Organizarea periodica de cursuri privind respectarea 

normelor de etica si conduita morala pentru personalul angajat 

Cadrele didactice au participat la Cursurile de formare 

SAE
absenta resurselor bugetare

18
2.1.2.Introducerea in tematica de formare profesionala a unor 

module privind normele de conduita morala, etica si de 

integritate

rapoarte privind activitatile de formare desfasurate absenta resurselor bugetare

19
2.1.3..Formarea de cadre didactice si personal din 

administratia publica, cu roluri in domeniul educatiei, privind 

anticoruptia si managementul educational

Cadrele didactice au participat la Cursurile de formare 

SAE
absenta resurselor bugetare

20
2.2.1. Introducerea tematicii anticoruptie in cadrul activitatilor 

extracurriculare si al programelor scolare din ariile curriculare 

Om si societate si Consiliere si orientare

S-au susținut lecții de dirigenție pe teme de corupție 

conform raportului comisiei diriginți
reducerea numarului de ore de scoala/saptamana



21

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

S-au efectuat activități ectracurriculare conform 

Raportului coordonatoului de proiecte și programe 

educative; S-au acorduri de 

parteneriat/protocol/colaborare cu poliția, cu Asociația 

de părinții, cu alte instituții având competențe în 

prevenirea corupției;

reducerea numarului de ore de scoala/saptamana

22
2.2.3. Monitorizarea video si audio a concursurilor si 

examenelor nationale organizate in sistemul educational

S-au achiziționat sisteme de monitorizare video atât în 

clase cât și pe holuri, în curtea școlii. S-au efectuat 

inregistrari video/audio în timpul examenelor de 

bacalaureat și certificarea a competențelor profesionale 

conform rapoartelor de monitorizare a concursurilor si 

examenelor nationale

nealocarea resurselor necesare

23

2.2.4. Derularea de programe si campanii de informare 

si responsabilizare a elevilor  cu privire la riscurile si 

consecintele negative ale coruptiei

Raport anual coordonator de proiecte și programe 

educative; acorduri de parteneriat/protocol/colaborare;
nealocarea resurselor necesare

24

2.2.5. Elaborarea unui Cod etic al elevilor, raportat la 

Codul etic pentru invatamantul preuniversitar

S-a elaborat codul de etică al elevului și al 

profesorului. S-au întocmit procese verbale ale 

consililiilor profesorale unde s-a făcut 

diseminarea prevederilor Codului de etica la 

nivelul unitatii de invatamant

resurse financiare insuficiente

25

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

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.

nivelul scazut de participare si implicare a 

reprezentantilor celor 3 segmente vizate: scoala - 

comunitate - familie



26
3.1.1. Evaluarea impactului sistemului sanctiunilor 

administrative la nivelul unității școlii

În consiliile profesorale s-au dezbătut sancțiunile 

aplicate conform regulamentului intern și de 

funcționare, s-a desemnat Comisia pentru abateri 

disciplinare, S-a numit Comisia petru rezolvarea 

sesizărilor și reclamațiilor

insuficienta resurselor umane alocate

27

3.1.2. Implementarea si dezvoltarea sistemului de 

control intern/managerial la nivelul unității școlare, 

pentru sprijinirea activitatilor de prevenire a coruptiei

Programul de dezvoltare a Sistemului de control 

managerial intern; Stadiul implementarii standardelor 

de control intern/managerial, conform rezultatelor 

autoevaluarii anuale

neimplementarea unora dintre standardele 

de control intern/managerial prevazute de 

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 

946/2005 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial, 

28

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

A fost introdusă în fișa postului atribuții privind 

obligația personalului 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

insuficienta resurselor umane alocate

29
4.1.1.Informarea personalului cu privire la procesul de 

elaborare a planului aferent strategiei anticoruptie

planul aferent strategiei anticorupție al unității școlare 

a fost dezbătut în ședința Consiliului profesoral și 

aprobat de Consiliul de administrație

insuficienta activitatilor de promovare a planului 

de masuri


