
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MĂSURI ÎN VEDEREA INFORMĂRII, PREVENIRII ŞI 

COMBATERII ACTELOR DE CORUPŢIE CE POT SĂ APARĂ  

LICEUL TEHNOLOGIC „ION I.C. BRĂTIANU” 

 

Obiectiv general 1 

Prevenirea coruptiei în cadrul Liceului Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” 
Obiectiv specific 1: 

Remedierea vulnerabilităţilor identificate  prin implementarea sistematică a măsurilor preventive 

 

Măsura Termen de realizare Responsabili  Indicator de evaluare 

Realizarea unor analize, cercetări şi studii  privind 

fenomenul de corupţie în incinta liceului 

Semestrial Membrii 

comisiei 

anticorupţie 

Nr. de riscuri identificate, evaluate şi 

înregistrate 

Raport de analiză privind fenomenul 

de corupţie 

 

Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a 

măsurilor preventive obligatorii. 

Semestrial Membrii 

comisiei 

anticorupţie 

Date şi informaţii colectate 

Fişele de identificare, descriere şi 

evaluare a riscurilor de corupţie 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

LICEUL TEHNOLOGIC  „ION I.C. BRĂTIANU” 
Str. Popa Lazăr nr 8A, sector 2  Bucureşti               cod Sirues 780650 

Tel-Fax:  0212520210, 0212528130                   cod poştal 021586 

E-mail: licbratianu@yahoo.ro             web: www.mecanica-fina.ro 

 



Raport de evaluare 

 

Promovarea schimbării de atitudine a personalului 

privind riscurile de corupţie, asigurându-se informarea şi 

instruirea adecvată privind obligaţiile legale şi măsurile 

de prevenire / control implementate în vederea 

minimizării riscurilor de corupţie 

Semestrial Membrii 

comisiei 

anticorupţie 

Proces-verbal instruire 

 

Obiectiv general 2 

Creşterea gradului de educaţie anticorupţie 
Obiectiv specific 

Consolidarea inegritatii, promovarea unei tinute morale corecte si integre a cadrelor  didactice 

 

Măsura Termen de realizare Responsabili  Indicator de evaluare 

Participarea şi  desfăşurarea unor activităţi de instruire 

privind conduita cadrelor didactice. Familiarizarea 

tuturor angajaţilor cu actele legislative şi normative 

privind politicile anticorupţie şi integritate instituţională. 

Informarea angajaţilor despre toate sancţiunile aplicate în 

cazul unor fenomente de corupţie. 

 

Semestrial  Membrii 

comisiei 

anticorupţie 

Consilierul 

educativ al 

şcolii 

Raport de participare 

Nr. de participanţi 

Organizarea unor seminarii, consultări şi dezbateri pt. 

diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul 

cadrelor didactice 

Semestrial Membrii 

comisiei 

anticorupţie 

Consilierul 

educativ 

Nr. de participanţi 

Procese verbale ale seminariilor, 

dezbaterilor  

Elaborarea şi diseminarea de ghiduri şi materiale cu 

caracter informativ privind riscurile şi consecinţele 

faptelor de corupţie sau ale incidentelor de integritate 

Martie 2014 Membrii 

comisiei 

anticorupţie 

Consilierul 

educativ 

Ghidurile, materialele informative, 

legislaţie afişate în cancelarie 

Obiectiv specific 

Cultivarea în rândul părinţilor a intoleranţei  faţă de actele de corupţie în  domeniul învăţământului 

 



Introducerea tematicii anticorupţie în cadrul şedinţelor cu 

părinţii elevilor,  şedinte pe clase, şedinte cu părinţii la 

nivel de şcoală 

 

Semestrial Diriginţii 

Directorul 

Procese-verbale şedinte cu părinţii la 

nivel de clasă, la nivel de şcoală 

Încurajarea denunţării corupţiei, asigurarea 

confidenţialităţii persoanelor care denunţă acte de 

corupţie  

Permanent  Cadre did. Cazuri de corupţie comunicate şi 

examinate  

 

Obiectiv general 3 

Combaterea corupţiei prin măsuri administrative 

 

Obiectiv specific 

Contracararea infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, precum şi a faptelor de comportament corupţional 

Măsura Termen de realizare Responsabili  Indicator de evaluare 

Elaborarea şi aplicarea unor sondaje de opinie în scopul 

prevenirii şi identificării eventualelor acte de corupţie 

săvârşite 

 

Lunar  Psihologul 

şcolii 

Membrii 

comisiei 

Sondaje de opinie 

Creşterea capacităţii de reacţie în momentul identificării 

unor fapte de corupţie 

Permanent  Toate cadrele 

didactice, alte 

persoane în 

cunoştinţă de 

cauză 

Nr. de informări, comunicări, 

sesizări 

Identificarea problemelor de corupţie şi efectuarea unor 

investigaţii imparţiale 

Permanent Membrii 

comisiei 

Investigaţii, rapoarte 

Aplicarea de sancţiuni disciplinare pt. încălcarea 

standardelor etice şi de conduită anticorupţie 

Cand este cazul Membrii 

comisiei  

Sancţiuni aplicate 

 

 

 


