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CE REPREZINTA 

SNA ?

• Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2012-2015
constituie cadrul de implementare a prezentei strategii.
Documentul strategic național are la bază o schimbare
de abordare în demersurile anticorupție, bazată pe
promovarea intensificării eforturilor de prevenire prin
asumarea problematicii anticorupție la nivel
instituțional. Astfel, toate instituțiile publice au
obligația de a adopta propriile planuri anticorupție, prin
măsuri de intervenție care să vizeze prevenirea
corupției, educația anticorupție și combaterea
fenomenului de corupție.



SCOPUL STRATEGIEI

• Scopul strategiei este prevenirea si reducerea

fenomenului corupției la nivelul sectorului

educațional și valorizarea rolului important al

procesului educațional în demersurile de prevenire a

corupției pe termen mediu și lung,la nivelul societății
românești.Documentul este adresat întregului sistem

de educație și formare profesională.



VALORI FUNDAMENTALE

• Educația – promovarea rolului fundamental al educației în
societate

• Integritatea – promovarea responsabilității morale, civice, sociale
și profesionale a personalului implicat în sistemul educațional

• Transparența – asigurarea vizibilității și accesibilității deciziilor, cu 
informarea și coparticiparea societății civile

• Obiectivitatea – asigurarea imparțialității și nediscriminării în
întreaga activitate desfășurată la nivelul sistemului educațional

• Prioritatea interesului public  – datoria responsabililor din  
cadrul sistemului educațional de a considera interesul public mai
presus de orice alt interes



PRINCIPII

• Principiul prevenirii corupției pe termen mediu și lung, în baza căruia demersurile de 
prevenire a corupției fac obiectul unei abordări strategice, bine planificate și sustenabile.

• Principiul calității actului educațional, în baza căruia activitățile din învățământul preuniversitar
și universitar se raportează la standarde de calitate și la bune practici naționale și internaționale.

• Principiul echității, nediscriminării și al egalității de șanse, în baza căruia accesul la învățare, 
cât și procesele de selecție, promovare și evaluare a personalului din sistemul de învățământ se 
realizează în mod echitabil, fără discriminare.

• Principiul statului de drept, în baza căruia este consacrată supremația legii, toți cetățenii fiind
egali în fața acesteia.



• Principiul responsabilității potrivit căruia autoritățile statului răspund

pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în domeniul prevenirii și combaterii

corupției.

• Principiul cooperării și coerenței, ce vizează necesitatea cooperării cu instituțiile
cu competențe în prevenirea și combaterea corupției.

• Principiul consultării societății civile și al dialogului social, care

impune transparența deciziilor și a rezultatelor și consultarea membrilor societății
civile în cadrul acestui proces.

• Principiul comportamentului etic care presupune ca personalul din

sectorul educațional să acționeze într-o manieră responsabilă din punct de vedere

etic.

• Principiul proporționalității în elaborarea și punerea în aplicare a

procedurilor anticorupție, conform căruia instituțiile publice trebuie să elaboreze

și să aplice proceduri proporționale cu riscurile și vulnerabilitățile instituționale la

corupție.



VULNERABILITATI• înscrierea la clasa pregătitoare,

• constituirea claselor la început de an şcolar,

• transferul elevilor,

• activitatea şcoală după şcoală,

• meditaţii particulare cu elevii de la clasă,

• constituirea fondului comitetului de părinţi,

• organizarea opţionalelor,

• materialele auxiliare, respectiv culegeri distribuite în şcoli, caz în care
profesorii se transformă în agenţi comerciali,

• concursuri cu plată (dacă asociaţiile de părinţi susţin astfel de acţiuni, atunci îşi
asumă responsabilitatea acestora),

• organizarea banchetelor la sfârşit de an şcolar sau de semestru

• examenele naţionale, cele de definitivat şi de titularizare.



OBIECTIVE

• Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de
disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de
către instituțiile din sectorul educațional

• Creșterea gradului de educație anticorupție la nivelul
beneficiarilor educației

• Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la
impactul fenomenului de corupție și a gradului de implicare a
factorilor cointeresați și societății civile în demersurile de
prevenire și combatere a corupției

• Intensificarea cooperării în domeniul combaterii corupției cu
instituțiile competente

• Aprobarea, promovarea și implementarea planului sectorial
și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a
măsurilor preventive



FAPTE DE CORUPTIE

• Un fapt de coruptie este acela prin care un functionar public, magistrat, personal auxiliar, 
profitand de pozitia sa, obtine alte beneficii personale, pentru sine sau pentru altul, in 
afara celor la care este indreptatit prin lege (salariu/indemnizatii).

• Infractiunile de coruptie
Luarea de mita (art.254, Cod Penal) -se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

• Darea de mita (art.255 Cod Penal) - se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani

• Primirea de foloase necuvenite (art. 256, Cod Penal) este definita drept primirea de cãtre un
functionar, direct sau indirect, de bani ori alte foloase, dupã ce a indeplinit un act, in
virtutea functiei sale şi la care era obligat in temeiul acesteia.
Aceasta este infractiunea prin care se sanctioneza aşa numitele “atentii”: cadouri,
sacoşe cu diverse produse, plicuri cu bani strecurate printre foi etc. Aceasta
infractiune se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.


