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NR. 2532/30.10.2015 

PLAN PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE  

An școlar 2015 - 2016 

În conformitate cu prevederile: 

 Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
 Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 
 Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea 

mandatului sau a funcţiei; 
 Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de 

către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare; 
 Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/10.06.2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; 
 Hotărârii Guvernului nr. 26/14.01.2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; 
 Ordinul nr. 5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi 

al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar, în vigoare de la 07.01.2015 
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Liceul  Teoretic „Nicolae Iorga”, Brăila își propune următorul plan pentru prevenirea și combaterea faptelor de corupție: 

 

OBIECTIV 
GENERAL 

OBIECTIV SPECIFIC 
MODALITĂŢI DE 

REALIZARE 
RESPONSABILI FACTORI DE RISC 

CRITERII DE 
PERFORMANŢĂ 

TERMEN 

1. Îmbunătăţirea 
calităţii 
serviciilor oferite 
de unitatea de 
învățământ 

 

Creșterea 
transparenței  

instituționale 

Îmbunătăţirea 
activităţii 
departamentului de 
management şi 
implementarea 
descentralizării 
instituţionale 

Sporirea gradului de 
disponibilitate a datelor 
de interes public 

Conducerea unității 
de învățământ 

 

Compartimentul 
secretariat 

Birocraţie 

Timp insuficient 
pentru rezolvarea 
solicitărilor 

Răspunderea  în 
termen la solicitări de 
eliberare informații de 
interes public 
Actualizarea 
permanentă a site-ului 
liceului 

Permanent 

Creşterea gradului 
de accesibilitate a 
informațiilor de la 
nivelul autorităților 
implicate in sistemul 
educațional in 
vederea informării 
corecte si eficiente a 
actorilor implicați în 
actul educațional și a 
publicului larg 

Realizarea          și 
implementarea    de 
proceduri specifice 

Conducerea unității 
de învățământ 

CEAC 

Încălcări ale 
procedurilor și 
metodologiilor 

Numărul        de 
proceduri 

Ianuarie 2016 
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OBIECTIV 
GENERAL 

OBIECTIV SPECIFIC 
MODALITĂŢI DE 

REALIZARE 
RESPONSABILI FACTORI DE RISC 

CRITERII DE 
PERFORMANŢĂ 

TERMEN 

Îmbunătățirea 
strategiilor de 
comunicare pe teme 
anticorupție la 
nivelul unității care 
să ia în calcul 
potențialele riscuri și 
vulnerabilități la 
corupție  

Strategia de informare 
publică să fie 
actualizată 

Consilier pentru 
integritate 

Neîncredere în 
mesajul instituțional 

Actualizarea 
permanentă a site-ului 
liceului 

Ianuarie 2016 

Asigurarea 
transparenței în 
procesele de 
înscriere, admitere, 
transfer și absolvire 
a elevilor 

Aplicarea procedurilor 
de înscriere, admitere, 
transfer și absolvire a 
elevilor 

Constituirea 
claselor/transferul 
elevilor 

Gestionarea actelor de 
studii și a 
documentelor de 
evidență școlară 

Conducerea unității 
de învățământ 

 

Compartimentul 
secretariat 

 Numărul de 
cereri/soluționări 

Permanent 

Gestionarea 
situațiilor școlare 

Aplicarea procedurilor 
existente, a 
regulamentelor și a 
metodologiilor 

Încheierea situațiilor 
școlare a elevilor 

Conducerea unității 
de învățământ 

Compartimentul 
secretariat 

Cadre didactice 

Nerespectarea 
procedurilor 
existente, a 
regulamentelor și a 
metodologiilor 

 

Raportul anual al 
activității unității de 
învățământ 

Permanent 
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OBIECTIV 
GENERAL 

OBIECTIV SPECIFIC 
MODALITĂŢI DE 

REALIZARE 
RESPONSABILI FACTORI DE RISC 

CRITERII DE 
PERFORMANŢĂ 

TERMEN 

Desfășurarea oricărei 
activități școlare 

Comisii tematice 

Acordarea 
aprobărilor și 
avizelor 

Aplicarea procedurilor 
existente a 
regulamentelor 

Conducerea unității 
de învățământ 

Compartimentul 
secretariat 

 Numărul de 
aprobări/avize 

 

Când este cazul 

Îndeplinirea 
funcțiilor de control, 
monitorizare, 
evaluare și consiliere 

Desfășurarea activității 
de monitorizare și 
control conform 
legislației în vigoare; 

Realizarea consilierii 
cadrelor didactice 
tinere sau nou venite în 
unitatea de învățământ 

Realizarea evaluării 
personalului conform 
metodologiei și a 
procedurii operaționale 
interne  

Conducerea unității 
de învățământ 

 

Șefii de comisii 
metodice 

 

CEAC 

Consiliul de 
Administrație 

 

Nerespectarea 
procedurilor 
existente, a 
regulamentelor și a 
metodologiilor 

 

Raportul anual al 
activității unității de 
învățământ 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

 

August 2016 

Acordarea premiilor, 
recompenselor și 
distincțiilor școlare 

Respectarea 
prevederilor ROFUIP 
/ianuarie 2015 în acest 
sens 

Întocmirea unei 
proceduri interne 

Conducerea unității 
de învățământ 

CEAC 

 Existența procedurii 

Desfășurarea 
festivității de premiere 

Iunie 2016 
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OBIECTIV 
GENERAL 

OBIECTIV SPECIFIC 
MODALITĂŢI DE 

REALIZARE 
RESPONSABILI FACTORI DE RISC 

CRITERII DE 
PERFORMANŢĂ 

TERMEN 

2. Aplicarea 
Regulamentului 
de ordine 
interioară și al 
Codului de etică 
al personalului 
unității de 
învățământ 

Performanţă şi 
eficienţă în 
management 
instituţional 

Respectarea eticii 
profesionale 

Prevederea în 
regulamentul de ordine 
interioară a unor 
norme care să 
reglementeze relaţia 
cetăţean-personalul 
încadrat  

 

Conducerea unității 
de învățământ 

 

Abaterile de la 
deontologia 
profesională şi de la 
ROFUIP 

Reglementarea relaţiei 
cetăţean – personalul 
încadrat  

Noiembrie 2015 

Consolidarea 
integrității 
personalului unității 
de învățământ prin 
stimularea 
comportamentului 
etic 

Realizarea și 
implementarea unei 
proceduri privind 
acordarea de distincții 
cadrelor didactice cu 
performanțe deosebite 

Prezentarea și 
asumarea de către noii 
angajați al Codului de 
etică și profesionalism 
al personalului unității 
de învățământ 

Sancționarea 
atitudinilor neadecvate 
funcției de cadru 
didactic, didactic 

Conducerea unității 
de învățământ 

 

 

Consilier de etică 

 

 

 

 

Consilier de 
integritate 

 

Dificultăți în 
aplicarea sancțiunilor 
în cazul încălcării 
codurilor de 
conduită și a codului 
etic al directorilor, 
cadrelor didactice, 
personalului didactic 
auxiliar și a personal 
ui administrativ 

Existența procedurii 

 

Numărul de distincții 
oferite 

 

Numărul de 
angajamente semnate 

 

 

 

 

Numărul de sancțiuni 

Ianuarie 2016 

 

Iunie 2016 

 

 

Noiembrie 2015 

 

 

 

 

 

Când este cazul 
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OBIECTIV 
GENERAL 

OBIECTIV SPECIFIC 
MODALITĂŢI DE 

REALIZARE 
RESPONSABILI FACTORI DE RISC 

CRITERII DE 
PERFORMANŢĂ 

TERMEN 

auxiliar sau personal 
administrativ 

Comisie de etică aplicate 

3. Prevenirea 
corupţiei la 
nivelul unităţii 
de învăţământ  

Remedierea 
vulnerabilităţilor 
specifice prin 
implementarea 
sistematică a 
măsurilor de 
prevenire și 
combatere 

Implementarea 
măsurilor preventive, 
aferente Strategiei 
MECS 

Inventarierea/disemina
rea studiilor şi 
cercetărilor realizate 
până în prezent în 
domeniul prevenirii 
corupţiei în 
învăţământul 
preuniversitar 

Consilier de 
integritate 

 

Abordarea 
superficială de către 
unele dintre cadrele 
didactice a legislaţiei 
din învăţământ şi a 
metodologiilor 
specifice aprobate 
prin Ordin MECS 

Concluzii pertinente 
care să conducă la 
găsirea soluţiilor 
pentru eliminarea 
fenomenului corupţiei 

Permanent 

4. Creşterea 
eficienţei 
mecanismelor de 
prevenire a 
corupţiei în 
materie de  
achiziţii publice 
şi utilizare de 
fonduri publice  

 

 

Prevenirea 
conflictelor de 
interese în 
gestionarea 
fondurilor publice 

 

Elaborarea/revizuirea  
și implementarea unor 
proceduri specifice  

Elaborarea şi 
diseminarea 
materialelor cu 
caracter de îndrumare 
privind achiziţiile 
publice  

 

 

 

 

 

 Număr de proceduri 
existente 

Iunie 2016 

Realizarea de 
achiziții publice 

Achiziția/gestionarea 
de bunuri, servicii și 

Compartimentele 
contabilitate/admini

 Implementarea 
superficială de 
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OBIECTIV 
GENERAL 

OBIECTIV SPECIFIC 
MODALITĂŢI DE 

REALIZARE 
RESPONSABILI FACTORI DE RISC 

CRITERII DE 
PERFORMANŢĂ 

TERMEN 

 conform legislației în 
vigoare 

lucrări strativ proceduri specifice 

Asigurarea 
transparenţei 
resurselor bugetare 
şi extrabugetare 

Gestionarea mijloacelor 
financiar-contabile; 

Gestionarea fondurilor 
extrabugetare; 

Gestionarea și 
funcționarea bunurilor 
aflate în administrare și 
a bazei materiale a 
unității de învățământ. 

Compartimentele 
contabilitate/admini
strativ 

 Raport anual al 
compartimentelor 

 

5. Creşterea 

gradului de 

educaţie 

anticorupţie la 

nivelul unității 

de învățământ 

Introducerea 
tematicii 
anticorupție în 
cadrul activităților de 
consiliere educativă 
și extrașcolare 

Derularea de proiecte 
educative; 

Derularea de ore de 
dirigenție pe această 
temă. 

Consilier educativ 

Cadre didactice 

Lipsa de interes a 
cadrelor didactice 
pentru această temă 

Numărul de proiecte 
derulate 

Planificări 
dirigenție/dezvoltare 
personală 

An școlar 2015-
2016 

Monitorizare video și 
audio a concursurilor 
și examenelor 
naționale organizate 
în unitatea de 
învățământ 

Înregistrări audio-video 

Rapoarte de 
monitorizare a 
concursurilor și 
examenelor naționale 

 

 

Conducerea unității 
de învățământ 

 Evoluția percepției 
privind corupția 

Când este cazul 
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OBIECTIV 
GENERAL 

OBIECTIV SPECIFIC 
MODALITĂŢI DE 

REALIZARE 
RESPONSABILI FACTORI DE RISC 

CRITERII DE 
PERFORMANŢĂ 

TERMEN 

Creşterea gradului 
de educaţie 
anticorupţie a 
personalului din 
instituţiile 
educaţionale 

Realizarea de 

parteneriate cu 

instituţii având 

competenţe în 

domeniul prevenirii şi 

combaterii corupţiei 

Realizarea de 
parteneriate şcoală-
comunitate-familie în 
vederea promovării 
unui comportament de 
prevenire şi respingere 
a corupţiei, prin 
neacceptarea 
foloaselor necuvenite 

Conducerea unității 
de învățământ 

 

Consilier de 
integritate 

Necunoașterea 
reglementărilor 
legale și a normelor 
deontologice 

Corectitudine și 
obiectivitate 

Credibilitatea 
sistemului de 
învățământ 

Semestrial 

6. Repartizarea 

corectă a 

burselor sociale, 

a programelor 

naţionale de 

asigurare a 

echităţii în 

educaţie:Bani de 

liceu, Euro 200, 

rechizite 

Respectarea paşilor 
parcurşi pentru 
implementarea 
acestor programe 

Desfășurarea 

activităților specific 

conform metodologiilor 

în vigoare 

Conducerea unității 
de învățământ 

 

Comisii de lucru 

Încălcarea legislaţiei 
în vigoare 

Prevenirea 
fenomenului de 
marginalizare şi 
excludere socială 

Când este cazul 
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OBIECTIV 
GENERAL 

OBIECTIV SPECIFIC 
MODALITĂŢI DE 

REALIZARE 
RESPONSABILI FACTORI DE RISC 

CRITERII DE 
PERFORMANŢĂ 

TERMEN 

gratuite, lapte şi 

corn, decontarea 

navetei elevilor 

etc. 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. ELENA LUMINIȚA TUDOR 

 

 


