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PLANUL DE INTEGRITATE 
 

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 
 

 
 
Obiectivul specific 3.2 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în 
sistemul naţional de educaţie (HG nr. 583/2016)  
 

 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea măsurii 

 

 
Responsabili 

 
Termen 

 
Obs. 

1. Aprobarea şi distribuirea în cadrul unității de 
învățământ a planului de integritate şi a declaraţiei de 
aderare la Strategia Națională Anticorupție (SNA) 

Director, 
Consilier de 
etică 

01.10.2016  

2. Consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a 
planului de integritate 

Director, 
Consilier de 
etică 

01.10.2016  

3. Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile 
fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de 
monitorizare  al  SNA  

Director, 
Cadre 
didactice 

01.10.2016  

4. Identificarea/aplicarea măsurilor de implementare a 
standardelor de control managerial intern 

Comisia de 
Control Intern 
Managerial 

Activitate cu 
caracter 
permanent 

 

5. Identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor la 
nivelul comisiilor/compartimentelor/serviciilor unității de 
învățământ. 

Comisia de 
Control Intern 
Managerial 

Activitate cu 
caracter 
permanent 

 

6. Monitorizarea implementării măsurilor de remediere a 
vulnerabilităţilor specifice  

Comisia de 
Control Intern 
Managerial 

Activitate cu 
caracter 
permanent 

 

7. Aplicarea prevederilor codului de etică al unității de 
învățământ care stipulează interdicţii clare vizând 
practici de tipul meditaţiilor acordate de către profesori 
elevilor de la propriile clase 

Director, 
Consilier de 
etică 

Activitate cu 
caracter 
permanent 

 

8. Asigurarea integrităţii concursurilor pentru ocuparea 
posturilor la nivelul unității de învățământ prin 
elaborarea și aplicarea unor proceduri transparente 

Director, 
Comisia de 
concurs 

În timpul 
concursurilor 

 

9. Predarea noţiunilor elementare de drept, etică şi 
educaţie civică din programa şcolară de cultură 

Resp. com. 
pentru 

Activitate cu 
caracter 

 

https://mfinante.gov.ro/documents/35673/120281/HG583_2016.pdf


civică/educație socială pentru dezvoltarea şi 
diversificarea competenţelor sociale şi civice 

curriculum, 
Prof. de 
specialitate 

permanent 

10. Participarea la programe de formare pe teme de etică 
şi integritate, organizate de furnizori acreditați 

Director, 
Consilier de 
etică 

Anual  

11. Monitorizarea video şi audio examenelor naţionale, 
conform procedurilor Ministerului Educației  

Președintele 
Comisiei 
EN/BAC 

În timpul 
examenelor 
naționale 

 

12. Asigurarea transparenței veniturilor salariale prin 
publicarea informaţiilor privind veniturile personalului 
angajat al unității de învățământ, conform Legii nr. 
153/2017 (art. 33) 

Director,  
Ad. financiar 

Semestrial  

13. Publicarea documentelor referitoare la organizarea şi 
funcţionarea unității de învățământ (organigramă, ROF, 
RI etc.) 

Director 
 

Anual  

14. Monitorizarea elaborării, revizuirii, în funcție de 
modificările legislative, difuzării și aplicării procedurilor 
operaţionale pentru activitatea de achiziţii publice 

Director,  
Ad. financiar 

Activitate cu 
caracter 
permanent 

 

15. Publicarea pe site-ul unității de învățământ a planului 
anual de achiziții publice/listei achizițiilor publice/ 
sponsorizărilor/execuției bugetare 

Director,  
Ad. financiar 

Trimestrial  

16. Evaluarea anuală a modului de implementare a 
planului de integritate  

Director 
 

Anual  

17. Adaptarea planului de integritate la riscurile şi 
vulnerabilităţile nou apărute 

Director 
 

Anual  

 

Director, 

Prof. Dana–Cerasela Sticlaru 


