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PLAN DE INTEGRITATE 

 

Elaborat în conformitate cu OMEN 5144/ 26 septembrie 2013 cu privire la aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie în Educaţie 

 

Obiectivul Specific 1.2: Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la 

dispoziţie de către instituţiile din sectorul educaţional 

Masura impusă Indicatori Riscuri Responsabili Resurse 
Termen de 

realizare 

Surse de 

verificare 

1.2.5. Imbunatăţirea strategiilor de 

comunicare pe teme anticorupţie la 

nivelul centrului care să ia în 

calcul potenţialele riscuri şi 

vulnerabilitaţi la corupţie 

• Numărul de 

comunicate de 

presa 

• Numărul de 

emisiuni radio-tv 

• Numărul de 

raspunsuri la 

solicitările media 

Nealocarea 

resurselor 

umane/bugeta 

re necesare 

Echipa 

managerială 

Bugetare Semestrial Actualizarea 

strategiei de 

informare publica 

1.2.6. Crearea unei structuri minime 

pentru site-urile web ale unitatilor de 

invatamant si pentru inspectoratele 

scolare si asigurarea actualizarii 

permanente a acestora 

• Existenta site-ului 

web al centrului cu 

structură 

funcţională 

Nealocarea 

resurselor 

necesare 

Echipa 

managerială 

Bugetare Semestrial Site-ul web al 

Centrului 

Judeţean de 

Excelenţă  

Dolj 
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Obiectivul specific 1.3: Consolidarea integritatii personalului din sectorul educational prin promovarea standardelor etice profesionale si 

prin stimularea comportamentului etic, a profesionalismului si a rezultatelor obtinute 

Masura impusa Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termen de 

realizare 

Surse de verificare 

1.3.1. Aprobarea, implementarea 

şi monitorizarea Codului etic al 

Centrului Judeţean de Excelenţă 

Dolj 

• Gradul de cunoastere 

de catre angajaţi a 

normelor şi 

prevederilor codului  

• Numărul de informări 

periodice asupra 

aspectelor de încălcare 

a prevederilor codului 

• Regulamentul intern 

• Numărul de diseminări 

de bune practici 

Resurse 

financiare 

insuficiente 

pentru 

componenta 

de formare a 

formatorilor/ 

diseminare 

Echipa 

managerială 

Bugetul 

MEC  

Finantare 

din fonduri 

structurale 

Permanent • Diseminarea Codului 

de etica în cadrul 

Consiliului Profesoral 

• Includerea în planul 

managerial al instituţiei 

a diseminării prevede-

rilor Codului  de etică 

1.3.2. Aprobarea şi implementa-

rea codului etic/ deontologic 

pentru personalul din educaţie 

care lucrează în proiecte cu 

finanţare externă 

• Gradul de cunoaştere 

• de către angajaţi a 

• normelor şi 

prevederilor codului 

• Numarul de informări 

periodice asupra 

aspectelor de încălcare 

a prevederilor codului 

• Numarul de informari 

periodice asupra 

prevederilor codului 

de etică 

• Numarul de diseminări 

de bune practici 

Resurse 

financiare 

insuficiente 

pentru 

componenta 

de formare a 

personalului 

implicat în 

gestionarea 

programelor 

finantate din 

fonduri 

comunitare 

nerambursabile  

Echipa 

managerială 

• Bugetul 

MEC 

• Finantare 

din fonduri 

structurale 

Permanent • Diseminarea Codului 

de conduita pentru 

evitarea situatiilor de 

incompatibilitate si 

conflict de interese de 

catre personalul 

implicat în gestionarea 

programelor în cadrul 

Consiliului Profesoral 

• Includerea în planul 

managerial al instituţiei 

a diseminarii prevede-

rilor Codului de etică 
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1.3.3. Desfăşurarea de acţiuni de 

promovare a Codului de etică 

pentru învăţământul preuniversitar 

• Sistemul intern de 

management şi 

asigurarea calităţii 

implementat la nivelul 

centrului 

Nealocarea 

resurselor 

necesare 

Echipa 

managerială 

In limita   

bugetului 

aprobat 

Anual • Raportul de evaluare a 

instituţiei 

1.3.4. Consolidarea unui sistem 

intern de management şi asigurare 

a calitatii la nivelul centrului care 

să asigure transparenţa şi 

responsabilitatea instituţională cu 

privire la aspectele legate de etica 

profesională şi de performanţele 

profesionale 

• Numărul de proceduri 

• Rapoartele de activitate 

publicate anual 

Nealocarea 

resurselor 

necesare 

Echipa 

managerială 

In limita   

bugetului 

aprobat 

Anual • Raportul de activitate 

• Raportul de evaluare a 

instituţiei 

 

 

Obiectivul specific 1.4 Cresterea eficientei mecanismelor de prevenire a coruptiei in materia achizitiilor publice si a utilizarii fondurilor 

publice in general, la nivelul sectorului educational 

Masura impusa Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termen de 

realizare 

Surse de verificare 

1.4.1. Prevenirea conflictelor de 

interese în gestionarea 

fondurilor publice la nivelul 

sectorului educaţional prin 

elaborarea şi implementarea 

unor proceduri specifice 

• Numărul de proceduri 

• Rapoartele de 

activitate publicate 

anual 

Elaborarea 

si/sau 

implementarea 

superficiala de 

proceduri 

specifice 

Echipa 

managerială 

In limita   

bugetului 

aprobat 

Anual • Raportul de 

• activitate 

• Raportul de 

evaluare 

• a instituţiei 
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1.4.2. Elaborarea de materiale 

cu caracter de îndrumare privind 

achiziţiile publice şi 

diseminarea acestora la nivelul 

personalului cu funcţii de 

conducere din cadrul unitaţilor 

de învăţământ 

• Numărul de 

materiale       elaborate 

Elaborarea 

si/sau 

implementarea 

superficiala de 

proceduri 

specifice 

Echipa 

managerială 

In limita   

bugetului 

aprobat 

Anual • Raportul de     a 

acticitate 

• Raportul de 

evaluare a 

instituţiei 

1.4.3. Asigurarea implicării 

factorilor cointeresaţi în 

procesul de elaborare a planului 

de achiziţii al centrului 

• Numărul de consultări Nealocarea 

resurselor 

necesare 

privind 

acţiunilor de 

consultare 

Echipa 

managerială 

In limita   

bugetului 

aprobat 

Anual • Rapoarte anuale 

1.4.5. Asigurarea transparentei 

resurselor bugetare şi 

extrabugetare prin publicarea 

anuală a informaţiilor la 

avizierul centrului/ site-ul web 

al unităţii de învăţământ 

• Numărul de rapoarte 

publicate 

Nealocarea 

resurselor 

umane 

necesare 

Echipa 

managerială 

In limita 

bugetului 

prevăzut 

Anual • Rapoarte anuale 
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Obiectivul specific 2.2: Cresterea gradului de educatie anticoruptie 

Masura impusa Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termen de 

realizare 

Surse de verificare 

2.2.2. Stimularea organizarii 

periodice şi sistematice a unor 

programe extracurriculare şi  

extrascolare destinate creşterii 

nivelului educatiei anticoruptie a 

tinerei generatii, prin parteneriate 

cu instituţii având competenţe în 

domeniul prevenirii si combaterii 

coruptiei 

• Numărul de programe 

• Numărul de elevi 

beneficiari 

• Evoluţia percepţiei 

privind corupţia 

Reducerea 

numărului de 

ore de şcoală 

/săptămână 

Echipa 

managerială 

In limita 

bugetului 

aprobat 

Permanent • Acorduri de 

perteneriat   

2.2.3. Monitorizarea video si 

audio a concursurilor şi 

examenelor nationale organizate 

în sistemul educational 

• Numărul camerelor 

video montate 

• Numărul sistemelor 

audio montate 

• Numărul de încălcări 

ale prevederilor 

metodologiei de 

organizare a 

concursuriulor 

surprinse pe camerele 

video sau de sistemele 

audio 

• Evoluţia perceptiei 

privind corupţia 

Nealocarea 

resurselor 

necesare 

Echipa 

managerială 

In limita 

bugetului 

aprobat 

Permanent • Inregistrarile 

video/ audio 

• Rapoartele de 

monitorizare a 

concursurilor  
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2.2.4. Derularea de programe şi 

campanii de informare şi 

responsabilizare a elevilor şi 

cu privire la riscurile 

şi consecintele negative ale 

corupţiei 

• Numărul de programe 

• derulate 

Nealocarea 

resurselor 

necesare 

Echipa 

managerială 

In limita 

bugetului 

aprobat 

Programe 

cu finantare 

externa 

Permanent • Rapoarte privind 

derularea programelor 

2.2.5. Elaborarea unui Cod etic 

al    elevilor, raportat la Codul etic 

pentru învăţământul 

preuniversitar 

• Numărul de informari 

asupra aspectelor de 

incalcare a 

prevederilor  codului 

• Numărul de diseminari 

de bune practici 

Resurse 

financiare 

insuficiente 

Echipa 

managerială 

In limita 

bugetului 

aprobat 

Programe 

cu 

inantare 

externă 

Martie  

2021 

• Rapoarte privind 

diseminarile 

prevederilor Codului 

de etica la nivelul 

centrului 

 

Obiectivul specific 2.3: Cresterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de coruptie si a gradului de 

implicare a factorilor cointeresati si societatii civile in demersurile de prevenire si combatere a coruptiei 

Masura impusa Indicatori Riscuri Responsabili Resurse 

Termen 

de 

realizare 

Surse de verificare 

2.3.1. Organizarea la nivel 

national si local a dezbaterilor 

publice anticoruptie, cu 

participarea factorilor 

cointeresati de la nivelul 

sectorului educational 

• Numărul de dezbateri 

organizate 

• Număr de participanti 

• Materiale promotionale 

utilizate 

Nivel scazut de 

participare si 

implicare a 

reprezentantilor 

institutiilor 

publice 

Echipa 

managerială 

Venituri 

proprii 

Programe 

cu 

finantare 

externa 

Semestrial • Raportari anuale 

Monitorizarea 

evenimentelor si 

promovarea 

exemplelor de bune 

practici 

2.3.2. Desfasurarea de 

campanii pentru promovarea 

unui comportament de 

recunoastere si respingere a 

coruptiei, inclusiv prin 

• Numărul de parteneriate 

• Numărul de actiuni cu 

caracter informativ 

• Numărul de factori 

Nivel scazut de 

participare si 

implicare a 

reprezentantilor 

celor trei 

Echipa 

managerială 

Finantare 

MEC 

Finantare 

fonduri 

structurale 

Permanent • Incheierea unor 

parteneriate cu 

structuri MAI, MJ, 

MFP si prezenţa 

acestora în faţa 
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dezvoltarea de parteneriate 

scoala - comunitate - familie 

implicati segmente 

vizate: şcoală – 

comunitate – 

familie 

elevilor  şi a părinţilor 

• Rapoarte de feedback 

• Postarea pe site-ul 

centrului a proiectelor 

comune, a sugestiilor, 

initiativelor si 

apelurilor pentru 

proiecte comune 

 

 

Obiectivul specific 3.2: Intensificarea cooperarii in domeniul combaterii coruptiei cu institutiile competente 

Masura impusa Indicatori Riscuri Responsabili Resurse 
Termen           de 

realizare 
Surse de verificare 

3.2.1. Incheierea unui protocol 

de colaborare cu ME în 

vederea operationalizării bazei 

de date cu proceduri si 

instrumente de monitorizare a 

factorilor vulnerabili, 

susceptibili de a genera fapte de 

coruptie in randul personalului 

din scoala. 

• Protoculul incheiat 

Intalniri de lucru 

Expertiza 

insuficienta 

Echipa 

managerială 

In limita 

bugetului 

aprobat 

Permanent • Protocolul încheiat 

3.2.2. Intensificarea cooperării 

cu organele judiciare prin 

valorificarea rezultatelor 

activităţilor de audit şi control 

• Protocolul încheiat 

• Cazuri semnalate 

Intalniri de lucru 

Expertiza 

insuficienta 

Echipa 

managerială 

In limita 

bugetului 

aprobat 

Permanent • Protocolul încheiat 
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Obiectivul specific 4.1: Aprobarea, promovarea si implementarea planului sectorial si autoevaluarea periodica a gradului de implementare a 

masurilor preventive 

Masura impusa Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termen de 

realizare 

Surse de verificare 

4.1.1. Informarea personalului 

cu privire la procesul de 

elaborare a planului sectorial 

Elaborarea planului 

sectorial 

Insuficienta 

activitatilor 

de promovare 

a planului 

sectorial 

Echipa 

managerială 

In limita 

bugetului 

aprobat 

Semestrial Planul sectorial 
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