
 

 

 

  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA 
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VIZAT, 

Director prof. Silvia Pârâu 

PLAN DE MĂSURI PENTRU COMBATEREA ACTELOR DE CORUPŢIE ÎN EDUCAŢIE ÎN LICEUL 

TEORETIC ,,GRIGORE MOISIL” TULCEA 

 

Obiectiv general 1: PREVENIREA CORUPŢIEI LA NIVELUL LICEULUI 

OBIECTIV 

SPECIFIC AL 

STRATEGIEI 

ANTICORUPŢIE 

MĂSURI ACŢIUNI RESPONSA

BILITĂŢI 

TERMEN OBSERVAŢII 

1.1 Remedierea 

vulnerabilităţilor 

specifice instituţiilor 

publice prin 

implementarea 

sistematică a 

măsurilor preventive 

1.1.1 Autoevaluarea 

gradului de implementare a 

măsurilor preventive 

obligatorii 

 

 

 

-Raportarea lunară în 

cadrul Consiliului de 

administraţie 

 

-Raportare publică 

semestrială/anuală 

Director 

 

Director 

adjunct 

Periodic la 

sedinţele C.A. 
 



 

 

1.1.2 Implementarea 

Codului de conduită 

 

 

-Implementarea Codului 

de conduită pentru 

evitarea situaţiilor de 

conflict de interese 

C.A. 15.03.2015  

1.1.3 Consolidarea statutului 

şi a rolului comisiei  de etică 

-Elaborarea fişei de 

atribuţii a consilierului de 

etică 

 

C.A. 15.02.2015  

1.1.4 Facilitarea sesizărilor 

neregularităţilor şi a 

posibilelor fapte de corupţie 

-Mediatizarea Tel verde 

anticorupţie 0800801100 

şi a portalului pentru 

introducere petiţii 

Comisia de 

etică 

lunar  

1.2 Creşterea 

transparenţei 

instituţionale prin 

sporirea gradului de 

disponibilitate a 

datelor publice 

deschise puse la 

dispoziţie de către 

instituţiile din sectorul 

educaţional 

 

1.2.1 Asigurarea respectării 

prevederilor privind accesul 

la informaţii de interes 

public şi a celor privind 

transparenţa procesului 

decizional 

-Soluţionarea promptă a 

solicitărilor de informaţii 

publice conform Legii 

544/2004 

 

-Postarea pe site-ul 

Liceului ,,Grigore 

Moisil” a Legii 544/2004 

 

-Realizarea rapoartelor 

semestriale/anuale. 

Director 

 

Director 

adjunct 

 

 

 

 

 

Grup de lucru 

din liceu 

20.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima săptămână 

de semestru/an 

 

1.3 Consolidarea 

integrităţii 

personalului din 

sectorul educaţional 

prin promovarea 

standardelor etice 

profesionale şi prin 

stimularea 

1.3.1 Aprobarea, 

implementarea şi 

monitorizarea aplicării 

Codului etic pentru 

învăţământul preuniversitar. 

 

1.3.2: Desfăşurarea de 

acţiuni de promovare a 

-Diseminarea Codului 

etic 

 

 

 

 

 

Director 

 

C.A. 

 

 

 

 

Director 

15.03.2015 

 

 

 

 

 

 

20.02.2015 

 



 

 

comportamentului 

etic, a 

profesionalismului şi a 

rezultatelor obţinute 

prevederilor Codului de 

etică pentru învăţământul 

preuniversitar destinate 

personalului vizat din cadrul 

învăţământului 

-Întocmirea programului 

de consultări şi seminarii 

 

 

-Desfăşurarea 

activităţilor conform 

programului. 

 

 

Director 

adjunct 

 

C.A. 

1.4 Creşterea 

eficienţei 

mecanismelor de 

prevenire a corupţiei 

în materia achiziţiilor 

publice şi a utilizării 

fondurilor publice în 

general 

1.4.1 Organizarea, la nivel 

judeţean, de cursuri de 

formare profesională 

multidisciplinară pentru 

promovarea bunelor practici 

în materia achiziţiilor 

publice 

-Întocmirea programului 

de cursuri, planificarea 

acestora, stabilirea 

grupului ţintă. 

Director 

C.A. 

15.02.2015  

1.5 Promovarea 

corectitudinii şi 

integrităţii în 

desfăşurarea 

activităţii 

educaţionale la nivelul 

Liceului ,,Grigore 

Moisil” 

1.5.1 Promovarea politicilor 

privind desfăşurarea unei 

activităţi corecte şi integre 

prin identificarea, 

descurajarea şi sancţionarea 

actelor de corupţie 

-Elaborarea şi  

implementarea planului 

de măsuri privind 

prevenirea şi combaterea 

corupţiei 

Grupul de 

lucru din 

Liceul 

,,Grigore 

Moisil” 

1.02.2015  

1.5.2 Diseminarea politicilor 

anticorupţie şi solicitarea 

respectării standardeloe 

etice/deontologice 

-Organizarea de întâlniri 

cu partenerii educaţionali 

Director Periodic  

1.6 Consolidarea 

integrităţii, eficienţei 

şi transparenţei la 

nivelul Liceului 

,,Grigore Moisil” 

1.6.1 Elaborarea şi 

diseminarea unui studiu 

privind fenomenul corupţiei 

în domeniul educaţiei 

 

-Realizarea studiului 

 

 

 

 

Comisia de 

etică 

 

 

 

Martie 2015 

 

 

 

 

 



 

 

1.6.2 Soluţionarea, conform 

legii, a cazurilor de corupţie 

înregistrate 

 

- Soluţionarea, conform 

legii, a cazurilor de 

corupţie înregistrate 

 

 

Grupul de 

lucru din liceu 

 

 

Conform 

termenelor legale 

 

 

1.6.3 Realizarea rapoartelor 

periodice privind cazurile de 

corupţie în domeniul 

educaţiei 

-Elaborarea rapoartelor  

 

Grupul de 

lucru din liceu 

 

 

Conform 

termenelor legale 

 

 

Obiectiv general 2: CREŞTEREA GRADULUI DE EDUCAŢIE ANTICORUPŢIE 

OBIECTIV 

SPECIFIC AL 

STRATEGIEI 

ANTICORUPŢIE 

MĂSURI ACŢIUNI RESPONSA

BILITĂŢI 

TERMEN OBSERVAŢII 

2.1 Dezvoltarea 

componentei 

anticorupţie la nivelul 

beneficiarilor 

educaţiei 

2.1.1 Participarea 

angajaţilor Liceului 

,,Grigore Moisil” la cursuri 

periodice privind normele 

etice şi de conduită 

 

2.1.2Elaborarea şi 

distribuirea de ghiduri şi 

materiale cu caracter 

informativ privind riscurile 

şi consecinţele faptelor  de 

corupţie sau a incidentelor 

de integritate. 

-Întocmirea programului 

 

 

-Desfăşurarea 

activităţilor 

CCD 

TULCEA 

15.03.2015  



 

 

2.2 Creşterea gradului 

de informare a 

publicului cu privire 

la impactul 

fenomenului de 

corupţie. 

2.2.1 Organizarea la nivelul 

liceului a  dezbaterilor 

publice anticorupţie 

 

-Desfăşurarea 

activităţilor conform 

graficelor stabilite 

 

Director 

 

 

 

Conform 

programelor 
 

2.2.2 Introducerea tematicii 

anticorupţie în cadrul 

activităţilor extracurriculare, 

săptămâna Şcoala a 

ltfel 

 

-Cuprinderea de tematici 

adecvate în programul 

activităţilor din 

săptămâna Şcoala altfel 

 

- Dezbateri tematice în 

cadrul şedinţelor/ 

lectoratelor cu părinţii 

Consilier 

educativ 

 

 

 

Psihologul 

şcolii 

Director 

adjunct 

Conform 

programelor 
 

 

 

Grup de lucru: 

Director adjunct: Ana Butuc                                          Comisia de Calitate: Camelia Ivanov 

Membri C.A.: Stana Păcurar                                                                              Oana Agache 

                        Daniela Dinu                                                                                  Daniela Vatră 

                        Elisabeta Isaev                                          Secretar şef: Paraschiva Stanciu 

                        Irina  Neacşu                                             Contabil şef: Angelica Mircea 

 


