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PLANUL OPERAȚIONAL/RAPORT 
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATIGIEI ANTICORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE 

ȘI PREVENIREA FAPTELOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.13 TIMIȘOARA 
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OMEN 5144/2013 

- Anul 2019  - 
 

Obiectiv 
specific 

Acțiunea/Activitatea Termen Responsabil Indicatori de realizare Riscuri identificate 
Stadiul implementării 

măsurilor la 31.12.2019 

OBIECTIV GENERAL 1 – PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL SECTORULUI EDUCAȚIONAL 

1.1  
Creșterea 
transparenței 
instituționale 
prin sporirea 
gradului de 
disponibilitate 
a datelor 
publice 
deschise puse 
la dispoziție de 
către instituție. 

1.1.1 Asigurarea respectării 
prevederilor privind 
accesul la informații de 
interes public și a celor 
privind transparența 
procesului decizional 
la nivelul sectorului 
educațional 

31.12. 
2019 

Responsabil 
CEAC 

1. Nr. de solicitări de 
informații formulate pe baza 
Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informatiile 
de interes public, 
actualizată; 
2. Rata de răspuns la 
solicitări în baza Legii nr. 
544/2001 privind liberul 
acces la informatiile de 
interes public, actualizată; 
3. Nr. de sancțiuni dispuse 
pentru încălcarea 
obligațiilor legale; 

1. Acces limitat la paginile 
de internet; 
2. Inexistența personalului 
calificat pentru realizarea/ 
actualizarea site-ului; 
3. Durata proceselor. 
 

Instituția are site oficial 
La nivelul instituției nu 
au existat solicitări de 
informații formulate în 
baza Legii nr.544/201 
Nu a fost cazul aplicării 
de sancțiuni pentru 
încălcarea obligațiilor 
școlii 

1.1.2 Identificarea de 
resurse financiare prin 
accesarea fondurilor 
structurale pentru 
implementarea de 
proiecte în domeniul 
integrității și bunei 
guvernări la nivelul 
sectorului educațional, 
în parteneriat cu 
societatea civilă 

31.12. 
2019 

Responsabil 
CEAC 

1. Număr de proiecte 
depuse; 
2. Număr de proiecte 
finanțate; 
3. Număr de proicete 
finalizate; 
 

Nealocarea resurselor 
umane necesare 

La nivelul instituției nu 
au fost depuse proiecte 
cu finanțare din fonduri 
structurale pentru 
implementarea de 
proiecte în domeniul 
integrităţii şi bunei 
guvernări la nivelul 
sectorului educaţional în 
parteneriat cu societatea 
civilă 



  

 

Obiectiv 
specific 

Acțiunea/Activitatea Termen Responsabil Indicatori de realizare Riscuri identificate 
Stadiul implementării 

măsurilor la 31.12.2019 

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

31.12. 
2019 

Responsabil 
CEAC 

1. Număr comunicate de 
presă; 
2. Număr de emisiuni 
Radio, TV; 
3. Număr de răspunsuri la 
solicitările media. 
 

Nealocarea resurselor 
necesare 

La nivelul instituției nu 
au fost realizate 
comunicate de presă, 
emisiuni radio, TV, și 
nici solicitări media  pe 
teme anticorupţie 

1.1.4 Crearea unei structuri 
minime pentru situl 
web al instituției și 
asigurarea actualizării 
permanente a acestuia 

31.12. 
2019 

Responsabil 
CEAC 

Situl web cu structura 
minimă funcțional 
 

Nealocarea resurselor 
necesare 

Site-ul web oficial al 
instituției are structura 
minimă și este actualizat 
permanent 

1.2  
Consolidarea 
integrității 
personalului 
din instituție 
prin 
promovarea 
standardelor 
etice 
profesionale și 
prin stimularea 
comportamen-
tului etic, a 
profesionalis-
mului și a 
rezultatelor 
obținute 

1.2.1 Implementarea și 
monitorizarea aplicării 
Codului Etic pentru 
Învățământul 
Preuniversitar, precum 
și monitorizarea 
activității Comisiei de 
Etică constituit la 
nivelul instituției 

31.12. 
2019 

Responsabil 
CEAC 

1. Gradul de cunoaştere de 
către angajaţi a normelor şi 
prevederilor codului; 
2. Nr. de informări periodice 
asupra aspectelor de 
încălcare a prevederilor 
codului; 
3. Regulamente interne; 
4. Nr. diseminări de bune 
practici; 

Resurse financiare 
insuficiente pentru 
componenta de formare 
/diseminare 

Codul  Etic pentru 
Învăţământul 
Preuniversitar a fost 
adus la cunoștința 
angajaților. 
La nivelul instituției nu 
au fost cazuri de 
încălcare a prevederilor 
codului etic 

1.2.2 Implementarea codului 
etic/deontologic pentru 
personalul din instituție 
care  lucrează în 
proiecte cu finanțare 
externă 

31.12. 
2019 

Responsabil 
CEAC 

1. Numărul de chestionare 
privind Gradul de 
cunoaştere de către 
angajaţi a prevederilor 
codului; 
2. Numărul de informări 
periodice asupra aspectelor 
de încălcare a prevederilor 
codului; 
3. Numărul de informari 
periodice asupra 
prevederilor codului de 
etică 
4. Numărul de diseminări 
de bune practici. 
 

Resurse financiare 
insuficiente pentru 
componenta de formare a 
personalului implicat în 
gestionarea programelor 
finanţate din fonduri 
comunitare 
nerambursabile post 
aderare. 

Instituția nu este 
implicată în gestionarea 
programelor cu finanțare 
din fonduri comunitare 
nerambursabile 
postaderare 



  

 

Obiectiv 
specific 

Acțiunea/Activitatea Termen Responsabil Indicatori de realizare Riscuri identificate 
Stadiul implementării 

măsurilor la 31.12.2019 

 1.2.3 Desfășurarea de acțiuni 
de promovare a 
prevederilor Codului de 
etică pentru învățământul 
preuniversitar destinat 
personalului vizat din 
cadrul instituției 

31.12. 
2019 

Responsabil 
CEAC 

1. Număr de acțiuni de 
promovare, de 
prezentare și dezbatere 
a codurilor; 
2. Rapoarte de activitate 
publicate anual; 
3. Număr de sisteme 
interne de management 
și asigurare a calității 
implementate la nivelul 
instituției; 

Nealocarea resurselor 
necesare 

La nivelul instituției a fost 
implementat un sistem de 
management și asigurare 
a calității, comisia 
responsabilă publicând 
rapoartele de activitate 
conform legislației în 
vigoare 

1.2.4 Consolidarea unor 
sisteme interne de 
management și asigurare 
a calității la nivelul 
instituției care să asigure 
transparența și 
responsabilitatea 
instituțională cu privire la 
aspectele legate de etica 
profesională și de 
performanțele 
profesionale 

31.12. 
2019 

Responsabil 
CEAC 

1. Număr de proceduri; 
2. Rapoarte de activitate 
publicate anual; 
3. Număr de sisteme 
interne de management 
și asigurare a calității 
implementate la nivelul 
instituției; 

Nealocarea resurselor 
necesare 

La nivelul instituției a fost 
implementat un sistem de 
management și asigurare 
a calității, comisia 
responsabilă publicând 
rapoartele de activitate 
conform legislației în 
vigoare 

1.3 Creșterea 
eficienței 
mecanismelor 
de prevenire a 
corupției în 
materia 
achizițiilor 
publice și a 
utilizării 
fondurilor 
publice în 
general, la 
nivelul 
instituției 

1.3.1 Prevenirea conflictelor de 
interese în gestionarea 
fondurilor publice la 
nivelul instituției prin 
elaborarea și 
implementarea unor 
proceduri specifice 

31.12. 
2019 

Responsabil 
CEAC 

1. Număr de proceduri 
specifice elaborate; 
2. Rapoarte de activitate 
publicate anual; 
 

Elaborarea și/sau 
implementarea 
superficială de proceduri 
specifice. 

La nivelul instituției au fost 
elaborate proceduri 
specifice pentru 
prevenirea conflictelor de 
interese în gestionarea 
fondurilor publice 

1.3.2 Elaborarea și diseminarea 
de materiale cu caracter 
de îndrumare privind 
achizițiile publice și 
diseminarea acestora la 
nivelul personalului cu 
funcții de conducere la 
nivelul instituției 

31.12. 
2019 

Responsabil 
CEAC 

Număr materiale cu 
caracter de îndrumare 
privind achizițiile publice 
elaborate și diseminate; 

1. Nealocarea resurselor 
necesare privind acțiunile 
de diseminare și 
dezbatere a materialelor 
cu caracter de îndrumare 
privind achizițiile publice; 
2. Elaborarea și/sau 
implementarea 
superficială de proceduri 

La nivelul instituției au fost 
elaborate  și diseminate 
materiale cu caracter de 
îndrumare privind 
achiziţiile publice 



  

 

Obiectiv 
specific 

Acțiunea/Activitatea Termen Responsabil Indicatori de realizare Riscuri identificate 
Stadiul implementării 

măsurilor la 31.12.2019 

 1.3.3 Asigurarea implicării 
tuturor factorilor 
cointeresați în procesul de 
elaborare a planului de 
achiziții al instituției 

31.12. 
2019 

Responsabil 
CEAC 

Număr de consultări; Nealocarea resurselor 
necesare privind 
acțiunile de consultare. 

Au fost luate măsuri 
pentru implicarea tuturor 
factorilor cointeresaţi în 
procesul de elaborare a 
planului de achiziţii al 
instituției 

1.3.4 Asigurarea transparenței 
resurselor bugetare și 
extrabugetare prin 
publicarea anuală a 
informațiilor la avizierul 
școlii/pe situl web al 
instituției 

31.12. 
2019 

Responsabil 
CEAC 

Număr de rapoate 
publicate. 

Nealocarea resurselor 
umane necesare. 

La nivelul instituției a fost 
asigurată transparenţa 
resurselor bugetare şi 
extrabugetare prin 
publicarea anuală a 
informaţiilor la avizierul 
şcolii/pe situl web al 
instituției 

OBIECTIV GENERAL 2 – CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE 

2.1 Creșterea 
gradului de 
educație 
anticorupție la 
nivelul 
beneficiarilor 
educației 

2.1.1 Introducerea tematicii 
anticorupție în cadrul 
activităților 
extracurriculare și al 
programelor școlare 
(promovarea unei 
discipline opționale în 
cadrul CDȘ - curriculum la 
decizia școlii – din ariile 
curriculare Om și 
societate și Consiliere și 
orientare 

31.12. 
2019 

Responsabil 
CEAC 

1. Nr. proiecte/ programe; 
2. Nr. elevi beneficiari ai 
noii tematici; 
3. Evoluția percepției 
privind corupția. 
 

Reducerea numărului de 
ore de școală/ 
săptămână. 

Incepând cu anul școlar 
2020/2021, în cadrul 
activităţilor 
extracurriculare şi al 
programelor şcolare va fi 
introdusă tematica 
anticorupţie (promovarea 
unei discipline opţionale 
în cadrul CDŞ - 
curriculum la decizia şcolii 
– din ariile curriculare Om 
şi societate şi Consiliere 
şi orientare 

2.1.2 Monitorizarea video și 
audio a concursurilor și 
examenelor naționale 
organizate în sistemul 
educațional 

31.12. 
2019 

Responsabil 
CEAC 

1. Nr. de camere video 
montate; 
2. Nr. de sisteme audio 
montate; 
3. Nr. de încălcări ale 
prevederilor metodologiei 
surprinse pe camerele 
video sau de sistemele 
audio; 
4. Evoluția percepției 
privind corupția. 

Nealocarea resurselor 
necesare. 

 



  

 

Obiectiv 
specific 

Acțiunea/Activitatea Termen Responsabil Indicatori de realizare Riscuri identificate 
Stadiul implementării 

măsurilor la 31.12.2019 

OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV ȘI A COOPERĂRII INTER-INSTITUȚIONALE ÎN DOMENIUL 
PREVENIRII ȘI COMBATERII CORUPȚIEI ÎN EDUCAȚIE 

3.1  
Intensificarea 
cooperării în 
domeniul 
combaterii 
corupției cu 
instituțiile 
competente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Încheierea de protocoale 
de colaborare și 
comunicare între instiuție 
și instituții furnizoare de 
date din teritoriu (ISJ, 
Consiliul Locale, alte 
unități de învățământ), în 
vederea operaționalizării 
bazei de date cu 
proceduri și instrumente 
de monitorizare a 
factorilor vulnerabili din 
domeniul educației, 
susceptibili de a  genera 
fapte de corupție în rândul 
personalului din instituție 
şi consiliul local-
reprezentanţi în consiliul 
de administraţie al şcolii 

31.12. 
2019 

Responsabil 
CEAC 

1. Nr. de protocoale de 
colaborare și comunicare 
încheiate; 
2. Nr. ghiduri realizate; 
3. Întâlniri de lucru 
organizate (focus grupuri, 
ateliere de lucru, 
seminare, dezbateri); 
 

Expertiză insuficientă Nu au fost încheiate 
protocoale de colaborare 
și comunicare în vederea 
operaţionalizării bazei de 
date cu proceduri şi 
instrumente de 
monitorizare a factorilor 
vulnerabili din domeniul 
educaţiei 
Nu au fost realizate 
ghiduri 
Nu au fost organizate 
întâlniri de lucru 

3.1.2 Intensificarea cooperării 
cu organele judiciare prin 
valorificarea rezultatelor 
activităților de audit și 
control 

31.12. 
2019 

Responsabil 
CEAC 

1. Nr. de protocoale de 
colaborare și comunicare 
încheiate; 
2. Nr. cazuri semnalate 
organelor judiciare; 
3. Întâlniri de lucru 
organizate (focus grupuri, 
ateliere de lucru, 
dezbateri). 

Expertiză insuficientă. Nu au fost încheiate 
protocoale de colaborare 
și comunicare cu organele 
judiciare și nu au existat 
cazuri care să fie 
semnalate acestora 

 
 

Întocmit, 
Responsabil CEAC, 

Prof.Todor Maria Cornelia 


