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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa 

caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

 Elemente 
privind 
responsabilii/  
operatiunea  
 
 
 

 
Numele si 
prenumele 

 
 

 
Functia 

 
 

 
Data 

 
 

Semnatura  
 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Trifan Gianina Resp.com.strategiei 
anticoruptie 

15.02.2018  

1.2. Verificat  Leonte Ștefan Responsabil CEAC 15.02.2018  

1.3 Aprobat  Crăciunescu Maria Director 15.02.2018  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii operationale  

 

  
Editia/ revizia in 

cadrul editiei 
 

Componenta revizuita 
 
 

Modalitatea reviziei 
 

Data de la care se 
aplica prevederile 
editiei sau reviziei 

editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 x x  

2.2. Revizia 1    

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia 

din cadrul editiei procedurii operationale  

 

  
Scopul 

difuzarii 
 

Comparti
ment 

 
Functia 

Nume si 
prenume 

Data 
primirii 

Semnatura 

1 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare Executie Personalul 
scolii 

Cadre 
didactice si 
nedidactice 

19.02.2018  

3.2. Informare Manage 
ment 

Director Crăciunescu 
Maria 

19.02.2018  

3.3. Evidenta Secretariat Secretar Mihai 
Cătălin 

19.02.2018  

3.4. Arhivare Administra
tiv 

Secretar Mihai 
Cătălin 

19.02.2018  

 

4. SCOP:  

 

    Scopul procedurii este de a monitoriza implementarea măsurilor anticorupție la nivelul 

sectorului educațional. 

     Procedura este elaborată pe baza OMEN 5144/26 SEPT.2013, având în vedere 

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE-SNAE ȘI CODUL DE 

ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ. 

 

5. ARIA DE CUPRINDERE: 

 

     Procedura se adresează personalului didactic al Şcolii Gimnaziale IOAN BĂNCESCU 

Adâncata 
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6. DEFINIŢII 

 

-    procedura – mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces – procedurile pot fi 

documentate (scrise) sau nu 

- procedura de lucru – document care descrie modul de desfașurare detaliată a unor procese 

specifice activitatii din cadrul Școlii gimnaziale Ioan Băncescu Adâncata. 

   

   7. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

 

   -  Legea 1/2011 - Legea educaţiei naţionale cu modificările și completările ulterioare        

         - OMEN 5144/26 SEPT.2013, cu privire la aprobarea STRATEGIEI NAȚIONALE 

ANTICORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE-SNAE ; 

         - CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ al Scolii Gimnaziale, 

Comuna Poienarii Burchii 

        - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile 

si institutiile publice; 

   - Legea nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu 

prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei; 

   - Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea 

coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  - Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor 

persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

  - Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

  - Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile 

publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii; 

   - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, 

aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;; 

   - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si 

pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificarile 

ulterioare; 

doc:1040047702/1
doc:1040025102/1
doc:1030016102/1
doc:960011502/1
doc:1000007802/1
doc:1040057102/1
doc:1050007503/18
doc:1060008702/1
doc:1050094605/53
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   - Hotararea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului 

Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

  

   8.RESPONSABILITĂŢI: 

 

a)Ale cadrelor didactice: 

- să cunoască STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE 

prevăzută în OMEN 5144/26 SEPT.2013. 

- să respecte standardele etice profesionale prevăzute în Codul de Etică pentru 

învățământul preuniversitar. 

- să deruleze  programe și campanii de informare și responsabilizare a elevilor și a 

părinților  cu privire la riscurile și consecințele negative ale corupției. 

- să participe la şedinţa Consiliului Profesoral  în care se susţine implementarea 

STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE . 

b)Ale responsabililor de catedră/arie curriculară: 

- să organizeze la sfârşitul anului şcolar şedinţa de catedră/arie curriculară în care să 

se stabilească punctajul de evaluare colegială pentru toţi membrii catedrei; 

- să furnizeze cadrelor didactice dovezile existente la nivelul catedrei (rapoarte de 

activitate, procese verbale, etc.) atunci când este solicitat; 

- să asigure obiectivitatea evaluării colegiale pentru toţi membrii catedrei; 

- să predea conducerii şcolii fişele de evaluare completate de cadrul didactic 

(punctajul de autoevaluare) si de responsabilul de catedră (evaluarea colegială) cu 

privire la aplicarea codului de etică profesională. 

- să comunice cadrelor didactice gravitatea nerespectării Codului de Etică 

Profesională. 

c)Ale conducerii şcolii: 

- Să primească actele necesare de la responsabilii de catedră şi să solicite cadrului 

didactic/responsabilului de catedră dovezi, atunci cândatunci când este cazul; 

- să organizeze Ședințe de Consilu pentru implementarea STRATEGIEI 

doc:1130018503/2
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NAȚIONALE ANTICORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE ; 

- să prezinte dovezi atunci când există exista cazuri de corupție constate; 

- să comunice cadrelor didactice gravitatea nerespectării Codului de Etică 

Profesională. 

 

          9. DESCRIEREA ACTIVITATILOR: 

 

Pasul 1.Informarea cadrelor didactice cu privire la  STRATEGIA NAȚIONALĂ 

ANTICORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE prevăzută în OMEN 5144/26 SEPT.2013. 

Pasul 2.Elaborarea Planului de Integritate care să vizeze atingerea obiectivelor SNAE. 

Pasul 3. Actualizarea structurii pagina web unitate de învățămant cu documente care susțin 

strategia anticorupție. 

Pasul 4.  Pe parcursul anului şcolar grupul de lucru colectează în portofoliul comisiei dovezile 

pe baza cărora se face implementarea și diseminarea STRATEGIEI NAȚIONALE 

ANTICORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE. 

Pasul 5. Realizarea unui Raport cu privire la gradul de realizare al măsurilor impuse prin 

OMEN 5144/26 SEPT.2013. 

 

    

 

    10. DISPOZIŢII FINALE: 

 

    Prezenta procedură se afişează la loc vizibil. 

    Consiliul de administraţie poate interveni cu modificări ulterioare, dacă este nevoie. 

 


