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PLAN  DE INTEGRITATE-ANUL SCOLAR 2020-2021 

 
DOMENIUL  

INFORMARE, CONŞTIENTIZARE, RESPONSABILIZARE 
 

 

OBIECTIVE 

 

DIRECŢII DE ACŢIUNE ACŢIUNI ŞI 

MĂSURI 

TER 

MEN DE 

REALI 

ZARE 

RESUR 

SE 

RESPONS

ABILI 

INDICATORI DE 

EVALUARE 

1. Creşterea 

gradului de 

informare a 

personalului şcolii 

cu privire la 

consecinţele actelor 

de corupţie 

1.1. Promovarea dialogului 

prin intensificarea implicării în 

proiecte şi programe de 

conştientizare a riscurilor 

asociate faptelor de corupţie 

(preluarea iniţiativelor 

societăţii civile cu privire la 

prevenirea şi combaterea 

fenomenului de corupţie în 

educaţie 

Dezvoltarea 

activităţilor cu 

societatea civilă/ 

Consiliul părinţilor în 

vederea promovării 

iniţiativelor 

anticorupţie 

 

 

 

Martie 

Aprilie  

Mai  

Cadrele 

didactice şi 

părinţii 

elevilor de la 

Şcoala 

Gimnazială 

Comuna 

Berceni 

Dragomir 

Liliana 

 

Vasile 

Doina 

Număr proiecte iniţiate;  

Număr iniţiative preluate 

 

1.2. Îmbunătăţirea fluxului de 

informaţii către mass-media şi 

public, privind activităţile de 

prevenire şi combatere a 

corupţiei;  

 

Colaborarea cu mass-

media prin încheierea 

de parteneriate pentru 

dezvoltarea unei 

informări avizate a 

publicului;  

Derularea unor 

campanii de 

conştientizare a 

elevilor în scopul 

creării „culturii 

anticoruţie” prin 

încurajarea 

 

Permanent  

Elevii, cadrele 

didactice şi 

Comitetul de 

părinţi de la 

Şcoala 

Gimnazială 

Comuna 

Berceni 

Dragomir 

Liliana 

 

Vasile 

Doina 

Număr de acţiuni 

comune desfăşurate  

Număr campanii de 

conştientizare 

anticorupţie;  

Număr metode/ mijloace 

de informare 

implementate  

Număr probleme 

identificate şi număr 

propuneri şi recomandări 

preluate  



respectării legilor şi a 

regulamentelor;  

-Preluarea şi 

disemninarea 

rezultatelor unor 

studii şi cercetări 

privind sursele,  

mecanismele şi 

consecinţele corupţiei  

2. Creşterea 

gradului de 

responsabilizare a 

personalului propriu 

asupra riscurilor 

asociate corupţiei  

 

2.1. Organizarea de campanii 

de informare şi sensibilizare a 

personalului propriu cu privire 

la efectele corupţiei;  

Program de formare 

şi perfecţionare a 

pregătirii 

personalului, în 

domeniul prevenirii şi 

combaterii corupţiei;  

Semestrial  Personalul de 

la Şcoala 

Gimnazială 

Comuna 

Berceni 

Dragomir 

Liliana 

 

Babanau 

Alina 

Număr programe de 

informare;  

Tematică program 

formare şi perfecţionare 

elaborată;  

Număr participanţi 

 2.2.- Introducerea unor 

programe de instruire distincte 

care vizează pregătirea 

profesională a cadrelor 

didactice:  

- Includerea în cadrul  

programelor de pregătire şi 

perfecţionare a cadrelor 

didactice a unor module 

referitoare la prevenirea 

corupţiei (plagiat, conflicte de 

interese, plăţi informale etc);  

- Instruire diferenţiată privind 

fenomenul corupţiei în funcţie 

de poziţia ocupată (director, 

sef de catedra, professor, 

secretar, bibliotecar etc);   

 

Program de formare 

şi perfecţionare a 

pregătirii 

personalului, în 

domeniul prevenirii şi 

combaterii corupţiei 

Semestrial  Personalul de 

la Şcoala 

Gimnazială 

Comuna 

Berceni 

Dragomir 

Liliana 

 

Oprica Ana  

Maria 

 

 

 

 

 

Balan Paula 

 

Buciumeanu 

Simona 

 

Babanau 

Alina 

 

 

 

 

Număr de 

pachete/programe 

dezvoltate/implementate;  

Număr categorii 

beneficiari pe semestru;  

Număr tematici  

introduse;  

Număr participanţi la 

aceste instruiri;  

Număr sesiuni de 

instruire derulate pe baza 

programelor actualizate;  



 

DOMENIUL 

SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 
 

Eliminarea 

barierelor 

administrative  

 

Elaborarea şi introducerea de 

instrumente şi standarde pentru 

îmbunătăţirea activităţii  

Analiza procedurilor 

interne în scopul 

simplificării/îmbunăt

ăţirii procedurilor  

Actualizarea 

procedurilor privind 

gestionarea riscurilor 

asociate 

actelor/faptelor de 

corupţie;  

Permanent Personalul de 

la Şcoala 

Gimnazială 

Comuna 

Berceni 

Dragomir 

Liliana 

 

Balan Paula 

 

Babanau 

Alina 

Număr de proceduri 

privind gestionarea 

riscurilor asociate actelor 

şi faptelor de corupţiei  

Reactualizatrea Codului 

deontologic al cadrelor 

didactice  

 

Prezentarea Codului 

deontologic al 

cadrelor didactice 

Martie Personalul de 

la Şcoala 

Gimnazială 

Comuna 

Berceni 

Dragomir 

Liliana 

Buciumeanu 

Simona 

 

Babanau 

Alina 

Nr. persoane participante 

Număr referate ;  

 

Analiza unor situaţii, în 

vederea eliminării factorilor 

care limitează calitatea 

serviciilor educaţionale şi cresc 

gradul de vulnerabilitate la 

corupţie  

Prezentarea şi 

actualizarea 

standardelor 

referitoare la calitatea 

în educaţie;  

 

Aprilie Personalul de 

la Şcoala 

Gimnazială 

Comuna 

Berceni 

Alexandresc

u Florina 

 

Vasile Doina 

 

Stratu  

Georgiana 

Rapoarte de autoevaluare 

avand în vedere 

standarde de calitate  

 

 Măsurarea gradului de 

satisfacţie a părinţilor şi 

elevilor privind nivelul 

serviciilor educaţionale oferite, 

prin elaborarea sondaje de 

opinie, chestionare, interviuri.  

 Mai Elevii, 

părinţii de la 

Şcoala 

Gimnazială 

Comuna 

Berceni 

comunita 

tea locala  

Dragomir 

Liliana 

 

Babanau 

Alina 

 

Stratu 

Georgiana 

 

Chestionare/sondaje de 

opinie elaborate şi 

aplicate;  

Rapoarte asupra 

concluziilor studiilor şi 

anchetelor;  



Utilizarea 

tehnologiilor 

informatice în 

cadrul serviciilor 

educaţionale 

 

Imbunătăţirea accesului 

părinţilor şi elevilor la 

informaţii prin oferirea 

acestora în sistem electronic;  

Actualizarea 

informaţiilor oferite 

în format electronic 

Publicarea şi 

actualizarea pe site-ul  

şcolii a informaţiilor 

privind situaţia 

elevilor, activităţile 

desfăşurate etc. 

Permanent  Personalul de 

la Şcoala 

Gimnazială 

Comuna 

Berceni 

Putaru Elena 

 

Alexandresc

u Florina 

 

Stratu 

Georgiana 

 

Dragomir 

Liliana 

Număr utilizări site-ul 

şcolii 

Creşterea numărului de servicii  

educaţionale şi informaţionale 

disponibile in format electronic 

Creşterea numărului 

de servicii oferite 

cetăţenilor în sistem 

programat  

Mai Personalul de 

la Şcoala 

Gimnazială 

Comuna 

Berceni 

Putaru Elena 

 

Vasile Doina 

 

Dragomir 

Liliana 

Număr de formulare 

postate on-line;  

Număr persoane care au 

accesat servicii on-line; 

 

DOMENIUL  

PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI PRIN COMUNICARE ŞI COLABORARE 

Susţinerea 

campaniilor de 

prevenirea 

fenomenului 

corupţiei.  

 

Îmbunătăţirea procesului de 

comunicare cu elevii, părinţii, 

comunitatea locala;  

Oferirea informaţiilor 

complete atat pe site-

ul şcolii cat şi la orele 

destinate programului 

anticorupţie 

 

Aprilie  Cadrele 

didactice 

elevii, 

părinţii de la 

Şcoala 

Gimnazială 

Comuna 

Berceni 

comunita 

tea locala 

Vasile Doina 

 

Putaru Elena 

 

Dragomir 

Liliana 

 

Dirigintii 

Invatatorii 

Educatoarele 

Număr informaţii oferite;  

Timpul de rezolvare a 

solicitărilor  

Combaterea 

fenomenului 

corupţiei prin 

întărirea colaborării 

intra şi inter-

instituţionale şi prin 

monitorizarea 

aplicării 

Îmbunătăţirea colaborării inter 

şi intra-instituţionale  

 

Încheierea 

protocoalelor de 

colaborare în vederea 

realizării 

schimburilor de date 

între scoala, alte 

instituţii de 

învăţământ şi 

Mai  Personalul de 

la Şcoala 

Gimnazială 

Comuna 

Berceni 

Stratu 

Georgiana 

 

Paraschiv 

Florentina 

 

Bucur 

Valentin 

Număr de protocoale 

încheiate;  

Număr de acţiuni 

organizate în comun;  



prevederilor legale  
 

 

comunitatea locala  

 

Monitorizarea aplicării 

prevederilor legale în vederea 

reducerii vulnerabilităţii la 

corupţie.  

 

- instituirea 

obligativităţii de 

executare a unor 

rapoarte anuale, în 

cadrul comisiilor 

metodice în vederea 

evaluării gradului de 

vulnerabilitate la 

corupţie în cadrul 

scolii  

Iunie  CA 

CEAC 

Responsabilii 

C.M. 

Număr rapoarte de 

evaluare;  

Număr recomandări;  

Număr sancţiuni;  

 

 

 

 S.C.I.M. 

  
PRESEDINTE , prof. Dragomir Liliana                     

 

CONSILIER DE INTEGRITATE, prof. inv. Primar - Babanau Alina 

 

 


