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  PLAN DE MĂSURI PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A SNAE 
 

Obiectiv specific Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 

Parteneri 

1.1 Remedierea 

vulnerabilităților 

specifice instituțiilor 

publice prin 

implementarea 

sistematică a 

măsurilor preventive 

• Implementarea Metodologiei privind managementul riscurilor de 
corupţie prin adoptarea la nivelul tuturor compartimentelor 
funcționale a unor măsuri de control şi/sau prevenire, în vederea 
menţinerii la un nivel acceptabil a probabilității de apariţie a 
riscurilor, cât şi a impactului acestora la nivelul sectorului 
educațional. 

• Reevaluarea riscurilor la nivelul CTPTGAB și reactualizarea 
Registrului riscurilor 

• Stabilirea tipurilor de măsuri preventive adoptate (pentru riscurile 
identificate anterior 

• Revizuirea procedurii de sistem PS 08 Managementul riscului 

31.12.2017 

 

 

 

31.12.2017 

15.01.2018 

01.04.2018 

Comitetul pentru 
managementul riscului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEAC 

1.2.Creșterea 

transparenței 

instituționale a 

CTPTGAB prin 

sporirea gradului de 

disponibilitate a 

datelor publice 

deschise, puse la 

dispoziție de către 

CTPTGAB 

• Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații 
de interes public și a celor privind transparența procesului 
decizional la nivelul CTPTGAB 

• Creșterea gradului de accesibilitate a informațiilor de la nivelul 
CTPTGAB, în vederea informării corecte și eficiente a actorilor 
implicați în actul educațional și a publicului larg 

• Actualizarea site-ului școlii prin postarea tuturor informațiilor de 
interes public   

• Crearea de noi secțiuni pe site, conform nevoilor de informare 
identificate la nivelul comunității 

• Crearea unei biblioteci legislative, conform nevoilor de informare 
pentru părțile interesate 

• Monitorizarea solicitărilor de informații, formulate pe baza Legii 
nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, 
actualizată și respectarea prevederilor legale 

Permanent 
 
 

Permanent 
 
 

Permanent 
 
 

01.10.2017 
 

01.11.2017 
 

Permanent 
 
 

Director Popa 
Octavian Lucian 
 
 
Director adjunct Trifu 
Adriana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director adjunct 
Zloteanu Dana 

Serviciul Secretariat 

 

Catedra de informatică 



• Revizuirea procedurii operaționale PO 28 Comunicarea intra și 
interinstituțională 

  
Responsabil CEAC 
Lie Mirela 

1.3. Consolidarea 

integrității 

personalului din 

CTPTGAB prin 

promovarea 

standardelor etice 

profesionale și prin 

stimularea 

comportamentului 

etic, a 

profesionalismului și 

a rezultatelor obținute 

• Revizuirea, aprobarea și implementarea Codului 
Etic/Deontologic pentru personalul din cadrul CTPTGAB 

• Informarea personalului și postarea pe site-ul școlii a Codului 
Etic/Deontologic pentru personalul din cadrul CTPTGAB 

• Desfășurarea de acțiuni de promovare a prevederilor Codului de 
Etică pentru învățământul preuniversitar 

• Diseminarea și promovarea  bunelor practici în vederea întăririi 
comportamentului pozitiv 

• Includerea aspectelor legate de SNAE în Raportul de 
autoevaluare instituțională 

• Consolidarea unor sistemului de management și asigurare a 
calității la nivelul CTPTGAB și a sistemului de control intern 
managerial care să asigure transparența și responsabilitatea 
instituțională cu privire la aspectele legate de etica profesională și 
de performanțele profesionale. 

01.10.2017 

 

15.10.2017 

 

Permanent 

15.02.2017 

Permanent 

 

Director Popa 
Octavian Lucian 
 
 
Consilierul de etică 
Pătrașcu Camelia 
 
 
Director adjunct Trifu 
Adriana 
 
Director Popa 
Octavian Lucian 
Responsabil CEAC 
Lie Mirela 

Catedra de informatică 
CAPP - Psiholog școlar 
Drăghici Daniela 

1.4 Creșterea 

eficienței 

mecanismelor de 

prevenire a corupției 

în materia achizițiilor 

publice și a utilizării 

fondurilor publice în 

general, la nivelul 

CTPTGAB 

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

• Identificarea activităților procedurabile și elaborarea procedurilor 
specifice 

• Informarea și formarea adecvată  privind achizițiile publice și la 
nivelul personalului cu funcții de conducere din CTPTGAB 

• Asigurarea implicării tuturor factorilor cointeresați în procesul de 
elaborare a planului de achiziții al CTPTGAB 

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

• Publicarea unui raport anual, la nivelul CTPTGAB, cu privire la  
modul de alocare a fondurilor publice 

Permanent 

 

15.11.2017 

 

31.12.2017 

 

Permanent 

 

31.12.2017 

 

 

31.12.2017 

Director Popa 
Octavian Lucian 
 

Comisia de 
monitorizare, 
coordonare și 
îndrumare 
metodologică  
 

 

 

 

Director Popa 
Octavian Lucian 

Administrația Școlilor 

Sector 6 

ISMB 

ISMB Sector 6 

2.1 Creșterea 

gradului de educație 

anticorupție la nivelul 

beneficiarilor 

educației 

• Introducerea tematicii anticorupție în cadrul activităților 
extracurriculare și în cadrul orelor de Consiliere și orientare. 

• Încheierea de acorduri de parteneriat cu instituții cu competențe 
în domeniul prevenirii și combaterii corupției 

• Stimularea organizării periodice și sistematice, la nivelul 
CTPTGAB, a unor programe extracurriculare şi extraşcolare 
destinate creșterii nivelului educației anticorupție a tinerei generații, 
prin parteneriate cu instituții cu competențe în domeniul prevenirii 
și combaterii corupției. 

01.10.2017 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

Comisia diriginților 
Consilierul  educativ 
Simion Elena 
 

 

 

 

 

 

CAPP - Psiholog școlar 
Drăghici Daniela 

Instituții cu competențe 

în domeniul prevenirii și 

combaterii corupției  

CEAC 

ISMB 

ISMB Sector 6 



• Derularea de programe și campanii de informare și 
responsabilizare a elevilor din cadrul CTPTGAB cu privire la 
riscurile și consecințele negative ale corupției 

• Asigurarea transparenței și a corectitudinii modului de 
desfășurare prin monitorizarea video și audio a concursurilor și 
examenelor naționale organizate în CTPTGAB 

 

 

Permanent 

 

Conform 

graficului de 

derulare a 

examenelor 

 

 

 

 

Director adjunct 

Zloteanu Dana 

2.2 Creșterea 

gradului de informare 

a părților interesate 

cu privire la impactul 

fenomenului de 

corupție și a gradului 

de implicare a 

factorilor cointeresați 

și societății civile în 

demersurile de 

prevenire și 

combatere a corupției 

• Organizarea la nivel local a dezbaterilor publice anticorupție, cu 
participarea factorilor cointeresați 

• Postarea materialelor informative pe site-ul școlii 

• Monitorizarea evenimentelor și promovarea exemplelor de bună 
practică 

• Promovarea de propuneri pentru îmbunătățirea activității 

Semestrial 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

Comisia diriginților 
Consilierul  educativ 
Simion Elena 
Consilierul de etică 
Pătrașcu Camelia 
 
 

CAPP - Psiholog școlar 
Drăghici Daniela 

Instituții cu competențe 

în domeniul prevenirii și 

combaterii corupției  

CEAC 

 

3.1 Întărirea rolului 

structurilor de control, 

audit și de promovare 

a integrității din cadrul 

CTPTGAB și 

monitorizarea 

activității acestora 

• Elaborarea unei proceduri privind sanctionarea abaterilor 
disciplinare 

• Evaluarea impactului sancțiunilor administrative la nivelul 
CTPTGAB 

• Dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial la nivelul 
CTPTGAB pentru sprijinirea activităţilor de prevenire a corupţiei. 

• Elaborarea listei activităților procedurabile la nivelul CTPTGAB 

• Elaborarea de proceduri conform standardelor de control 
intern/managerial 

• Implementarea procedurilor elaborate 

• Aplicarea Ordinului privind aprobarea normelor metodologice 
proprii referitoare la documentele, circuitul acestora și persoanele 
împuternicite să efectueze operațiunile legate de angajarea, 
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și 
organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și 
legale, nr. 3852/ 17.05.2010 

• Aplicarea prevederilor Ordinelor privind elaborarea listelor de 
verificare (check-list), a obiectivelor controlului financiar preventiv 
cuprinse în cadrul specific al operațiunilor supuse controlului 
financiar preventiv propriu din MECS, aprobate prin Ordinul 

15.11.2017 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

15.11.2017 

01.04.2018 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

 

Consilierul de etică 
Pătrașcu Camelia 
 

 

Director Popa 

Octavian Lucian 

Comisia de 
monitorizare, 
coordonare și 
îndrumare 
metodologică 
 
Responsabil CFP 
Buciu Nicoleta  
 
 
 
Responsabil CFP 
Buciu Nicoleta  
 

CEAC 

Administrația școlilor 

sector 6 

ISMB 

Instituții cu competențe 

în domeniul prevenirii și 

combaterii corupției  

 



ministrului educației naționale nr. 4977/23.09.2003 și nr. 
4618/06.09.2004 

• Creșterea gradului de conformitate a sistemului de control 
intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, 
ORDIN Nr. 200, privind modificarea si completarea Ordinului 
secretarului general  al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 
Codului controlului  intern/managerial al entitatilor publice 

• Constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare 
metodologică și a Comitetului pentru managementul riscului 

• Elaborarea și implementarea Programului de dezvoltare a 
sistemului de control intern managerial 

• Autoevaluarea anuală a Stadiului implementării standardelor de 
control intern/managerial 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

01.10.2017 

 

15.01.2018 

 

31.12.2017 

 

 

3.2 Intensificarea 

cooperării în 

domeniul combaterii 

corupției cu instituțiile 

competente 

• Organizarea/participarea de întâlniri de lucru organizate (focus 
grupuri, ateliere de lucru, seminare, dezbateri) a angajaților/ 
beneficiarilor direcți 

• Intensificarea cooperării cu organele judiciare 

• Încheierea de protocoale de colaborare și comunicare cu 
instituțiile competente 

• Desfășurarea de acțiuni de informare și promovare a strategiei 
anticorupție în educație și a responsabilităților ce revin instituțiilor 
educaționale, în vederea asigurării aplicării măsurilor anticorupție 
la nivelul CTPTGAB 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

 

Semestrial 

Comisia de Prevenire 

a Actelor de Corupție 

în Educație 

Comisia diriginților 
Consilierul  educativ 
Simion Elena 
Consilierul de etică 
Pătrașcu Camelia 
 

 

CAPP - Psiholog școlar 
Drăghici Daniela 

Instituții cu competențe 

în domeniul prevenirii și 

combaterii corupției  

CEAC 

 

4.1 Elaborarea. 

aprobarea, 

promovarea și 

implementarea 

planului de măsuri 

pentru punerea în 

aplicare a SNAE și 

autoevaluarea 

periodică a gradului 

de implementare a 

măsurilor preventive. 

• Identificarea activităților preventive conform SNAE 

• Desfășurarea de acțiuni de informare și promovare a strategiei 
anticorupție în educație și a responsabilităților ce revin instituțiilor 
educaționale, în vederea asigurării aplicării măsurilor anticorupție 
la nivelul CTPTGAB 

12.09.2017 

 

permanent 

Comisia de Prevenire 

a Actelor de Corupție 

în Educație 

Comisia Națională de 

Prevenire a Actelor de 

Corupție în Educație 

 

 


