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- Codul de conduită al personalului didactic şi a personalului didactic auxiliar 

- Decizie de numire a Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică cu privire la sistemele de control 

managerial; 

 

1. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 

 

1.1. Definiţii: 

 

Nr. 

Crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedură Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor 

de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea 

responsabilităţilor; 

Compartiment = departament / serviciu / birou, etc.;  

Conducătorul compartimentului = Director / şef birou / şef serviciu, etc.;  

PS (Procedură de sistem) = procedură care descrie o activitate sau un proces care se 

desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică. 

PO (Procedură operaţională) = procedură care descrie o activitate sau un proces care se 

desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate publică. 

2. Sistem de control managerial Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procese şi resurse ce are 

ca scop implementarea controlului managerial. 

3. Comisie Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de 

control managerial. 

4. Abaterea disciplinară - faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu 

vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul 

intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, 

ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici (art. 263 (2) din Codul muncii); 

- este şi încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual 

de muncă, precum şi încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului 

învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii (art. 280 (1) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1 / 2011) 

5. Personal didactic Persoanele din sistemul de învăţământ responsabile cu instrucţia şi educaţia, care 

îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, cu o conduită morală conformă 

deontologiei profesionale şi apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea 

funcţiei. 

6. Învăţământ Serviciu de interes public, desfăşurat în limba română, în limbile minorităţilor naţionale 

şi în limbi de circulaţie internaţională. 

7. Învăţământ preuniversitar Educaţia timpurie (0 - 6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0 - 3 ani) şi 

învăţământul preşcolar (3 - 6 ani), învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare 

şi clasele I – IV, învăţământul secundar, care cuprinde învăţământul secundar inferior 

sau gimnazial (clasele V - IX) și învăţământul secundar superior sau liceal (clasele de 

liceu X - XII/XIII), învăţământul profesional, cu durată între 6 luni şi 2 ani si 

învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul postliceal. 

8. Consiliu de administraţie Organ de conducere în unităţile de învăţământ de stat, constituit din 7,9 sau 13 membri, 

incluzând reprezentanţi ai părinţilor, ai consiliului local, ai primarului, ai cadrelor 
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didactice, inclusiv directorul unităţii de învăţământ, şi, după caz, directorul adjunct. 

9. Consiliu profesoral Organ decizional format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea şcolară cu 

personalitate juridică, prezidat de către director. 

10. Structuri ale Ministerului 

Educației si Cercetării Stiințifice 

Structuri ale aparatului central al Ministerului Educației și Cercetării Științifice și 

instituții și unități subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământul 

preuniversitar,  respectiv structuri subordonate acestora ai căror conducători au calitatea 

de ordonatori de credite 

11. Unitate de muncă Formă de organizare structurală ce reunește un ansamblu de angajați care realizează 

același gen de activități, permițând în consecință, expunerea la riscuri similare. Unitatea 

de muncă poate fi regăsită în structura organizatorică a Ministerului Educației și 

Cercetării Științifice sub denumiri variate: direcție generală, direcție, serviciu, birou sau 

la structurile subordonate/coordonate sub denumirea de compartiment, comisie, catedră, 

consiliu, dar și funcție unică, așa cum sunt, de exemplu, funcțiile de psiholog sau 

consilier juridic 

12. Coordonator al unității de muncă Directorul/șeful ori responsabilul cu organizarea activităților din cadrul unei unități de 

muncă, care furnizează informațiile solicitate de către Comisia Națională de Prevenire a 

Actelor de Corupție în Educație pe tot parcursul activităților de management al riscurilor 

de corupție; 

13. Activitate Ansamblu de acte fizice, intelectuale și morale realizate în scopul obținerii unor 

rezultate; 

14. Amenințare de corupție Acțiunea sau evenimentul potențial de corupție ce poate să apară în cadrul unei activități 

a Ministerului Educației  Naționale  sau a unei structuri subordonate/coordonate 

Ministerului Educației și Cercetării Științifice. 

15. Risc de corupție Amenințare de corupție, vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de 

activitate, determinat de cauze/vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact 

cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei structuri; 

16. Vulnerabilitate Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea 

fi exploatată, stând la baza și putând declanșa săvârșirea unei fapte de corupție. Spre 

deosebire de amenințare, care este potențială, vulnerabilitatea/cauza există permanent în 

cadrul activității unei structuri; 

17. Materializarea riscului Translatarea riscului din domeniul incertitudinii, al situației potențiale de corupție în cel 

al certitudinii, respectiv săvârșirea unei fapte de corupție 

18. Incident de integritate Eveniment produs la nivelul unei structuri a Ministerului Educației  Naționale urmat de 

dispunerea față de personalul implicat a uneia dintre următoarele măsuri: trimiterea în 

judecată, hotărârea definitivă de condamnare pentru fapte de corupție, respectiv 

aplicarea unei sancțiuni disciplinare ca urmare a efectuării unui test de integritate ori a 

întocmirii unui raport de evaluare, rămas definitiv, de către Agenția Națională de 

Integritate 

19. Impact Efectele produse în cadrul activității unei structuri în cazul în care un risc de corupție se 

materializează 

20. Responsabil de risc Personalul de conducere al structurii Ministerului Educației și Cercetării Științifice, 

responsabilizat prin Registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de 

prevenire/control. 
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7.2 Abrevieri: 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. PS Procedură de sistem 

3. E. Elaborare 

4. V. Verificare 

5. A. Aprobare 

6. Ap. Aplicare 

7. Ah. Arhivare 

 

 

2. Descrierea procedurii  

 

2.1. Generalităţi: 

 

      În vederea prevenirii faptelor de corupție, personalul de conducere din cadrul Școlii are următoarele responsabilități:  

            a) implementează  metodologia și aplică măsurile de prevenire și control al riscurilor la corupție; 

            b) solicită sprijinul instituțiilor specializate cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupție 

din domeniul de competență; 

            c) asigură participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire  

anticorupție organizate de Ministerul Educației si Cercetării Științifice; 

            d) sprijină membrii Comisiei Naționale de Prevenire a Actelor de Corupție în Educație din cadrul Ministerului Educației 

Naționale  în realizarea studiilor de caz cu privire la faptele de corupție săvârșite de personalul angajat; 

             e) furnizează documente referitoare la organizarea și funcționarea structurii, precum și alte  

date necesare pentru pregătirea activităților de prevenire a faptelor de corupție; 

              f) promovează campaniile anticorupție inițiate de Comisia Națională de Prevenire a Actelor  

de Corupție în Educație, prin postarea acestora la avizier și pe prima pagină a site-urilor proprii de internet și intranet. 

 

 

 

Rezultate scontate 

                 a) promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice; 

           b) stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției; 

           c) asumarea răspunderii de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor de prevenire/control al 

riscurilor de corupție 

 

 

2.2. Resurse necesare: 

2.2.1. Resurse materiale  

 încăpere, cu birou şi scaune; 

 fişet pentru acte cu regim special; 

 un calculator cu imprimantă; 
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 reţea internet; 

 hârtie copiator; 

 telefon pentru legături operative cu responsabilii implicaţi în realizarea activităţii procedurate; 

 caiete, dosare, pixuri, foi veline de scris, agrafe, perforator, capsator. 

 

2.2.2. Resurse umane  

 Personalul responsabil cu gestionarea resurselor umane; 

 Consilierul de integritate; 

 Consiliul de administraţie; 

 Directorul şi directorul adjunct al unităţii de învăţământ. 

 

2.2.3. Resurse financiare  

 materialele necesare desfăşurării activităţii, vor fi procurate de către compartimentul administrativ al instituţiei din creditele 

bugetare  cu această destinaţie. 

 

 

2.3. Modul de lucru:  

 

2.3.1. Etapele Managementului Riscurilor 

  ► instruirea persoanelor din sfera educației (cadre didactice, personal de conducere, membri ai consiliilor de 

administrație cu privire la modalitățile de prevenire și combatere a corupției, la importanța integrității); 

            ► pregătirea activităților; 

            ► identificarea și descrierea riscurilor de corupție;  

            ► determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control;  

            ► monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor; 

  ► reevaluarea riscurilor 

   

 

2.3.2. Comisia  pentru prevenirea actelor de corupție 

 

Componența comisiei se stabilește în funcție de dimensiunea și caracteristicile organizatorice ale Școlii, avându-se în 

vedere următoarele categorii de funcții: 

a) coordonatorul comisiei este directorul sau o persoană desemnată de către acesta; 

b) membrii comisiei sunt desemnați din rândul personalului de conducere sau sunt persoane desemnate  de la nivelul 

principalelor compartimente; 

c) presendintele structurii de control managerial intern; 

d) responsabilul de resurse umane; 

e) consilierul pentru integritate; 

f) secretarul comisiei, numit de coordonatorul comisiei; secretarul comisiei este și persoana responsabilă cu raportarea 

stadiului de implementare a Strategiei anticorupție în educație. 

 

2.3.3. Consilierul pentru integritate 
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►Consilierul pentru integritate este persoana desemnată pentru sprijinirea activităților de prevenire a corupției.  

 ►Consilierul pentru integritate se desemnează prin dispoziție a directorului, din rândul personalului care respectă 

normele de deontologie profesională, procedurile de lucru în activitatea desfășurată sau prevederile legale privind 

incompatibilitățile, interdicțiile, declararea averilor ori conflictul de interese . 

      ► Consilierul pentru integritate are următoarele atribuții: 

              a) prezintă materialele transmise de către Ministerul Educației Naționale cu privire la activitatea de prevenire și 

combatere a corupției personalului; 

                     b) ține evidența nominală a personalului care participă la activitățile de informare și de instruire anticorupție; 

                   c)  propune directorului structurii organizarea și desfășurarea unor activități de instruire; 

                   d) sprijină membrii comisiei în realizarea activităților de monitorizare, evaluare/reevaluare a riscurilor ori de realizare a 

studiilor de caz. 

► Fișa postului persoanei desemnate consilier pentru integritate se actualizează ori de câte ori este necesar, în condițiile 

legii. 

 

 

8.4 Etapele activităţii procedurate 

         8.4.1 Pregătirea activităților 

 

                ►Implementarea metodologiei vizează, în etapa de pregătire, următoarele aspecte: 

                                     a) constituirea și stabilirea componenței comisiilor; 

                                    b) informarea personalului privind prevederile metodologiei; 

                                    c)instruirea membrilor comisiei cu privire la aspectele conceptuale și metodologice specifice managementului 

riscurilor de corupție; 

                                    d)fixarea principalelor repere ale activităților: delimitarea unităților de muncă ce se includ  

în procesul de analiză, rolul și responsabilitățile fiecărui membru al comisiei, precum și planificarea, desfășurarea și evaluarea 

activităților. 

                 ►Activitățile stabilite conform lit. d) sunt prevăzute în Fișa pentru stabilirea sarcinilor responsabilităților și planificarea 

activității comisiei, prevăzută în  anexa nr. 1.  

          

       8.4.2 Identificarea și descrierea riscurilor de corupție 

                   ►Pentru identificarea amenințărilor de corupție se desfășoară următoarele activități: 

                                  a) chestionarea conducerii Școlii; 

                                  b) evaluarea activității și a situațiilor specifice de muncă ale angajaților; 

                                   c) descrierea amenințărilor de corupție 

                   ►Pentru identificarea opiniilor cu privire la riscurile de corupție și eficacitatea măsurilor de prevenire/control existente,  

membrii comisiei realizează chestionarea întregului personal de conducere de la nivelul Școlii, exclusiv a coordonatorilor unităților de 

muncă, utilizând întrebările din Chestionarul pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de corupție (ghid de interviu pentru 

conducerea structurii/componentelor, exclusiv coordonatorii unităților de muncă ), prevăzutt în anexa nr. 2.   

                   ►Sunt considerate vulnerabile la corupție toate activitățile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control 

intern/managerial, de natură a fi exploatate de către angajații structurii sau de către terți, pentru comiterea unor fapte de corupție. 

                   ►În procesul de analiză de la nivelul Școlii vor fi incluse următoarele categorii de activități, după  caz : 

                    a)contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice;  

                    b) gestionarea fondurilor externe ale programelor/proiectelor, a fondurilor comitetului de  părinți;  
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                    c) gestionarea informației – deținerea și utilizarea informației, accesul la informații  confidențiale, gestionarea 

informațiilor clasificate; 

                    d) gestionarea mijloacelor financiar-contabile; 

                    e) achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; 

                    f) gestionarea și funcționarea bunurilor aflate în administrare și a bazei materiale a unității  

de învățământ; 

                   g) acordarea unor aprobări ori autorizații; 

                   h) gestionarea actelor de studii și a documentelor de evidență școlară; 

                   i) îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, evaluare și consiliere; 

                   j) competența decizională exclusivă; 

                   k) recrutarea și selecția  personalului; 

                   l) constatarea de conformitate sau încălcare a legii, aplicare de sancțiuni; 

                  m) constituirea claselor/transferul elevilor; 

                   n) gestionarea situațiilor școlare; 

                   o) încheierea situației școlare semestriale/anuale a elevilor; 

                   p) acordarea premiilor, a recompenselor și a distincțiilor elevilor; 

                   q) respectarea eticii profesionale; 

                   r) sancționarea atitudinilor neadecvate funcției de cadru didactic, didactic auxiliar sau personal administrativ; 

                  s) orice alte activități prevăzute în regulamentele și metodologiile specifice. 

   ► Membrii comisiei și/sau, după caz, coordonatorii unităților de muncă întocmesc pentru fiecare activitate inclusă în Fișa 

de analiză a activităților  vulnerabile la corupție, o sinteză a amenințărilor de corupție susceptibile să se manifeste în acel context 

profesional, având în vedere, cel puțin, următoarele elemente: 

                 a) sursele posibile de riscuri de corupție la care personalul poate fi expus: persoane, grupuri  

interesate de serviciile oferite, avantajele sau dezavantajele potențiale pentru terți, materiale ori de altă natură, ce pot fi generate de 

activitățile desfășurate; 

                 b) acțiunile ori demersurile premergătoare săvârșirii unei infracțiuni; 

                 c) fapte de corupție care au fost comise anterior în cadrul domeniului de activitate; 

                 d) cazuri de conduită necorespunzătoare sau încălcări ale procedurilor, înregistrate la nivelul structurii. 

                ►  Pentru descrierea amenințărilor de corupție, membrii comisiei au în vedere enunțurile utilizate în cadrul Raportului 

privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție specifice structurilor Ministerului Educației si Cercetării Științifice, realizat de către 

Ministerul Educației si Cercetării Științifice. 

                ► Fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, 

se completează de către membrii comisiei și/sau, după caz, directorul. 

                ►În vederea identificării vulnerabilităților/cauzelor care determină expunerea la riscuri de corupție, membrii comisiei 

parcurg următoarele etape:   

                    a) identificarea cadrului normativ; 

                    b)  analiza incidentelor de integritate; 

                    c)  analiza eficacității sistemului de control intern/managerial al structurii 

                ► Obiectivele analizei cadrului normativ sunt: 

         a)  identificarea prevederilor ce conțin factori potențiali de manifestare a corupției; 

         b) avansarea de propuneri pentru eliminarea normelor care favorizează sau pot favoriza corupția;  

         c) propunerea unor măsuri de prevenire/control pentru a reduce expunerea la riscuri de corupție. 
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                ► Membrii comisiei și/sau, după caz, directorul identifică și consemnează, în fișele întocmite eventuale deficiențe în cadrul 

sistemului de control intern/managerial utilizat, având în vedere: 

                    a)  constatări rezultate din activități de control ori sesizări anterioare, care au identificat deficiențe ori vulnerabilități ale 

sistemului de control intern/ managerial, de natură a favoriza apariția unor fapte de corupție; 

                   b)  eficacitatea implementării de către conducerea școlii a concluziilor și recomandărilor furnizate în urma activităților 

de control; 

                   c)  vulnerabilități la corupție pe care terții le-ar putea exploata în planurile reglementării, organizării, desfășurării și 

controlului activității, al formării, instruirii și experienței personalului.  

          

 

   8.4.3 Evaluarea riscurilor de corupție 

          ► Evaluarea riscurilor de corupție se realizează cu scopul de a fundamenta decizia cu privire la prioritatea de stabilire a 

măsurilor de prevenire/control, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact asupra rezultatelor așteptate și a prestației 

profesionale a personalului. 

       ► Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:   

             a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;   

             b) determinarea impactului asupra obiectivelor și activităților structurii;   

             c) aprecierea caracterului adecvat al măsurilor de control existente pentru fiecare risc de corupție; 

             d) determinarea expunerii la riscuri și a priorității de intervenție;  

             e) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție. 

 

 

 

8.4.4 Determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupție 

 

Principalele categorii de măsuri de prevenire/control sunt următoarele: 

a)  măsuri preventive – sunt cele care vizează cauzele identificate și au ca rezultat limitarea  probabilității de comitere a 

unor fapte de corupție de către un terț/angajat interesat: 

      ●măsuri de protecție fizică și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse; 

      ●planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: 

separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare; 

      ●supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului; 

      ●separarea atribuțiilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate riscurile de corupție; 

      ●asigurarea comunicării adecvate către terți a obligațiilor de conduită a personalului; 

      ●dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă; 

      ●promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea 

adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție; 

       ●dezvoltarea de sisteme informatice pentru serviciile oferite; 

       ●promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului 

stabilite prin Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care 

semnalează încălcări ale legii;  

b)   măsuri realizate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce riscurile de corupție   s-au materializat:  

          ● realizarea/solicitarea realizării de către structurile competente a unor teste de integritate sau alte activități de 

verificare a respectării normelor legale;  

          ●  realizarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate; 
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          ● realizarea unor activități de control/verificare privind accesul sau implementarea de informații în bazele de date; 

          ● activități de control de fond ori tematic, activități de inventar 

 

►Informațiile rezultate în urma implementării prezentei proceduri se includ în Registrul riscurilor de corupție, care se 

întocmește de către comisie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 și se aprobă de către director, cuprinzând responsabilități 

pentru toate nivelurile ierarhice ale acesteia 

 

8.4.5 Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție 

  ► Monitorizarea riscurilor de corupție se realizează de către comisie, la nivelul Școlii 

  ► În vederea realizării activității de monitorizare, anual, până la 1 decembrie, responsabilii de risc stabiliți în Registrul 

riscurilor de corupție transmit consilierilor pentru integritate rapoarte de evaluare cantitative și calitative privind implementarea 

măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție, care  conțin cel puțin următoarele informații: 

      a) indicatori cantitativi aferenți măsurilor propuse pentru prevenirea/controlul riscurilor de corupție; 

      b) modificările intervenite în privința valorilor de expunere la riscuri de corupție, corespunzătoare nivelurilor de 

probabilitate și impact; 

      c)   informații privind fapte de corupție sesizate ori constatate în cadrul domeniului de activitate; 

      d)  propuneri de măsuri suplimentare de prevenire/control al riscurilor de corupție; 

      e) modificări semnificative intervenite în privința reglementărilor specifice activităților  desfășurate, de natură a genera 

analize suplimentare privind eventuale noi riscuri de corupție. 

 

8.4.6  Reevaluarea riscurilor de corupție 

 

►Misiunile de reevaluare se realizează în scopul identificării eventualelor disfuncționalități privind managementul 

riscurilor de corupție și al formulării unor  recomandări de măsuri de prevenire/control în domeniul de activitate evaluat  

► Misiunea de reevaluare se realizează prin: 

           a) analiza și evaluarea documentelor întocmite de către școală, conform metodologiei, în scopul cunoașterii 

activităților, proceselor ori procedurilor ce urmează a fi evaluate; 

           b) analiza cazuisticii de corupție înregistrate în domeniul de activitate; 

           c) stabilirea obiectivelor misiunii și a instrumentelor ce urmează a fi utilizate pentru reevaluarea riscurilor de 

corupție; 

           d) planificarea activităților, întâlnirilor, discuțiilor ori interviurilor cu personalul din cadrul domeniului evaluat ori a 

celorlalte metode ce urmează a fi utilizate; 

           e)  realizarea vizitelor de reevaluare; 

           f)  analiza și prelucrarea informațiilor rezultate în urma vizitelor de reevaluare; 

           g) realizarea raportului de reevaluare. 

    ► Raportul de reevaluare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: 

          a) scopul și obiectivele misiunii de reevaluare; 

          b) datele de identificare a misiunii: Colegiul care face obiectul misiunii, echipa, durata misiunii de reevaluare; 

          c)  metodologia de realizare a reevaluării: documentarea, metodele, tehnicile și instrumentele  

utilizate;  

         d)  documentele evaluate ori cele întocmite în cursul misiunii de reevaluare; 

         e)  constatările rezultate; 

         f)  raționamentele și deducțiile formulate; 

         g) concluzii și recomandări de măsuri de prevenire/control al riscurilor de corupție. 
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3. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

 

Nr. 

crt. 

Compartimentul (postul) / acţiunea 

(operaţiunea) 

I II III IV 

1. Emiterea Deciziei de numire a 

Comisiei pentru prevenirea actelor de 

corupție 

  Ap  

2. Numirea consilierului pentru  

integritate 
  Ap  

3. Identificarea și descrierea riscurilor 

de corupție 

Ap  A  

4. Monitorizarea aplicării procedurii  Ap.   

8. Arhivarea documentelor rezultate 

din activitatea comisiei, de către 

responsabilul cu arhivarea de la 

nivelul unităţii de învăţământ  

   Ah. 

 

I – membrii comisiei; 

II – consilierul pentru integritate;  

III - directorul unităţii de învăţământ; 

IV - persoana care realizează operaţiunea de arhivare a documentelor în unitatea de învăţământ.    

4. Anexe, înregistrări, arhivări 

 

Nr. 

anexă/ 

cod 

formular 

 

Denumirea anexei/ 

formularului 

 

Elaborator 

 

Aprobă 

 

Nr. de 

exemplare 

 

Difuzare 

 

Arhivare 

 

Alte 

elemente  

loc 

 

perioadă 

 Copertă ----------- ----------   Arhivă  Cf. 

nomenclator 

arhivistic 

 

Anexa 1 FIŞĂ pentru stabilirea 

sarcinilor, 

responsabilităţilor şi 

planificarea activităţii 

Comisiei pentru 

prevenirea actelor de 

corupţie în educaţie 

    Arhivă  Cf. 

nomenclator 

arhivistic 
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Anexa 2 Chestionar pentru 

identificarea 

ameninţărilor/riscurilor 

de corupţie (ghid de 

interviu pentru 

conducerea 

structurii/componentelor, 

exclusiv coordonatorii 

unităţilor de muncă) 

    Arhivă Cf. 

nomenclator 

arhivistic 

 

Anexa 3 FIŞĂ de analiză a 

activităţilor vulnerabile 

la corupţie 

    Arhivă  Cf. 

nomenclator 

arhivistic 

 

Anexa 4 FIŞĂ de identificare, 

descriere şi evaluare a 

riscurilor de corupţie 

    Arhivă Cf. 

nomenclator 

arhivistic 

 

Anexa 5 RAPORT-MODEL de 

evaluare a cadrului 

normativ aplicabil 

domeniului de activitate 

vizat 

    Arhivă Cf. 

nomenclator 

arhivistic 

 

Anexa 6 SCALĂ DE ESTIMARE 

a probabilităţii de 

materializare a riscurilor 

de corupţie 

    Arhivă Cf. 

nomenclator 

arhivistic 

 

Anexa 7  SCALĂ DE ESTIMARE 

a impactului global al 

riscului 

    Arhivă Cf. 

nomenclator 

arhivistic 

 

Anexa 8 Evaluarea Măsurilor de 

control al riscurilor de * 

    Arhivă Cf. 

nomenclator 

arhivistic 

 

Anexa 9 Registrul riscurilor de 

corupție 

    Arhivă Cf. 

nomenclator 

arhivistic 

 

 

11. Cuprins  

 

 

Numărul 

componentei 

în cadrul procedurii 

 

 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 

 

Pagina 

0 Copertă 0 

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după 

caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 

1/16 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii  1/16 

3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 

cadrul ediţiei procedurii  
1/16 

4 Scopul procedurii  2/16 
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5 Domeniul de aplicare  2/16 

6 Documente de referinţă  3/16 

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 3/16 

8 Descrierea procedurii  5/16 

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 13/16 

10 Anexe, înregistrări, arhivări 14/16 

11 Cuprins  16/16 

 


