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ARGUMENT
In contextul eforturilor României de prevenire şi combatere a corupţiei din ultimii ani , dar si al necesitatii pe termen mediu si lung ,
adecvării acestor eforturi în vederea adoptării unei abordări bine planificate şi sustenabile pe termen mediu si lung, in domeniul prevenirii
corupţiei, rolul sectorului educaţional se conturează a fi unul fundamental pentru asigurarea succesului acestor demersuri.
Sectorul educaţional prezintă, alături de alte sectoare, o serie de vulnerabilitati la coruptie. Strategia naţională anticorupţie privind
sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe perioada 2015-2020 situa educatia pe lista sectoarelor sectoarelor vulnerabile.
Strategia nationala anticoruptie in educatie promoveaza aplicarea bunelor practici avansate de SNA precum si aplicarea unei
metodologii unitare de evaluare a riscurilor institutionale de coruptie.
Strategia are la bază, în acelaşi timp, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pornind de la
misiunea asumată de lege: "de formare, prin educaţie, a infrastrustructurii mentale a societatii romanesti, ti, în acord cu noile cerinţe,
derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene si din funcţionarea în contextul globalizării, şi de generare sustenabilă

a unei resurse umane nationale inalt competitive, capabilă să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare" [Art. 2 alin. (2)].
Scopul strategiei este prevenirea şi reducerea fenomenului corupţiei la nivelul
educational si valorizarea rolului important al procesului educaţional în demersurile de prevenire a coruptie la nivelul sectorului
educational si valorizarea rolului important al procesului educational in demersurile de prevenire a coruptiei pe termen mediu si lung,
la nivelul societatii romanesti.

OBIECTIV GENERAL. OBIECTIVE SPECIFICE. MASURI.
OBIECTIV GENERAL 1: Prevenirea corupţiei la nivelul sectorului educaţional
Obiectiv specific 1.2: Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice
deschise puse la dispoziţie de către instituţiile din sectorul educational.
Măsura 1.2.3: Identificarea de resurse financiare prin accesarea fondurilor structurale pentru implementarea de proiecte în domeniul
integrităţii şi bunei guvernări la nivelul sectorului educaţional, în parteneriat cu societatea civila.
Măsura 1.2.5: îmbunătăţirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupţie la nivelul unitatilor de invatamant, care sa ia in calcul
potenţialele riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie;
Măsura 1.2.6: Crearea unei structuri minime pentru site-urile web ale unităţilor de invatamant si pentru inspectoratele şcolare şi
asigurarea actualizării permanente a acestora;
Obiectivul specific 1.3: Consolidarea integrităţii personalului din sectorul educational prin promovarea standardelor etice
profesionale şi prin stimularea cornportamentului etic , a profesionalismului şi a rezultatelor obţinute.
Măsura 1.3.1: Aprobarea, implementarea şi monitorizarea aplicării Codului etic pentru învătamantul preuniversitar,
Măsura 1.3.2: Aprobarea şi implementarea codului etic/deontologic pentru personalul dineducatie care lucreaza in proiecte cu finanţare
externă;
Măsura 1.3.3: Desfăşurarea de acţiuni de promovare a prevederilor Codului de etica pentru invatamantul preuniversitar destinate
personalului vizat din cadrul învăţământului preuniversitar,

Masura 1.3.4. Consolidarea unor sisteme interne de management si asigurare a calitatii la nivelul unitatilor scolare si universitatilor
care sa asigure transparenta si responsabilitatea institutionala cu privire la aspectele legate de etica profesionala si de performantele
profesionale.
Obiectiv specific 1.4: Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire
achiziţiilor publice şi a utilizării fondurilor publice în general, la nivelul sector
Măsura 1.4.1: Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice la nive
prin elaborarea şi implementarea unor proceduri specific;
Măsura 1.4.5; Asigurarea transparenţei resurselor prin publicarea anuală a informaţiilor la avizierul scolii/ pe site-ul web al unităţii de
învăţământ, pe grupurile de lucru whatssap;

OBIECTIV GENERAL 2: Creşterea gradului de educaţie anticorupţie
Obiectiv specific 2.2; Creşterea gradului de educaţie anticorupţie la nivelul beneficiarilor educaţiei
Măsura 2.2.1: Introducerea tematicii anticorupţie în cadrul activităţilor extracurriculare;
Măsura 2.2.2: Stimularea organizării periodice şi sistematice, la nivelul învăţământului preuniversitar, a unor programe extracurriculare si
extrascolare destinate cresterii nivelului educatiei anticorupţie a tinerei generatii , prin
parteneriate cu instituţii având competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei;
Măsura 2.2.3: Monitorizarea video şi audio a concursurilor şi examenelor naţionale organizate in sistemul Educational;
Măsura 2.2.4: Derularea de programe şi campanii de informare şi responsabilizare a elevilcor cu privire la riscurile şi consecinţele negative
ale corupţiei;
Măsura 2.2.5 : Elaborarea unui Cod etic al elevilor, raportat la Codul etic pentru învăţământul preuniversitar;
Obiectiv specific 2.3. Cresterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de coruptie si a gradului de
implicare a factorilor cointeresati si societatii civile in demersurile de prevenire si combatere a coruptiei.

Masura 2.3.1. Organizarea la nivel local a dezbaterilor publice anticoruptie, cu participarea factorilor cointeresati de la nivelul
sectorului educaţional;
Măsura 2.3.2: Desfăşurarea de campanii locale pentru promovarea unui comportament de recunoaştere şi respingere a corupţiei,
inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate şcoală - comunitate - familie;

OBIECTIV GENERAL 3: Consolidarea mecanismelor de control administrativ, a cooperarii interinstituţionale in domeniul prevenirii şi
combaterii corupţiei în educaţie
Obiectiv specific 3.2; Intensificarea cooperării în domeniul combaterii corupţiei cu instituţiile competente
Măsura 3.2.1: Incheierea de protocoale de colaborare şi comunicare între MEN şi institutii furnizoare de date din teritoriu (ISJ, consilii
locale, unităţi de învăţământ), în vederea operaţionalizării bazei de date cu proceduri si instrumente de monitorizare a factorilor
vulnerabili din domeniul educaţiei, susceptibili de a genera fapte de coruptie în rândul personalului din structura MEC şi structurile
subordinate (inspectorate), precum si din scoli si consiliile locale - reprezentanţi în consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Astra;
Măsura 3.2.2: Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităţilor de audit şi control.

OBIECTIV GENERAL 4: Aprobarea, implementarea şi actualizarea planului sectorial aferent sectorului educaţional, precum şi dezvoltarea
sistemului de monitorizare a implementării strategiei şi planului aferent
Obiectiv specific 4.1: Aprobarea, promovarea şi implementarea planului sectorial şi autoevaluarea periodică a gradului de implementare a
măsurilor preventive
Măsura 4.1.1: Informarea personalului MEC, a personalului din sectorul educaţional şi a reprezentanţilor administraţiei publice cu roluri în
educaţie cu privire la procesul de elaborare a planului sectorial.
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OBIECTIV GENERAL 1 - Prevenirea corupţiei la nivelul sectorului educaţional
Obiectiv specific 1.2: Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice
dispoziţie de către instituţiile din sectorul educaţional
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umane
care să ia în calcul

Surse de
verificare
deschise puse la

Raportul final al
comisiei

Observare
directă
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Obiectivul specific 1.3: Consolidarea integrităţii personalului din sectorul educaţional prin promovarea standardelor etice profesionale
şi prin stimularea comportamentului etic, a profesionalismului şi a rezultatelor obínute.
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bunelor practici

Nr. angajaţilor
care cunosc
prevederile codului.

în limita Permanent
bugetului

Decizii, PV,
hotărâri CA

Conducerea
Participarea unui LTA,
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Obiectiv specific 1.4: Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în materia achiziţiilor publice in general , la nivelul
sectorului educaţional
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OBIECTIV GENERAL 2: Creşterea gradului de educaţie anticorupţie
Obiectiv specific 2.2 : Creşterea gradului de educaţie anticoruptie la nivelul beneficiarilor educaţiei
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prevăzut
extracurriculare
implicaţi
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Nr. de camere şi
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Obiectiv specific 2.3: Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de coruptie si a gradului de
implicare a factorilor cointeresati si sicietatii civile in demersurile de prevenire si combatere a coruptiei.
Organizarea la nivel local
a
dezbaterilor publice
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___________________
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Obiectiv specific 3.2 : Intensificarea cooperării în domeniul combaterii corupţiei cu instituţiile competente
Încheierea de protocoale
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de
Nr. limitat de
în limita
Nr. de
Măsura
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Nr. de activităţi
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OBIECTIV GENERAL 4: Aprobarea, implementarea şi actualizarea planului sectorial aferent sectorului educaţional,
precum şi dezvoltarea sistemului de monitorizare a implementării strategiei şi planului aferent
Obiectiv specific 4.1: Aprobarea, promovarea şi implementarea planului sectorial şi autoevaluarea periodică a gradului de
implementare a măsurilor preventive
Informarea personalului
din sectorul educaţional
Nr. limitat de
şi a
Informarea tuturor
activităţi de
Conducerea
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Măsura reprezentanţilor
Planul de
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implicate
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Prof. Maria Ionica

