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La nivelul scolii noastre s-a constituit comisia anticoruptiei la inceputul anului scolar 2019-

2020, comisiei ce are urmatoarea component. 

Coordonator: Chiba Raisa,Director 

Membrii: 

Mihaila Ecaterina,presedinte al org.sindicale. Gherghicic Maria,contabil. 

In baza documentelor oficiale comisia a inceput planul in masuri anticoruptie ce urma sa se 

aplice in institutia noastra in acest an scolar.Pentru o mai mare transparenta a activitatii 

desfasurate in scoala noastra, s-a propus crearea unui plan special in care pe masura ce vor fi 

elaborate si vor efectua documentele comisiei pentru prevenirea actelor de coruptie si rapoarte 

pe anul precedent.Documentele propuse sunt:Procedura de solutionare a 

sesizarilor\reclamatiilor Codul de etica al cadrelor didactice si al elevilor.Procedura de 

stabilire pe domeniului de achizitii;Procedura de achizitii directe;Procedura de proectare a 

bugetului;Procedura de avaluare a cadrelor didactice ;Procedura de evaluare a elevilor. 

Scopurile acestor proceduri sunt:prevenirea coruptiei la nivelul sectorului 

educational,cresterea de educatie anticoruptie aprobarea,implementarea si actualizarea 

,implementarea si actualizarea pe domeniului oferit sectorului educational si dezvoltarea 

sistemului de monotorizarea a implementarii strategiei anticoruptie .Aria de cuprindere ;cadre 

didactice ,personal auxiliar personal nedidactic elevi,parinti.A fost eleborat in Codul de etica 

al cadrelor didactice  si elevilor,raport la cadrul etic pentru invatamintul preuniversitar.La 

nivelul fiecarei clase au fost prelucrate norme din cadrul de etica al elevilor procedura de 

evaluare a elevilor au fost discutate diferite teme de consiliere care au vizat comportamentul 

anticoruptie le-au fost prezentate faptele de coruptie posibile si sanctiunile lor. 

Gradul de educatie cu privire la prevenirea faptelor de coruptie a crescut atit prin introducerea 

temelor\discutiilor la orele de consiliere cit si in cadrul altor activitati.Au fost desfasurate mai 

multe activitati in colaborare cu politia.Fiecare diriginte al claselor I-IV a desfasuat cel putin o 

activitate la orele de consiliere pe tema coruptie \anticoruptiei.In cadrul intilnirilor cu parintii 

au fost prezentate referate cu tema “Strategia anticoruptiei in educatie “Au avut loc discutii 

privind vulnerabilitatea cadrelor didactice legate de sarbatorile de Craciun . 

In luna martie au avut loc desemnarea procedurii pentru corenspondenta dintre familie si 

unitatea de invatamint.A fost prezentata procedura pentru managementul riscurilor la coruptie 

in institutii. In urma discutiilor cu referire la zilele de 1 si 8 martie, s-a constat ca nu au existat 

fapte de coruptie in scoala noastra.A fost prezentat si dezbatut Codul de etica al cadrului 

didactic. 


