
 
 
 
 

RAPORTUL COMISIEI ANTICORUPŢIE 
 

AN ȘCOLAR 2014-2015 
 

 

 
 
 

La nivelul şcolii noastre s-a constituit comisia anticorupţie la începutul anului şcolar 2014 - 2015, 
comisie ce are următoarea componentă: 

 

Coordonator: Ștefan Mihaela, director 

Secretar: Vîlcea Lorena 

Membri: 

Lungu Mihaela, director adjunct, coordonatorul comisiei de control managerial intern 

Moacă Merima, consilier pentru integritate 

Chisăr Violeta, secretar-șef 

Boiangiu Claudia, administrator financiar 

Sinca Clara, bibliotecar 

 
Pe baza documentelor oficiale, comisia a întocmit planul de măsuri anticorupţie ce urma să se 

aplice în unitatea nostră în acest an şcolar. Pentru o mai mare transparenţă a activităţii desfăşurate în şcoala 

noastră, s-a propus crearea unui subdomeniu special în site-ul unităţii în care, pe măsură ce vor fi elaborate, 

se vor încărca documentele comisiei pentru prevenirea actelor de corupție și rapoarte pe anul precedent. 

Documentele propuse spre incarcare au fost: Procedura de soluţionare a sesizărilor/reclamaţiilor, Codul de 

etică al cadrelor didactice și al elevilor, Ordinul 5113/2014 Metodologia privind managementul riscurilor de 

coruptie, Organigrama Scolii noastre, Buletin informativ, Ordinul 5144/2013 privind strategia anticoruptie in 

sectorul educational, OMEdC 4925/2005 Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar, Procedura de stabilire a planului de achiziţii, Procedura pentru achiziţiile directe, 

Procedura de proiectare a bugetului, Procedura de evaluare a cadrelor didactice, Procedura de evaluare a 

elevilor, diferite ordine de ministru cu privire la prevenirea corupţiei, Lista organismelor abilitate in consultanta 

pe teme anticoruptie, Consecinte ale incalcarii cerintelor legislative, Planuri operationale, etc. 

 

Scopurile acestor proceduri sunt: prevenirea coruptiei la nivelul sectorului educational, cresterea gradului de 

educatie anticoruptie, aprobarea, implementarea si actualizarea planului aferent sectorului educational si 

dezvoltarea sistemului de monitorizare a implementarii strategiei anticoruptie. Aria de cuprindere: cadre 

didactice, personal auxiliar, personal nedidactic, elevii şcolii noastre, părinţi. 

 
A fost elaborat un Codul de etică al profesorilor și elevilor, raportat la Codul etic pentru învăţământul 
preuniversitar. La nivelul fiecărei clase au fost prelucrate norme din codul de etică al elevilor, procedura de 
evaluare a elevilor, au fost discutate diferite teme la consiliere care au vizat comportamentul anticorupţie, le-
au fost prezentate faptele de corupţie posibile şi sancţiunile lor. Au fost întocmite procese verbale semnate de 
elevi.  
 
Gradul de educaţie cu privire la prevenirea faptelor de corupţie a crescut atât pr in introducerea 
temelor/discuţiilor la orele de consiliere, cât şi în cadrul altor activităţi educative extracurriculare, dar şi prin 
intensificarea relaţiei cu organele abilitate, cum ar fi Poliţia. Au fost desfăşurate mai multe activităţi în 
colaborare cu Poliţia Dr. Tr. Severin, reprezentanți ai instituției  vorbindu-le elevilor noştri despre faptele de 
corupţie şi consecinţele acestora. 
 
In fiecare luna s-au desfasurat activitati in cadrul comisiei anticoruptie. Astfel, in luna septembrie, prof. Moaca 



Merima a prezentat cadrelor didactice raportul comisiei anticoruptie pentru anul scolar 2013-2014. În luna 
octombrie 2014 s-au stabilit activitatile ce se vor desfasura la orele de Consiliere și orientare la clasele V- XII. 
S-a intocmit de catre responsabilul comisiei graficul activitatilor cu tematica anticoruptie. Fiecare diriginte a 
desfasurat cel putin o activitate la orele de Consiliere pe tema coruptiei/anticoruptiei. In urma desfasurarii 
acestor activitati, s-au intocmit procese verbale cu tema activitatii, data si continutul, procese verbale ce se 
afla la dosarul comisiei. In cadrul sedintei cu parintii pe scoala, din  14.10.2014, director prof. Mihaela Ștefan 
a prezentat parintilor activitatea desfasurata in cadrul comisiei anticoruptie, cu ce se ocupa aceasta comisie, 
ce monitorizeaza, pe ce acte normative se bizuie, ce documente se afla postate pe site-ul scolii la 
subdomeniul Strategia Anticoruptie. 
 
In luna noiembrie, intalnirea a avut ca tema prezentarea si diseminarea ordinului 5113/ 2014, ordin ce aproba 
metodologia pentru managementul riscurilor de coruptie in cadrul MEN si al institutiilor si unitatilor 
subordonate a caror activitate vizeaza invatamantul preuniversitar. In decembrie am prezentat si diseminat 
ordinul 5144/2013. Tot in cadrul intalnirii de lucru, am prezentat referatul cu tema ,,Strategia anticorupție în 
educație”, cateva din ideile referatului urmand sa fie prezentate de fiecare cadru didactic la clasa. Au avut loc 
discutii privind vulnerabilitatile cadrelor didactice legate de sarbatorile si serbarile de Craciun.  
 
In cadrul Consiliului profesoral de final de semestru, dir. Adjunct Lungu Mihaela a prezentat referatul cu tema 
,,Valori fundamentale promovate de Strategia anticorupție” si a monitorizat incheierea situatiei scolare in 
conditii optime (luna ianuarie). In luna februarie s-a facut interpretarea chestionarelor pentru identificarea 
amenintarilor/riscurilor de coruptie, chestionare ce se afla la dosarul comisiei.   
 
In luna martie au avut loc diseminarea procedurii pentru corespondenta dintre familie si unitatea de 
invatamant. A fost prezentata procedura pentru managementul riscurilor la coruptie in unitatile de invatamant 
preuniversitar din judetul Mehedinți. In urma discutiilor cu referire la zilele de 1 si 8 martie, s-a constatat ca nu 
au existat fapte de coruptie in scoala noastra. In luna martie. 2015 a fost prezentat si dezbatut Codul de etică 
al cadrului didactic. 
 
Incheierea situatiei scolare s-a facut in conditii optime, conform metodologiei in vigoare.  



În timpul examenelor naționale sălile de clasă au fost prevăzute cu camere video si audio, necesare 
monitorizării examenelor. Nu au fost semnalate niciodată fraudări ale concursurilor sau examenelor ce s-au 
desfăşurat în unitatea noastră şcolară.  

Au fost desfăşurate activităţi pentru promovarea unui comportament de recunoastere si respingere a 
coruptiei, prin dezvoltarea de parteneriate scoala-comunitate-familie, implicarea altor factori, Biserică, Poliţie, 
ISJ MH, iar în cadrul şedinţelor cu părinţii au fost discutate aspecte privitoare la actele de corupţie posibile în 
domeniul Educaţiei.  

În unitatea nostră şcolară nu au avut loc acte de corupţie, nu au fost făcute sesizări sau reclamaţii, 
nici din partea personalului angajat, nici a elevilor sau părinţilor. 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
prof. Moacă Merima 

 
 

 

Director, 
Prof. Ștefan Mihaela 


