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PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE 2021-2025 LA NIVELUL 
INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV 

OBIECTIV GENERAL 1- Creşterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizaţional; Prevenirea corupţiei la nivelul 
sectorului educaţional; 
OBIECTIV SPECIFIC 1.2. Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la 
dispozitie de către institutiile din sectorul educational 

Măsuri I Indicatori/ Riscuri Responsabili Resurse Termen de Surse de verificare 
realizare 

1.2. l Comunicarea de -Număr redus de -Structurile -Resurse materiale Măsură cu -Site-ul oficial al 
informaţii de interes general proiecte în manageriale ş1umane; caracter Inspectoratului Şcolar 
privind implementarea domeniul integrităţii, aleinstituţiei; - Acces la internet; permanent Judeţean Ilfov 
proiectelor în domeniul în parteneriat cu evaluată - Raportul anual de 
integrităţii, prin fonduri societatea civilă; semestrial verificare (caracter 
structurale, informaţii -Îngrădirea dreptului public) 
publicate din proprie persoanelor de a avea -Protocoale de 
iniţiativă pe site-ul oficial; acces la orice colaborare 
Asigurarea accesului liber şi informaţie de interes înregistrate 
neîngrădit la informaţiile de public 
interes public 

INDICATORI 
O Numărul de protocoale 
de colaborare -Numărul de 
proiecte care duc la atingerea 
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obiectivelor S.N.A. ; 
O Sancţiuni dispuse pentru 
Încălcarea 
obligaţiilor de 
transparenţă; 

1.2.2. Îmbunătăţirea Nerealizarea - Conducerea Resurse umane; Permanent -Chestionare de 
strategiilor de comunicare activităţilor pe Inspectoratului Şcolar Resurse materiale; evaluare privind 
pe teme anticorupţie la teme anticorupţie Judeţean Ilfov vulnerabilitatea la 
nivelul ISJ Ilfov/unităţilor corupţie-informări 

de învăţământ, care să ia în - Directorii unităţilor oficiale 
calcul potenţialele riscuri de învăţământ 
şi vulnerabilităţi la 
corupţie: 

- Informări oficiale despre 
numărul şi tipul de teme 
anticorupţie desfăşurate la 
nivelul fiecărei unităţi de 
învăţământ; 

- Diseminări de bune 
practici pe teme 
anticorupţie; 

1.2.3 Crearea unei -N eactualizarea Conducerea -Resurse -Semestrul I (crearea -Site-ul oficial al 
structuri minime constantă a site-ului Inspectoratului Şcolar umane ş1 structurii site-ului) Inspectoratului 
pentru site-urile web ale instituţiei; Judeţean Ilfov mijloace Permanent Şcolar Judeţean 
unităţilor de -Nealocarea tehnice; (actualizarea site- Ilfov şi site-urile 
învăţământ şi pentru resurselor -Conducerea ului) şcolilor 

2. 



inspectoratul şcolar şi 
asigurarea actualizării 
permanente a acestora 

- Postarea pe site-ul 
Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Ilfov şi pe site
urile unităţilor de 
învăţământ a 
publice care 
transparenţa 

managerial; 

INDICATORI 

informaţiilor 

să asigure 
în ac tuli 

D Numărul de răspunsuri la 
solicitările media; 
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necesare; unităţilor de 
învăţământ; 

- Responsabilul 
desemnat pentru 
actualizarea site-ului 
instituţiei; 

MJNlsTERUl. EDUCAŢI El 

OBIECTIV SPECIFIC 1.3. Consolidarea integrităţii personalului din sectorul educaţional prin promovarea standardelor etice 
profesionale şi prinstimularea comportamentului etic, a profesionalismului şi a rezultatelor obţinute 

1.3 .1. Aprobarea, 
implementarea şi 
monitorizarea aplicării 
Codului etic pentru 
învăţământul 

preuniversitar 

INDICATORI 

-Politici/strategii 
necorespunzătoare 

de aprobare, 
implementare şi 
monitorizare a 
codului; 
-Diseminarea 
defectuoasă a 

Inspectorul Şcolar 
General 
-Comisia de etică a 
Inspectoratului 
Şcolar Judeţean 

Ilfov 
-Comisia 
Anticorupţie în 

3 

-Resurse 
umane 
-Resurse 
materiale 
-Mijloace 
tehnice 

Permanent -Diseminarea 
prevederilor 
Codului de 
etică în cadrul 
consiliilor 
inspectorilor 
şi consiliilor 
profesorale la• 
nivelul ISJ I unitătilor 
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O Informarea personalului cu măsurilor de educaţie a de învăţământ 
privire la reglementările implementare a Inspectoratului -Iniţierea unor 
referitoare la codului Şcolar Judeţean activităţi care au 
integritate/Comunicarea Ilfov ca temă 
Codului de etică; deontologia 
O Instruirea internă a profesională 
angajaţilor şi numărul de 
informări periodice asupra 
aspectelor de încălcare a 
prevederilor codului; 
O Numărul de diseminări de 
bune practici; 
1.3.2. Aprobarea şi -Numărul redus de -Structurile -Resurse Anual -Includerea în 
implementarea informări şi de manageriale ale umane planul 
codului etic pentru diseminări de bune Inspectoratului -Materiale managerial a 
personalul care lucrează în practici; Şcolar Judeţean diverse necesităţii 
proiecte cu Ilfov şi diseminării 

finanţare externă. -Superficialitate în unităţilor de prevederilor 
desfăşurarea învăţământ; codului de 
activităţilor; -Comisia de etică a etică 

INDICATORI Inspectoratului 
O Numărul de informări Şcolar Judeţean 

periodice asupra prevederilor Ilfov şi comisiile de 
codului de etică şi asupra etică ale unităţilor 
aspectelor de încălcare a de învăţământ 
prevederilor 
codului; 
O Activităţi destinate 
personalului care lucrează în 
proiecte cu fmanţare 
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externă;: 

1.3.3. Desfăşurarea de -Cunoaşterea -Managerii -Codul de -Măsură cu -Raportul de 
acţiuni de promovare a insuficientă de instituţiei; etică caracter activitate 
prevederilor către personalul -Comisia de etică a -broşuri permanent publicat anual 
Codului de etică unităţilor de Inspectoratului -Resurse evaluată 

pentru învăţământul învăţământ a Şcolar Judeţean Ilfov umane semestrial 
preuniversitar I prevederilor 
Codului de etică al Codului de etică; 
ISJ Ilfov I Codurilor 
de etică ale şcolilor 
destinate personalului 

INDICATORI 
O Activităţi de consolidare a 
integrităţii personalului prin 
promovarea 
profesionalismului şi a 
comportamentului etic; 
O Numărul de acţiuni de 
promovare, de prezentare şi 
dezbatere a codului; 
O Raportul de activitate 
publicat anual; 

1.3.4.Consolidarea unor -Nealocarea -Structurile -Resurse -Măsură cu -Raportul de 
sisteme interne de resurselor necesare; manageriale; umane caracter activitate 
management şi -Numărul redus de -Comisia SCMI/ ISJ Comisia de permanent publicat anual 

Ilfov, Comisia de 
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asigurare a calităţii la informări şi de asigurare a etică a -Absenţa 
nivelul diseminări de bune calităţii din unităţile Inspectoratul contestaţiilor 

Inspectoratului Şcolar practici; de ui Şcolar privind 
Judeţean Ilfov şi al Neaplicarea/aplicare învăţământ şi Judeţean Ilfov evaluarea 
unităţilor de a superficială a Comisia de etică performanţelor 
învăţământ procedurii or şi a Inspectoratului profesionale, 
care să asigure transparenţa normelor care Scolar Judetean Ilfov etica ' , 
ŞI asigură transparenţa profesională 
responsabilitatea -Lipsa de implicare a 
instituţională cu unor 
privire la aspectele legate de inspectori şcolari, 
etica profesională şi de directori şi 
performanţele profesionale. cadre didactice 

INDICATORI 
O Numărul de proceduri, 
norme care să coordoneze 
managementul instituţiei 
şi asigurarea calităţii în 
vederea realizării 
transparenţei şi 

responsabilităţii cu privire la 
etica profesională şi 
performanţele 

profesionale 
O Gradul de implicare a 
cadrelor didactice în 
particularizarea la nivelul 
fiecărei compartiment al 
instituţiei/a criteriilor de 
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evaluare 
O Cunoaşterea criteriilor de 
evaluare şi aplicarea lor 
unitară 

OBIECTIV SPECIFIC 1.4. Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în materia achiziţiilor publice şi a utilizării fondurilor 
publice în general, la nivelul sectorului educaţional 
1.4.1. Prevenirea -Tendinţa de -Structurile -Resurse - Măsură ce se -Raportul de 
conflictelor de superficialitate în manageriale ale umane realizează la activitate 
interese în gestionarea elaborarea şi instituţiei -Resurse sfărşitul/ publicat anual 
fondurilor publice la implementarea materiale începutul 
nivelul sectorului procedurilor -Resurse fiecărui an -Procese-verbale 
educaţional prin specifice; tehnice şcolar de la şedinţele în 
elaborarea şi cadrul cărora 
implementarea unor s-au făcut 

proceduri specifice. comunicările 

INDICATORI -site-ul instituţiei 
O Informări oficiale la 
nivelul instituţiei, în consiliul 
inspectorilor privind 
modalităţile de gestionare a 
fondurilor publice, privind 
deciziile consiliului de 
administraţie cu privire la 
acestea, respectând proceduri 
specifice elaborate /şi 
implementate 
O Publicarea pe site-ul 
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Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Ilfov şi ale 
unităţilor de învăţământ 
a raportului de activitate 
anual; 
1.4.2. Elaborarea şi -Nealocarea -Conducerea -resurse umane Periodic, pe parcursul -Procese-verbale 
diseminarea de resurselor necesare instituţiei -resurse materiale anului ale întâlnirilor 
materiale cu caracter pentru realizarea dedicate 
de îndrumare privind activităţilor de diseminării 

achiziţiile publice şi dezbatere a materialelor cu 
diseminarea acestora materialelor ce au caracter de 
la nivelul personalului caracter de îndrumare a 
cu funcţii de îndrumare vizând achiziţiilor 
conducere din cadrul achiziţiile publice; publice 
ISJ Ilfov/unităţilor de - Superficialitate în -dovezi ale 
învăţământ şi al altor elaborarea şi participării la 
instituţii din sectorul implementarea cursun, semmare 
public. procedurilor având ca 

specifice; tematică 
INDICATORI -Lipsa formatorilor achiziţiile 

Numărul materialelor cu disponibili pentru publice, 
caracter de îndrumare a activităţi de 
achiziţiilor publice; diseminare în -Raportul de 
O Numărul de diseminări ale domeniul achiziţiilor activitate 
materialelor în cadrul publice, publicat anual 
Inspectoratului Şcolar 
Judeţean 

Ilfov şi al unităţilor de 
învăţământ; 

8 
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D Numărul de participări ale 
personalului cu funcţii de 
conducere la activităţi 
având ca scop buna 
cunoaştere a 
legislaţiei şi procedurilor 
privind achiziţiile publice, 
1.4.3. Asigurarea -Superficialitate în -Conducerea -Resurse -Măsură realizată -Raportul 
transparenţei resurselor asigurarea Inspectoratului umane ş1 anual publicat annual 
bugetare şi transparenţei, Şcolar Judeţean Ilfov materiale -site-ul ISJ Ilfov 
extrabugetare prin -Nealocarea -Mijloace 
publicarea anuală a resurselor umane telmice, 
informaţiilor Ia necesare; 
avizierul unităţilor de -N eactualizarea 
învăţământ,pe site-ul siteului 
web al a c e s t o r a şi Inspectoratului 
a I Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov 

Şcolar Judeţean Ilfov 

INDICATORI 
Realizarea raportului anual 
cuprinzând informaţii 
referitoare la resursele 
bugetare şi extrabugetare ale 
instituţiei şi la alocarea lor 
O Postarea informaţiilor 
cuprinzând informaţii 
referitoare Ia resursele 
bugetare şi extrabugetare ale 

9 
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instituţiei şi 
la alocarea lor pe site-ul 
Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Ilfov/şcolilor 

. 

1.4.4 Desemnarea unui Incălcări ale normelor -Consilierul de etică -Resurse -Permanent raport anual 
consilier de etică cu rol activ Jrevăzute în Codul de "conducerea instituţiei umane ş1 
în domeniul prevenirii etică al instituţiei materiale 
încălcării normelor de -Mijloace tehnice, 
conduită în conformitate cu -Lipsa de informare cu 
prevederile art. 452 din privire la normele de 
O.U.G. rir. 57/2019 privind etică profesională 
Codul administrativ, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
INDICATORI 
-Consilier de etică numit prin 
decizia conducătorului 
instituţiei 
-Fişa de post a consilierului de 
etică 

1.4.5 Declararea averilor şi a - Existenţa unor -conducerea instituţiei -Resurse -Conform prevederilor "documente specifice, 
intereselor conform conflicte de interese de umane ş1 legale ~aport 
prevederile Legii m. 176/2010 natură administrativă materiale 
privind integritatea în -Mijloace tehnice 
exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice 
INDICATORI 
-Procent al angajaţilor cu 
declaraţii depuse 
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OBIECTIV GENERAL 2 - Creşterea gradului de educaţie anticorupţie 
OBIECTIV SPECIFIC 2.2. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie la nivelul beneficiarilor educaţiei 

2.2.1.Stimularea -Nivel scăzut de -Conducerea -Resurse -Periodic, pe -Acorduri de 
organizării periodice şi participare a ISJ Ilfov pentru parcursul parteneriat/ 
sistematice, la elevilor; materiale de anului şcolar protocol/ 
nivelul ISJ ilfov şi al -Fonduri -Conducerile informare, colaborare; 
unităţilor de insuficiente (mai unităţiilor din -Dovezi ale 
învăţământ, a unor ales pentru de învăţământ; bugetul activităţilor 

programe extra materiale de -Responsabilul cu aprobat; realizate, 
curriculare şi informare); educaţia juridică -Resurse includerea lor pe 
extraşcolare destinate - Superficialitate în din unitatea şcolară, materiale şi site. 
creşterii nivelului desfăşurarea Diriginţi, umane, 
educaţiei anticorupţie activităţilor; Profesori; inclusiv din 
prin parteneriate cu -Responsabilul cu cadrul altor 
instituţii având administrarea instituţii, 

competenţe în site-ului; 
domeniul prevenirii şi 
combaterii corupţiei. 

INDICATORI 
O Numărul de 
proiecte/programe/ 
parteneriate cu instituţii 

11 



având competenţe în 
domeniul prevenirii şi 
combaterii anticorupţie/ în 
domeniul juridic, activităţi 
iniţiate la nivelul ISJ Ilfov şi 
al unităţilor de învăţământ/ 
proiecte/programe/activităţi 

iniţiate de alte instituţii, în 
care s-a implicat ISJ şcoala; 
O Elevi şi profesori, având 
ca tematică educaţia 
anticorupţie, educaţia 

juridică,. în general; 

,~SPECTORAIUL S.' COLAR JUDEŢEAN 
IJH ILFOV 

MINISTERUL l:DIJCATI El 
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2.2.2. Monitorizarea -N ealocarea -Conducerea -Fonduri de -Permanent, -lnregistrări 

video şi audio a resurselor necesare Inspectoratului la buget, -În zilele video/audio; 
concursurilor şi pentru achiziţia şi Şcolar Judeţean pentru desfăşurării -Rapoartele de 
examenelor naţionale întreţinerea Ilfov şi directorii aparatură şi concursurilor I monitorizare a 
organizate în sistemul aparaturii; unităţilor întreţinere, examenelor concursurilor si 
educaţional -Disfunctionalităti de învăţământ utilizare; examenelor naţionale , , 

de ordin tehnic; -Preşedintele de -Finanţare 
O Numărul de camere video -Absenţa comisie; externă. 

montate; personalului -Personalul 
specializat (tehnic) specializat desemnat 

Numărul de încălcări ale în zilele desfăşurării ca responsabil 
prevederilor metodologiei de concursurilor, cu pentru fiecare 
organizare şi desfăşurare a precădere în zilele de concurs/ examen; 
examenelor naţionale sâmbătă; 

smprinse pe camerele video 
sau de sistemele audio; 
O Evoluţia percepţiei 
privind corupţia; 
2.2.3. Derularea de -Nealocarea -Conducerea ISJ Ilfov -Resurse -Permanent, -Rapoarte privind . .. 

resurselor necesare -Directorii unităţilor de programe ş1 campann pentru -Pe parcursul derularea 
de informare şi (mai ales pentru învăţământ materiale de unui semestru/an campaniilor 
responsabilizare a materiale de informare din şcolar, potrivit -Prezentarea pe site a 
elevilor cu privire la informare); bugetul unei planificări campaniilor şi 
riscurile şi -Nivel scăzut de aprobat; programelor 
consecinţele negative participare a 
ale corupţiei elevilor; 

INDICATORI 

13 
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Numărul de campanii 
derulate; 
D Numărul de programe 
implementate; 

OBIECTIV SPECIFIC 2.3 - Creşterea gradului de informare a publicului cu privire Ia impactul fenomenului de corupţie si a gradului de 
implicare a factorilor cointeresaţi şi societăţii civile în demersurile de prevenire şi combatere a corupţiei 
2.3 .1. Organizarea la Nivel scăzut de -Structurile -Resurse -Măsură cu -Site-ul oficial al 
nivel nafional si local a 

' ' 
participare a manageriale ale financiarevenituri caracter instituţiei 

dezbaterilor publice reprezentanţilor şcolii Inspectoratului propm, permanent, -Raportul anual 
anticorupţie, cu la dezbaterile Şcolar Judeţean Ilfov fonduri evaluată de activitate a 
participarea factorilor organizate; şi ale şcolilor structurale semestrial instituţiei 
cointeresaţi de la -Lipsa bunei -inspectori, directori Resurse -promovarea 
nivelul sectorului informări a materialemateriale exemplelor de bune 

personalului informative practici 
INDICATORI instituţiei în -Resurse din 
D Organizarea /participarea legătură cu sectorul 
la evenimente şi dezbateri desfăşurarea massmedia 
publice având ca tematică dezbaterilor 
formele, modalităţile de publice pe tema 
prevenire şi combatere a anticorupţie; 

corupţiei; -Lipsa de implicare a 
D Implicarea factorilor reprezentanţilor 
cointeresaţi în realizarea instituţiei 
demersurilor de prevenire a la acţiunile derulate 
corupţiei prin organizarea în vederea aducerii la 
acţiunilor de informare a cunoştinţă; 

publicului şi a materialelor 
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informative/ promoţionale; 
O Elaborarea unui set de 
propuneri privind 
îmbunătăţirea activităţii; 

2.3.2. Desfăşurarea -Implicarea slabă -Conducerea Resurse -Măsură cu -Parteneriatele cu 
de campanii pentru în stabilirea unor Inspectoratului financiare caracter instituţii pubEce , 
promovarea unm parteneriate cu Şcolar Judeţean -Resurse permanent la nivel naţional şi 
comportament de instituţiile publice; Ilfov şi a umane evaluată local având 
recunoaştere şi -Implicarea slabă a unităţilor de -Mijloace semestrial termene precise de 
respingere a corupţiei, familiei, învăţământ telmice, realizare 
inclusiv prin -Interes redus al - Inspectori şcolari, -Dovezile 
dezvoltarea de inspectorilor, directori, Cadrele dezbaterilor 
parteneriate şcoală- directorilor, didactice/ diriginţii; având ca scop 
comunitate- familie. cadrelor didactice în -Comisia pentru conştientizarea 

realizarea de prevemrea existenţei 
INDICATORI activităţi specifice actelor de corupţie în fenomenului de 
D Stabilirea de parteneriate educaţie corupţie 
între factorii principali ai -Informarea 
procesului instructive- publicului 
educativ: şcoală- asupra evenimentelor 
comunitate-familie; desfăşurate la nivelul 
D Derularea unor acţiuni cu Inspectoratului Şcolar 
caracter informativ referitor Judeţean Ilfov şi 
la existenţa fenomenului de al unităţilor de 
corupţie , recunoaşterea învăţământ; postarea 
acestuia şi formarea unei informaţiilor pe site-ul 
atitudini morale de oficial al 
respingere a formelor de Inspectoratului Şcolar 
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corupţie; 

2.3.3 Asigurarea accesului lngrădirea dreptului -Conducerea 
liber şi neîngrădit la persoanelor de a avea Inspectoratului 
informaţiile de interes public acces la orice Şcolar Judeţean 

informaţie de interes Ilfov şi a 
INDICATORI oublic unităţilor de 
-Postarea, pe site-ul ISJ Ilfov învăţământ 
şi pe site-urile unităţilor de ~Neasigurarea 
învătământ a informatiilor de informării corecte a ' , 
interes public în formatul cetăţenilor asupra 
stabilit de lege !treburilor publice şi 

asupra problemelor de 
interes personal. 

Inspector şcolar general adjunct, 

prof. dr. Ion DOGAR 

e MINISTeRU L EDUCAŢI El 

Judeţean Ilfov şi 
al unităţilor de 
învăţământ 

Resurse 1-Măsură cucaracter -Raport anual 
financiare oermanent evaluată 
-Resurse semestrial 
umane 

1-Mijloacetehnice 

Inspector şcolar general adjunct, 
prof. dr. Cristina PETRE-GHIŢĂ 

Inspector şcolar 
pentru Management institutional, 

prof. Rada DUMITRU 

~~ 
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