Având în vedere cerințele legale cu privire la prevenirea și combaterea corupției în sistemul
naţional de educaţie conform

Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020
SECŢIUNEA 3: 6.3. Obiectiv general 3 - Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor
de corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritare
PARTEA 2: Obiectiv specific 3.2 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie
în sistemul naţional de educaţie

vă propunem
Cursul organizat de CASA CORPULUI DIDACTIC Sibiu
cu tematica
Elaborarea documentației pentru conformarea cu cerințele

Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
și
Implementarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea
corupției în unitățile de învățământ

Cursul are un număr de 12 ore și va avea loc în perioada 16.04 – 17.04.2019, cu următoarea
tematică, pe parcursul căreia se va elabora întreaga documentație pentru conformarea cu
cerințele SNA 2016 – 2020:

I. Prezentarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
II. Elaborarea documentației
Anticorupție 2016-2020

anticorupție

conform

cerințelor

Strategiei

Naționale

Pe parcursul celor două zile, va fi elaborată documentația prevăzută de Strategia Națională
Anticorupție 2016-2020, după cum urmează:
1. Declarația de aderare la SNA 2016-2020
2. Lista de difuzare a Declarației de aderare
3. Dispoziția de numire a Grupului de lucru pentru inițierea procesului de implementare a SNA
2016-2020
4. Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru integritate
5. Lista principalelor atribuții ale instituției
6. Minuta ședinței de aprobare a principalelor atribuții ale instituției
7. Raportul de evaluare multicriterială a principalelor atribuții ale instituției
8. Minuta ședinței de aprobare a Raportului de evaluare multicriterială a principalelor atribuții ale
instituției
9. Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere
10. Minuta ședinței de aprobare a Raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție
și a măsurilor de remediere
11. Planul de integritate
12. Dispoziția de aprobare a Planului de integritate
13. Procesul-verbal de instruire anticorupție.
14. Raportul anual de implementare a măsurilor anticorupție
15. Lista măsurilor de de transparență instituțională (Anexa 3 din SNA)

Fiecare participant va primi documentația în format editabil (word).
La finalul cursului se va elibera o adeverinţă de participare emisă de Casa
Corpului Didactic Sibiu care va conține numărul de ore de instruire, astfel incât
acesta să poată fi utilizat de către participanți în portofoliul de dezvoltare
profesională.

Program & Costuri:
Durata: 2 zile în perioada 16.04 – 17.04.2019
Costuri *: 650 RON / participant. Workshop-ul se va organiza pentru un număr minim
de 15 participanți.
Locaţia: Sediul Casei Corpului Didactic Sibiu.

Formator: Acest curs se organizează în parteneriat cu un formator expert în prevenirea și combaterea
corupției, cu experiență în implementarea măsurilor anticorupție în instituțiile publice.

Inscrieri pe link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIFLJAP2ySNhzVl8ROfgNI-oLe4PyxaHbsaeszBaUHNa6Jw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Cadrul legal:
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie
pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din
strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a
indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, art.6
(1) În termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, toate instituţiile şi autorităţile publice
centrale şi locale, inclusiv cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi întreprinderile publice
îndeplinesc procedurile de aderare la strategie, iar în termen de şase luni de la aceeaşi dată elaborează şi transmit
Ministerului Justiţiei planurile de integritate aferente.
(2) Planurile de integritate se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii instituţiilor şi autorităţilor prevăzute la alin. (1).
(3) Prin actul prevăzut la alin. (2) se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de
funcţie de conducere, precum şi persoanele de contact, la nivel de funcţie de execuţie. Atribuţiile persoanelor astfel
desemnate se detaliază prin ordin, decizie sau fişa postului, după caz.
Conform Obiectivului specific: Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de
risc şi a standardelor de control managerial intern sunt prevazute urmatoarele,
Acţiuni principale:
1. adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al
SNA şi comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/aflate sub
autoritate şi a întreprinderilor publice care intră sub incidenţa SNA
2. consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de integritate;
3. identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice instituţiei;
4. identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei, precum şi a celor de implementare a
standardelor de control managerial intern;
5. aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului şi a declaraţiei de aderare la SNA;
6. evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou
apărute; - ANUAL
7. transmiterea contribuţiilor solicitate de secretariatul tehnic şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare
ale strategiei. – PERMANENT

