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RAPORTUL COMISIEI ANTICORUPŢIE
an școlar 2019-2020
Comisia anticorupţie din cadrul Colegiului Național Economic ”Theodor Costescu” s-a
constituit la începutul anului şcolar 2019-2020.
A fost întocmit planul de măsuri anticorupţie aferent acestui an şcolar, pe baza documentelor
oficiale. Pentru o mai mare transparenţă a activităţii desfăşurate în şcoala noastră, documentele comisiei
pentru prevenirea actelor de corupție se încarcă in subdomeniul special de pe site-ul unităţii
(www.costescu.ro , STRATEGIE ANTICORUPTIE). Documentele încărcate sunt: Planul de
integritate, Codul de etică, Legea 544/2011, privind accesul la informatiile de interes public,
Ordinul 5144/2013 privind strategia anticoruptie in sectorul educational, declarațiile de avere si
interese ale directorului si directorului adjunct.
Au fost elaborate si aprobate proceduri în vederea prevenirii 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, cum ar fi: 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.
Aria de cuprindere a acestor proceduri : cadre didactice, personal auxiliar, personal nedidactic,
elevii şcolii noastre, părinţi.
A fost elaborat Codul de etică, raportat la Codul etic pentru învăţământul preuniversitar, care a
fost prezentat si discutat in cadrul Consiliului Profesoral din data de 05.09.2019.
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. Gradul de educaţie cu
privire la prevenirea faptelor de corupţie a crescut atât prin 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.
În fiecare luna s-au desfasurat activitati in cadrul comisiei anticoruptie. S-a intocmit de catre
responsabilul comisiei graficul activitatilor cu tematica anticoruptie. In cadrul sedintei cu parintii pe
scoala, din octombrie 2019, d-na director prof. Nănuți Claudia a prezentat parintilor activitatea
desfasurata in cadrul comisiei anticoruptie. Fiecare diriginte a desfasurat cel putin o activitate la orele
de Consiliere pe tema coruptiei/anticoruptiei. Au avut loc discutii privind vulnerabilitatile cadrelor
didactice legate de activitățile pe care acestea le desfășoară. În luna februarie 2020 s-a realizat
interpretarea chestionarelor pentru identificarea amenintarilor/riscurilor de coruptie, chestionare ce se
afla la dosarul comisiei.
Încheierea situatiei scolare s-a facut in conditiile reglementate de OMEC nr. 4249/2020 ,
art 118 indice 1, precum şi ordinele referitoare la condiţiile speciale dictate de contextul
epidemiologic.
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În timpul examenelor naționale sălile de clasă au fost prevăzute cu camere video si audio,
necesare monitorizării examenelor. Începând cu Examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2019,
acest tip de supraveghere se face prin intermediul unui circuit integrat. În luna februarie 2020, la nivelul
unităţii de învăţământ s-au desfăşurat concursuri pentru ocuparea mai multor posturi nedidactice. Nu au
fost semnalate fraudări ale concursurilor sau examenelor ce s-au desfăşurat în unitatea noastră şcolară.
În cadrul ”Săptămânii Meseriilor ”din luna februarie 2020, s-au organizat activități de genul
”Porțile deschise”, unde au fost invitați să participe elevi din cadrul școlilor gimnaziale, în vederea
promovării ofertei educaționale.
Până la data de 11.03.2020,dată la care s-au suspendat cursurile, au fost desfăşurate activităţi
pentru promovarea unui comportament de recunoastere si respingere a coruptiei, prin dezvoltarea de
parteneriate scoala-comunitate-familie, cu implicarea altor factori, Biserică, IPJ Mehedinți, IJJ
Mehedinți.
În cadrul Colegiului Național Economic ”Theodor Costescu” nu au avut loc acte de corupţie,
deci nu au fost nici sancțiuni disciplinare, nu au fost înregistrate sesizări sau reclamaţii, nici din
partea personalului angajat, nici din partea elevilor sau părinţilor.
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