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RAPORT 
privind implimentarea planului de integritate al Colegiului de Ecologie 

 
Riscuri identificate Măsuri /acțiuni spre realizare Termen de 

realizare 
S-au realizat Responsabili 

1. Riscul traficului de 
influiență; 
 
2. Riscul favorizării 
unor agenți publici în 
procesul de 
angajare/promovare 
/evaluare; 
 
3.Riscul admiterii și 
neraportării abaterilor 
disciplinare și/sau a 
actelor de corupție, 
conexe actelor de 
corupție și a faptelor 
coruptibile 

2.1. Angajarea și recrutarea 
personalului didactic în baza de 
merit și de integritate 
profesională, neadmiterea 
favoritismului 

Permanent - În scopul respectării cerințelor art.11 al 
Legii integrității nr. 82/2017, cerințelor 
prevăzute la pct.15 alin.10, din HG. nr. 
188/2012 precum și pentru promovarea 
și angajarea personalului prin concurs 
în bază de merit și de integritate 
profesională, s-a ajustat pagina web a 
instituției cu rubrica „Posturi vacante”  

- A fost revizuit Regulamentul cu privire 
la evaluarea performanțelor 
profesionale ale angajaților Colegiului 
de Ecologie și întocmită Procedura de 
evaluare a performanțelor , ord.nr.204 
din 30.12.2020. 

Corasevici A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juristul, CEIAC 
 

2.2. Asigurarea respectării regimului 
juridic al conflictelor de interese 

permanent Personalul IP Colegiul de Ecologie s-au 
desfășurat ore de pregătire profesională cu 
privire la asigurarea respectării regimului 
juridic al conflictelor de interese. 

CEIAC 

2.3. Asigurarea respectării regimului Septembrie În vederea respectării art.16 alin.(5) al Juristul, 



juridic al cadourilor 2021 Legii nr. 82/2017 și asigurarea respectării 
regimului cadourilor prin ordinul 
Nr.209a/01.11.2021 a fost: 
- întocmit Registrului de evidență a 

cadourilor;  
-  aprobat Regulamentul cu privire la 

evidența, evaluarea, păstrarea, 
utilizarea și răscumpărarea cadourilor 
simbolice, a celor oferite din politețe 
sau cu prilejul anumitor acțiuni de 
protocol în cadrul CEC;  

- instituită Comisia de evaluare, evidență 
a cadourilor 

Personalul IP Colegiul de Ecologie este 
informat referitor la obligațiile ce le revin 
cu privire la respectarea regimului juridic al 
cadourilor. 

Specialist 
resurse umane 

2.4. Neadmiterea/ denunțarea și 
tratarea influiențelor 
necorespunzătoare 

 În vederea aplicării mecanismului de 
denunțare a influiențelor 
necorespunzătoare,  fost elaborat și aprobat 
prin ordinul Nr. 208a/01.11.2021 
Regulamentul de evidență a cazurilor de 
influiență necorespunzătoare și aduse la 
cunoștința cadrelor didactice. 

Juristul, CEIAC, 
Consiliul de 
Etică, Șef Secția 
Educație 

2.5. Neadmiterea/ denunțarea 
manifestărilor de corupție și 
protecția avertizorilor de  
integritate 

Pe parcursl 
anului 

- S-a întocmit Registrul de evidență a 
sesizărilor privind acțiunile de corupție 

- Evidența măsurilor de remediere a 
vulnerabilității în registru; 

- Personalul IP Colegiul de Ecologie este 
familiarizat cu, conceptul  avertizor de 

Juristul, CEIAC, 
Consiliul de 
Etică, Șef Secția 
Educație 



integritate, cu obligașiile ce le revin 
agenților publici în cazul încercării de a 
fi implicați în manifestări de corupție; 

- S-au efectuat postări cu privire la 
modalitatea de depunere a unei sesizări 
din partea 
elevului/studentului/părintelui în cadrul 
Colegiului sau organelor competente cu 
privire la posibilele ilegalități 
desfășurate în cadrul Colegiului; 

- Conform prevederilor  art.18 alin.(3) 
lit.a) al Legii integrității nr. 82/2017 și 
pct. 3 al HG nr 23/2020,  a fost adoptat 
Regulamentul  privind stabilirea 
regulilor de organizare a activităților de 
denunțare a manifestărilor de corupție, 
de depunere a avertizărilor de 
integritate și de asigurare a protecției 
agenților publici ... 

- S-a elaborat Registrul dezvăluirilor 
practicilor ilegale și al avertizărilor de 
integritate 

- S-a elaborat Regulamentul privind 
avertizorii de integritate în cadrul 
IP.Colegiul de Ecologie, aprobat prin 
ordinul Nr. 210a/01.11.2021 

- S-a elaborat Procedura cu privire la 
denunțarea dezvăluirilor practice 
ilegale, avertizorilor de integritate și de 
asigurare a protecției agenților publici. 



2.6. Intoleranța față de incidentele de 
integritate 

Septembrie 
2021 

- Modificări în Regulamentul intern de 
organizare și funcționare a Consiliul de 
Etică în vederea lărgirii competențelor 
Consiliului de Etică pentru a putea 
examina și contesta abaterile 
disciplinare (art.19 alin.) lit.c) din 
Legea integrării nr.82/2017 

Președintele 
Consiliului de 
Etică 

2.7. Asigurarea accesul la informație 
de interes public 

permanent - A fost revizuit și actualizat conținutul 
Regulamentului privind organizarea și 
administrarea site-lui Colegiului de 
Ecologie; 

- Pe site-ul colegiului au fost postate 
liniile telefonice specializate 
anticorupție și/sau de încredere ale 
Ministerului Educației și Cercetării. 

- La modulul anticorupți, pe sit-ul 
Colegiului s-au plasat actele normative 
corespunzătoare, inclusiv Codul de 
conduită al cadrului didactic, 
Regulamentului de activitate a 
Consiliului de etică 

- Pagina web a fost completată cu 
raportul de activitate pentru anul de 
studii 2019-2020 și 2020-2021 

- Urmează să fie publicat Raportul cu 
privire la implimentarea planului de 
integritate al IP Colegiul de Ecologie, în 
conformitate cu prevederile art.19 alin 6 
al Legii privind evaluarea integrității 
instituționale nr 325/2013 pentru anul 

Director,Juristul, 
CEIAC, 
Consiliul de 
Etică, Șefii 
Secțiilor 
didactico – 
administrative, 
directorul 
adjunct 



2021. 
- Este elaborat Registrul riscurilor pentru 

anul de învățământ 2021-2022. 
2.8. Implimentarea normelor de etica 

și deontologia profesională 
Septembrie 
2021 

- S-a adus la cunoștința consiliului 
profesoral componența Consiliului de 
Etică;  

- S-a prezentat și publicat Raportul anual 
de activitate a Consiliului de Etică; 

-  Personalul IP Colegiul de Ecologie este 
informat referitor la modalitatea de 
sesizare a posibilei încălcări a normei 
de conduită a personalului didactic 

- S-a adus la cunoștința elevilor și 
părinților prevederile Codului de Etică 
cu privire la normele de conduită a 
cadrului didactic 

Juristul, CEIAC, 
Consiliul de 
Etică, Șef Secția 
Educație, 
diriginții de 
grupe  

2.9. Cultivarea intoleranței față de 
fraudă în mediul profesional 
tehnic 

Septembrie 
2021 

- Se completează sistematic modulul 
anticorupție de pe sit-ul colegiului cu 
informații și postări cu privire la fraudă 
și măsurile de prevenire a acesteia; 

- S-au desfășurat campanii de informare a 
elevilor cu privire la rigorile de etică 
aplicabile în mediul profesional tehnic; 

- Elevii au fost familiarizați cu 
mecanismele de prevenire a  corupției 
în cadrul sesiunilor de teze semestriale 
și de examene și au fost întocmite 
procese verbale la nivel de grupă; 

- Cadrele didactice implicate în 
organizarea și desfășurarea examenelor 

Corasevici A. 
 
 
 
Șefii Secțiilor 
didactico-
administrative, 
diriginții de 
grupe 



au semnat angajamente de activitate. 
2.10. Eficientizarea controlul 

integrității asigurat în cadrul I.P. 
Colegiului de Ecologie 

permanent - S-a întocmit Registrul riscurilor I.P 
Colegiul de Ecologie pentru anul 2021; 

- S-au realizat controale interne privind 
activitatea angajaților, cât și nivelul de 
realizare a sarcinilor proiectate.  

- S-a revizuit și actualizat cadrul 
departamental la actele normative în 
vigoare conform obiecțiilor din raport, 
inclusiv a documentelor ce vizează 
prevenirea faptelor coruptibile 

- A fost consolidată baza logistică pentru 
prevenirea cazurilor de corupție. Au 
fost instaurate camere video pe 
coridoare în blocurile de studii și 
căminul nr.1 și 2. 

- Lunar la ședințele operative șefii de 
subdiviziuini prezintă rapoarte despre 
realizarea Planului managerial pentru 
anul 2021-2022. 

Juristul, CEIAC, 
Negara Nina 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director adjunct 
gospodărie 
 
 
 
Director, șefii 
subdiviziunilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modelul vechi  
 

Riscuri 
identificate 

Măsuri /acțiuni spre realizare Termen de 
realizare 

S-au realizat  Responsabili  

3. Riscul admiterii 
și neraportării 
actelor de corupție, 
conexe actelor de 
corupție și a 
faptelor coruptibile 

3.1.Instituirea pe pagina web a Colegiului a 
unui compartiment separat dedicat 
„posturilor vacante” cu respectarea 
cerințelor prevăzute la pct.15 alin.10, din 
HG. nr. 188/2012 

Iulie 2021 În scopul respectării cerințelor art.11 al 
Legii integrității nr. 82/2017, precum și 
pentru promovarea și angajarea 
personalului prin concurs în bază de merit 
și de integritate profesională, s-a ajustat 
pagina web a instituției cu rubrica 
„Posturi vacante” conform cerințelor 
prevăzute la pct.15 alin.10, din HG. nr. 
188/2012 

Corasevici A. 

3.2. Revizuirea Regulamentului cu privire la 
evaluarea performanțelor ale salariaților 
Colegiului de Ecologie 

 A fost revizuit Regulamentul cu privire la 
evaluarea performanțelor profesionale ale 
angajaților Colegiului de Ecologie și 
întocmită Procedura de evaluare a 
performanțelor , ord.nr.. 

 

3.3.Includerea pe pagina oficială a 
Colegiului a modulului anticorupție, 
completat cu informații destinate atât 
elevilor/studenților/părinților, cât și 
personalului didactic: 

- Cadrul normativ anticorupție, inclusiv 
Codul de conduită al cadrului didactic, 
Regulamentului de activitate a 
Consiliului de etică, etc.; 

- Postări cu privire la modalitatea de 
depunere a unei sesizări din partea 

Iulie 2021 La modulul anticorupți, pe sit-ul 
Colegiului s-au plasat actele normative 
corespunzătoare, inclusiv Codul de 
conduită al cadrului didactic, 
Regulamentului de activitate a Consiliului 
de etică 

Corasevici A. 
Negara N. 
Juristul 

 Conform prevederilor  art.18 alin.(3)  

 Pagina web a fost completată cu raportul 
de activitate pentru anul de studii 2019-
2020 și 2020-2021 

Șef Secția 
CEEAC, 
Președintele 
Consiliului de 



elevului/studentului/părintelui în cadrul 
Colegiului sau organelor competente cu 
privire la posibilele ilegalități desfășurate 
în cadrul Colegiului; 

- Publicarea raportului cu privire la 
implimentarea (art.19 alin.6) al Legii nr. 
325/2013; 

- Afișarea liniilor telefonice de informare a 
Colegiului și/sau a ME 

- Informații privind componența 
Consiliului de Etică, Rapoarte anuale de 
activitate, postări cu privire la 
modalitatea de sesizare a posibilei 
încălcări a normei de conduită a 
personalului didactic (formulare, sesizări 
on-line, etc) 

Etică, Șef 
Secția Educație  

 Se întocmește Raportului cu privire la 
implimentarea (art.19 alin.6) al Legii nr. 
325/2013 pentru a fi postat. 

Juristul 

Septembrie 
2021 

S-a adus la cunoștința consiliului 
profesoral componența Consiliului de 
Etică; Rapoarte anuale de activitate a 
acestuia, cât și modalitatea de sesizare a 
posibilei încălcări a normei de conduită a 
personalului didactic 

Negara N., 
Președintele 
Consiliului de 
Etică 

3.4.Lărgirea competențelor Consiliului de 
Etică pentru a putea examina și contesta 
abaterile disciplinare (art.19 alin.) lit.c) 
din Legea integrării nr.82/2017 

Septembrie 
2021 

Modificări în Regulamentul intern de 
organizare și funcționare a Consiliul de 
Etică  

Președintele 
Consiliului de 
Etică 

3.5. Implimentarea în cadrul Colegiului a 
procedurii  de tratare a influiențelor 
necorespunzătoare de către agenții 
publici. 

Septembrie 
2021 

În vederea aplicării mecanismului de 
denunțare a influiențelor 
necorespunzătoare,  fost elaborat și 
aprobat prin ord. Nr. 208a/01.11.2021 
Regulamentul de evidență a cazurilor de 
influiență necorespunzătoare și aduse la 
cunoștința cadrelor didactice. 

Juristul, 
CEEAC, 
Consiliul de 
Etică, Șef 
Secția Educație 

3.6. Neadmiterea/denunțarea manifestărilor 
de corupție și protecțiea avertizorilor de 
integritate 

 - Conform prevederilor  art.18 alin.(3) 
lit.a) al Legii integrității nr. 82/2017 și 
pct. 3 al HG nr 23/2020,  a fost adoptat 

 



Regulamentul  privind stabilirea 
regulilor de organizare a activităților 
de denunțare a manifestărilor de 
corupție, de depunere a avertizărilor de 
integritate și de asigurare a protecției 
agenților publici ... 

- S-a elaborat Registrul dezvăluirilor 
practicilor ilegale și al avertizărilor de 
integritate 

- S-a elaborat Regulamentul privind 
avertizorii de integritate în cadrul 
IP.Colegiul de Ecologie, aprobat prin 
ordinul Nr. 210a/01.11.2021 

3.7. Actualizarea politicii interne privind 
cadourile conform cerințelor HG privind 
regimul juridic al cadourilor nr. 
116/20.02.2020 

Septembrie 
2021 

În vederea respectării art.16 alin.(5) al 
Legii nr. 82/2017 și asigurarea respectării 
regimului cadourilor prin ordinul 
Nr.209a/01.11.2021 a fost: 
- întocmit Registrului de evidență a 

cadourilor;  
-  aprobat Regulamentul cu privire la 

evidența, evaluarea, păstrarea, 
utilizarea și răscumpărarea cadourilor 
simbolice, a celor oferite din politețe 
sau cu prilejul anumitor acțiuni de 
protocol în cadrul CEC;  

- instituită Comisia de evaluare, 
evidență a cadourilor 

Juristul, 
Specialist 
resurse umane 

 3.8. Elaborarea și aprobarea procedurii de 
denunțare a dezvăluirilor practice ilegale, 
avertizorilor de integritate și de asigurare 

Septembrie 
2021 

S-a elaborat Procedura cu privire la 
denunțarea dezvăluirilor practice ilegale, 
avertizorilor de integritate și de asigurare a 

Juristul, 
CEEAC, 
Consiliul de 



a protecției agenților publici. protecției agenților publici. Etică, Șef 
Secția Educație 

3.9. Implimentarea conformă a 
managementului instituțional al riscurilor 
de corupție (art.27 din Legea 82/2017) 

Pe parcursl 
anului 

S-a întocmit Registrul de evidență a 
sesizărilor privind acțiunile de corupție. 
Evidența măsurilor de remediere a 
vulnerabilității în registru. 

Juristul, 
CEEAC, 
Consiliul de 
Etică, Șef 
Secția Educație 

3.10.  Revizuirea și actualizarea cadrului 
departamental la actele normative în 
vigoare conform obiecțiilor din raport, 
inclusiv a documentelor ce vizează 
prevenirea faptelor coruptibile. 

August 2021 Acte revizuite/ actualizate  și aprobate. Juristul, 
CEEAC, 
Consiliul de 
Etică, Șef 
Secția Educație 

3.11.  Organizarea și desfășurarea sesiunii 
de informare a angajaților referitor la 
politicile anticorupție. 

Ianuarie 
2021 

S-a organizat și desfășurat 2 instruiri 
tematice, cu participarea a 70 de cadre 
didactice și nedidactice din cadrul 
instituției.  

Juristul, Șef 
Secția Educație 

3.12. Informarea elevilor/absolvenților cu 
privire  la Codul de Etică al cadrului 
didactic, cu privire la modul de sesizare a 
faptelor de fraudă și corupție și a 
subiecților responsabili de examinarea 
acestora. 

11 octombrie 
2021 

Au fost adus la cunoștință 
elevilor/absolvenților modul de sesizare a 
faptelor de fraudă și corupție și a 
subiecților responsabili de examinarea 
acestora. 

Juristul, Șef 
Secția 
Educație, 
diriginții de 
grupe 
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