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Proiect SIPOCA 576 „Dezvoltarea de reglementări instituționale privind etica, 

integritatea și anticorupția în sistemul de educație”, Cod MySMIS 127148 

                                                                                                                       

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA 2014 -2020) 

 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, implementează alături de Asociația pentru 

Implementarea Democrației în calitate de parteneri ai Ministerului Educației Naționale, 

proiectul cu titlul „Dezvoltarea de reglementări instituționale privind etica, integritatea 

și anticorupția în sistemul de educație”, cod SIPOCA 576/cod MySMIS 127148. 

 

Beneficiar - Ministerul Educației Naționale. 

Partener nr. 1 - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Partener nr. 2 - Asociația pentru Implementarea Democrației  

 

Obiectivul general al proiectului: Creșterea capacității instituționale a M.E.N. de aplicare 

a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică, integritate și anticorupție la 

nivelul activității sale manageriale și administrative, în concordanță cu SCAP. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: OS1. Dezvoltarea și actualizarea unui cadru 

procedural unitar pentru asigurarea eticii, integrității și conduitei anticorupție în activitatea 

managerială și administrativă a MEN care reglementează organizarea și funcționarea 

sistemului de educație. OS2. Creșterea nivelului de educație anticorupție în rândul 

personalului angajat al MEN. OS3. Creșterea gradului de conștientizare publică a 

implementării măsurilor anticorupție în domeniul educație.  

 

Scopul proiectului este consolidarea cadrului procedural de conformitate administrativa si 

de implementare a standardelor legale de etica, integritate si anticoruptie adoptate de MEN, 

la nivelul MEN si al instituțiilor subordonate, in scopul implementării unor masuri din 

Strategia Naționala Anticorupție 2016-2020, respectiv masuri incluse în obiectivul specific 

3.2. al SNA-Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților si a riscurilor de corupție în 

sistemul național de educație, precum si in Planul national de integritate al MEN pentru 

implementarea SNA 2016-2020. 

 

Rezultate așteptate: 

1. Rezultat de program 3: Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în 

materie de etica si integritate în autoritățile si instituțiile publice; Rezultat proiect 1: 1 

Metodologie de realizare a cercetării privind mecanismele de aplicare si de raportare a 
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masurilor de etica, integritate si prevenire a corupției promovate la nivelul MEN, 

elaborata. R1 corespunde activității 1, subactivitatea 1.1. 

 

2. Rezultat de program 3: Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în 

materie de etica si integritate în autoritățile si instituțiile publice; Rezultat proiect 2: 1 

Raport de diagnoza a mecanismelor existente în domeniul promovării masurilor de 

etica, integritate si anticorupție la nivelul MEN, realizat. R2 corespunde activității 1, 

subactivitatea 1.2. 

 

3. Rezultat de program 3: Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în 

materie de etica si integritate în autoritățile și instituțiile publice; Rezultat proiect 3: 1 

Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilităților la corupție în activitatea instituționala 

a MEN, elaborat. R3 corespunde activității 1, subactivitatea 1.3. 

 

4. Rezultat de program 3: Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în 

materie de etica si integritate în autoritățile si instituțiile publice; Rezultat proiect 4: 1 

Studiu al modelelor de etica, integritate si conduita anticorupție în gestionarea 

sistemului de educație din state membre UE, elaborat. R4 corespunde activității 2, 

subactivitatea 2.1. 

 

5. Rezultat de program 3: Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în 

materie de etica si integritate în autoritățile si instituțiile publice; Rezultat proiect 5: 2 

vizite de studiu externe pentru analiza de bune practici în instituții responsabile cu 

organizarea sistemului de educație din doua țari membre UE, realizate. R5 corespunde 

activității 2, subactivitatea 2.2. 

 

6. Rezultat de program 3: Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în 

materie de etica si integritate în autoritățile si instituțiile publice; Rezultat proiect 6: 8 

dezbateri regionale, organizate. R6 corespunde activității 2, subactivitatea 2.3. 

 

7. Rezultat de program 3: Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în 

materie de etica si integritate în autoritățile si instituțiile publice; Rezultat proiect 7: 6 

mecanisme si proceduri în domeniul conduitei anticorupție în activitatea manageriala si 

administrativa a personalului angajat în funcții de conducere si execuție din MEN si 

instituții coordonate si subordonate, revizuite. R7 corespunde activității 2, subactivitatea 

2.4. 

 

8. Rezultat de program 3: Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în 

materie de etica si integritate în autoritățile si instituțiile publice; Rezultat proiect 8: 1 

Ghid privind prevenirea corupției, etica si integritatea în sistemul de învățământ, 

elaborat, tipărit în 1000 exemplare si diseminat. R8 corespunde activității 2, 

subactivitatea 2.5. 
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9. Rezultat de program 6: Îmbunătățirea cunoștințelor si a competentelor personalului din 

autoritățile si instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea coruptiei; Rezultat 

proiect 9: 1 suport de curs elaborat, tipărit in 300 de exemplare. R9 corespunde 

activității 3, subactivitatea 3.1. 

 

10. Rezultat de program 6: Îmbunătățirea cunoștințelor si a competentelor personalului din 

autoritățile si instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției; Rezultat 

proiect 10: 300 de angajați ai MEN evaluați/testați/examinați. R10 corespunde activității 

3, subactivitatea 3.2. 

 

11. Rezultat de program 6: Îmbunătățirea cunoștințelor si a competentelor personalului din 

autoritățile si instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției; Rezultat 

proiect 11: 300 de diplome/certificate de participare/absolvire eliberate. R11 corespunde 

activității 3, subactivitatea 3.3. 

 

12. Rezultat de program 4: Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la 

prevenirea corupției si a indicatorilor de evaluare în autoritățile si instituțiile publice; 

Rezultat proiect 12: 2 mese rotunde regionale cu personalul MEN si factori interesați 

(din structuri coordonate si subordonate, parteneri sociali si ONG) din grupul ținta si 

grupul suport, organizate. R12 corespunde activității 4, subactivitatea 4.1. 

 

13. Rezultat de program 4: Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la 

prevenirea corupției si a indicatorilor de evaluare în autoritățile si instituțiile publice; 

Rezultat proiect 13: 1 seminar național pentru revizuirea Planului național de integritate 

al MEN pentru implementarea SNA 2016-2020 în domeniul educație, organizat. 48 de 

planuri de integritate pentru instituțiile subordonate si coordonate, 

revizuite/actualizate/elaborate. R13 corespunde activității 4, subactivitatea 4.2. 

 

14. Rezultat de program 4: Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la 

prevenirea corupției si a indicatorilor de evaluare în autoritățile si instituțiile publice; 

Rezultat proiect 14: 3 ateliere de lucru pentru identificarea de modalități si tematici de 

colaborare, organizate. R14 corespunde activității 5, subactivitatea 5.1. 

 

15. Rezultat de program 4: Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la 

prevenirea corupției si a indicatorilor de evaluare în autoritățile si instituțiile publice; 

Rezultat proiect 15: 1 acord cadru de colaborare încheiat între MEN - parteneri sociali – 

ONG-uri, pentru organizarea periodica a unor evenimente de consultare a factorilor 

implicați în procesul educațional si de implicare a acestora în procesele de luare a 

deciziilor aferente sectorului educațional în grupuri tematice de lucru, pe teme de etica, 

integritate si anticorupție în educație, elaborat. R15 corespunde activității 5, 

subactivitatea 5.2. 
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16. Rezultat de program 4: Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la 

prevenirea corupției si a indicatorilor de evaluare în autoritățile si instituțiile publice; 

Rezultat proiect 16: 1 acord cadru de colaborare încheiat între MEN – parteneri. 

 

Grupul țintă: beneficiar direct - asumat prin prezentul proiect este format din 300 persoane 

angajate ale Ministerului Educației Naționale,  personal de conducere și de execuție, înalți 

funcționari publici, persoane care vor fi direct sprijinite prin intervenția proiectului în 

vederea îmbunătățirii cunoștințelor și a competențelor în ceea ce privește prevenirea 

corupției. 

 

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni,  

 

Bugetul prevăzut este în valoare totală de: 4.892.870,30 lei, din care:  

- Cheltuieli totale nerambursabile: 4.187.797,31 din care Academia de Poliție „Al. I. Cuza”: 

516.819,89;  

 - Cheltuieli totale contribuție proprie: 705.072,99 din care Academia de Poliție „Al. I. 

Cuza”: 98.560,11. 


