
Colegiul Agroindustril „Gheorghe răducab 
din s.Grinăuți, r-nul Ocnița

ORDIN
NR.din , Q f.

I II |tiiviic lii iiprobarea 
l'liiiiiiliii tlc iic|iiini privind

iiilcgritălii și combaterea corupției

In conlbrmitate cu LEGE Nr. 82 din 25-05-2017 Articolul 36. Planul 
(lc iiiicpi ihilc. piincl (I),

ORDON:

A iipiohn l'lninil ile ticțiuni, privind promovarea integrității și combaterea corupției în 
i ntliiil ( tilcpiiihii Agroindustrial„Gheorghe Răducan”, Grinăuți pentru anul 2022 
(unilinm niicxei I);

? Aiip.ipiții iic.liliițici, vor utiliza și respectaPlanul de acțiuni pentru perioada pentru anul

( Șclii nilnlivi/iiinilor, vor raporta semestrial îndephnireaPlanului de acțiuni;
'l Mtniihn iz.iicii cxcculării și raportăriiPlanului de acțiuni se pune în sarcina dnul Zara 

Vliidiiiiii iiiii.slconsul;
5 Șcl 'ict țic c(hK‘tițiLȘ(,1pțrlSțchitoi Eleonora, va publica prezentul Plan de acțiuni al 

( (ilcpiiihn Agioindi'fSt'p/^l'^heorghe Răducan” din s. Grinăuți pentru perioada anului
ItW^iwlggiugriRauti.nid/;?(!?? pc piigitia wcb,

.!;;l $,'țiiiph!‘ven^^J^ii*în|ieplinirii prezentului ordin mi-1 asum personal.
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administrație
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Planul de actiuni
privind promovarea integrității și combaterea corupției în cadrul 

Colegiului AgroindustriaUGheorghe Răducan”, Grinăuți 
pentru anul 2022

Nr. 
ctr 
1.

Acțiunea

Elaborarea, Planului de acțiuni

! Obiectiv 
corelativ 
Etică

i Termenul de 
realizare 
lanuarie

Indicatori de progres

Planul de acțiuni a elaborat

2.

3.

4.

5.

privind promovarea integrității. Transparență
Aprobarea Planului de acțiuni 5 Etică lanuarie

Responsabil I

privind promovarea integrității j Transparență
Implementarea Planului de 
acțiuni privind promovarea 
integrității________________
Instruirea personalului cu 
privire la rigorile de integritate 
Instituțională

Organizarea și desfașurarea unei 
campanii privind integritatea 
institutională si combaterea 
corupției în Colegiul

Etică
Transparență

Etică, 
Educare

Educare, 
Etică

lanuarie- 
decembrie

lanuarie- 
decembrie

februarie-aprilie

Plan aprobat
Plan publicat pe site-ul instituției;
Numărul de salariați sancționați

-numărul instruirilor anuale 
realizate;
- numărul persoanelor instruite.

- numărul de articole pubîicate și 
mesaje transmise:
- numărul maierialelor informan\ e 
elaborate și distribuite

Administrația 
colegiului______
DirectoruL
Sef secție educație 
Comisia de etică, 
Seiviciu resurse 
umane_________
Junstconsult, 
Semcii resurse

$ef secție educație, 
Comisia de etică, 
Administratia5



6.

7.

Recepționarea scrisorilor din 
boxa anonimă și mesajele 
electronice expediate pe adresa 
colegiugrinauti@gmail. com, 
Și apeluri telefonice la nr. 
027171522________________
Numărul de cazuri de corupție 
sesizate prin intermediul 
sondajelor anonime de opinie 
pentru salariați și beneficiari

Etică, 
Educare

Etică, 
Educație

8.

9.

10.

11.

Informarea operativă a 
directorului despre incidentele 
de integritate instituțională și 
reclamațiile beneficiarilor 
privind cazurile de corupție 
Instruirea personalului cu 
privire la managementul 
riscurilor de corupție ._______
Asigurarea implementării 
managementului riscurilor de 
corupție__________________
Asigurarea implementării și 
respectării normelor de etică și 
deontologie

Etică, 
Educare.

Educare, 
Etică, 
Protecție. 
Etică, 
Transparență 
Educare, 
Etică 
Educare 
Protecție

Permanent

Permanent

' Permanent

lanuarie - 
decembrie

lanuarie- 
decembrie

permanent

- numărul de scrisori înregistrate: 
- numărul de mesaje electronice 
înregistrate;
- numărul de sancțiuni aplicate 
urmare a apelurilor înregistrate.

- numărul de sondaje efectuate; 
- numărul de cazuri de corupție 
depistate;
- numărul da sancțiuni aplicate

: - numărul de reclamații înregistrate;
- numărul de mesaje electronice 
recepționate;
- numărul de sancțiuni aplicate 
urmare a apelurilor înregistrate 
- numărul instruirilor anuale 
realizate;
- numărul persoanelor instruite
- Registrul riscurilor, care include și 
Riscuri ale de corupție;

- informarea fiecarui salariat cu 
prevederile Codul Etic al 
angajatului Colegiului;
- numărul de cazuri de încălcare a 
normelor de etică și deontologie, 
sancționate disciplinar.

Șef secție educație, 
Resurse umane. 
Secretar

Directorul adjunct, 
Șefii de secții, 
Șefii de catedre, 
Resurse umane, 
Consiliul de elevi. 
Directorul adjunct, 
Șefii de secții, șefii 
de catedre, 
Resurse umane, 
Consiliul de elevi. 
Servicii resurse 
umane.
Juristconsult_____
Juristconsult

Sefi de secție 
educație, 
Resurse 

Umane,



12. Asigurarea angajării și 
promovării personalului pe bază
de merit și de integritale
profesională

i

13.

14.

15.

16.

Etică 
Transparență 
Protecție

permanent

Asigurarea respectării regimului 
de incompatibilități și de 
restricții în ierarhie

Asigurarea respectării regimului 
declarării averilor și intereselor 
personale__________________
Asigurarea respectării regimului 
conflictelor de interese și 
neadmiterea favoritismului

Asigurarea respectării regimului 
cadourilor
Crearea Comisiei de evidență și 
evaluare a cadourilor;

Etică, 
Transparență 
Protecție

Etică 
Transparență 
Protecție 
Etică 
Descurajare
Transparență J

Etică
Transparență

permanent

Conform 
termenului 
stabilit 
permanent

permanent

- actele normative inteme care 
reglementează angajarea 
salariaților;
- 100% personal de conducere 
angajați prin concurs;
- numărul de contestații depuse 
împotriva rezultatelor concursurilor 
organizate____________________
- numărul de cazuri de 
incompatibilități și restricții în 
ierarhie atestate și soluționate;
- numărul de sesizări către autorități 
cu privire la încălcarea regimului de 
incompatibilități;
- numărul de persoane suspendate 
pentru asemenea încălcări.
- directorul și directorul adjunct;
- numărul de declarații de avere și 
interese personale depuse anual.
- numărul conflictelor de interese

, declarate și soluționate;
- numărul actelor de constatare 
autorități cu privire la conflictele de 
interese;______________________
- Comisia de evidență și evaluare a 
cadourilor creată;
Registre întocmite;
- numărul cadourilor predate

Directorul, 
Resurse 
Umane, 
Comisiile de 
concurs

Directorul,
Directorul adjunct.
Resurse Umane.
sefii de 
subdiviziuni, 
comisia de etică

Directorul, 
Directorul adjunct

Directorul,
Directorul adjunct, 
Șefi de secție, șefi 
de catedre

Directorul, 
Comisia de 
evidență și 
evaluare a



Intocmirea Registrului de
cadouri admisibile 
întocmirea Registrului de 
cadouri inadmisibile

17.

18.

Asigurarea intoleranței față de 
incidentele de integritate

Asigurarea respectării 
transparenței în procesul 
decisional

1

Etică
Transparență

Transparență

Permanent

permanent

i

Comisiei de evidență și evaluare a 
cadourilor;
- numărul și suma cadourilor 
răscumpărate;
- numărul de cadouri inadmisibile, 
transmise organelor de anticorupție 
și numărul de dosare penale și 
contravenționale instrumentate;
- Registrul de evidență a cadourilor 
publicate pe site-ul instituției_____
- numărul de sancțiuni disciplinare 
aplicate în cadrul instituției în 
legătură cu incidentele de integritate 
constatate;
- numărul sesizărilor depuse de 
către conducătorul instituției la 
autorități cu privire la incidentele de 
integritate ce constituie infracțiuni 
și contravenții;
- numărul de suspendări din funcții 
ale salariaților inculpați pentru 
infracțiuni de corupție sau conexe 
corupției______________________
- rapoartele anuale privind 
transparența în procesul decizional 
aduse la Consiliul Profesoral, 
publicate pe panou.

cadourilor, 
Resursele umane

Directorul,
Directorul adjunct, 
Șefi de secție, șefi 
de catedre 
Resursele umane, 
Juristconsult

Directorul,
Directorul adjunct, 
Șefi de secție, șefi 
de catedre 
Resursele umane



I

19.

20.

Asigurarea respectării accesului 
la informații de interes public

Asigurarea gestionării 
transparente și responsabile a 
patrimoniului public și a 
asistenței exteme

Transparență permanent

Transparență Permanent

- persoanele responsabile de accesul 
la informații de interes public, 
desemnate în cadrul instituției;
- numărul de solicitări de acces la 
informații transmise anual 
instituției;
- numărul de refiizuri de acces la
informații;
- numărul contestațiilor depuse 
anual în instanța de judecată 
împotriva refuzului instituției de a 
oferi acces la informații;________
- informația prixind gestionarea 
patrimoniului instituției;
- informația privind atragerea și 
gestionarea asistenței exteme 
publicată;
- rapoartele cu privire la rezultatul 
obținerii fondurilor exteme și
performanța obținută în urma 
acestei asistențe;
- planul strategic și planul anual ale 
activității de audit aprobate;
- Declarația privind buna guvemare, 
publicată pe site-ul instituției;
- planurile anuale și semestriale de 
achiziții
- număml de rezultate ale

DirectoruL

4-

1

Directorul adjunct, 
Șefî de secție, șefî 
de catedre 
Resursele umane

I Directorul, 
i Directorul adjunct, 
Șefî de secție, șefî 
de catedre 
Resursele umane 
Contabiliul sef



21. Perfecționarea procesului de 
evaluare a cunoștințelor în 
scopul asigurării transparenței 
în organizarea și desfașurarea 
examenelor de promovare și de 
absolvire

Etică 
Transparență 
Educare

Permanent

procedurilor de achiziții publice 
contestate la Agenția Națională 
pentru Soluționarea Contestațiilor și 
în instanțele de judecată și 
rezultatele examinării.___________
- numirea asistenților la examine din 
cadrul catedrei;
- monitorizarea examenelor de către 
administrație

Directorul,
Directorul adjunct, 
Șefi de secție, șefi 
de catedre.

I

1

i


