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CHESTIONAR PRIVIND EVALUAREA GRADULUI DE CUNOAŞTERE A 

MĂSURILOR DE PREVENIRE A FAPTELOR DE CORUPŢIE IN EDUCATIE 
 

Introducere  

Acest chestionar are rolul de a identifica gradul în care dumneavoastră cunoaşteţi măsurile de prevenire a 

faptelor de corupţie în învăţământ. Chestionarul este anonim şi nu îl vom comunica nimănui în această 

formă. El are rolul de a evalua nevoile de informare şi formare anticorupţie la nivel instituţional. 

 

Informaţii/date preliminare 

1. De cât timp sunteţi angajat la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori?” 

 Sub un an 

 1-3 ani 

 4-6 ani 

 7-10 ani 

 Peste 10 ani 

 

2. Gen 

 Feminin 

 Masculin 

 

3. În ce categorie vă încadraţi? 

 Personal didactic învăţământ preşcolar 

 Personal didactic învăţământ primar 

 Personal didactic învăţământ gimnazial 

 Personal nedidactic  

 Personal auxiliar 
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Gradul de cunoaştere a măsurilor de prevenire a faptelor de corupţie 

 

4. Credeţi că regulile de comportament pentru personalul din învăţământ sunt clare? 

 Da, sunt clare 

 Există şi dileme de comportament 

 Nu sunt clare 

 Nu ştiu 

 

5. Cum vă autoevaluaţi  gradul de cunoaştere a normelor de conduită specifice funcţiei dumneavoastră? 

 Foarte ridicat 

 Ridicat 

 Mediu 

 Scăzut 

 Foarte scăzut 

 

6. Ştiţi de existenţa Comisiei interne pentru prevenirea şi combaterea actelor de corupţie? 

 Da 

 Nu 

 

7. Cunoaşteţi componenţa acestei comisii? 

 Da, cunosc componenţa acestei comisii 

 Cunosc parţial componenţa acestei comisii 

 Nu cunosc componenţa acestei comisii 

 

8. Cât de bine cunoaşteţi rolul şi atribuţiile acestei comisii? 

 Foarte bine 

 Bine 

 Mediu 

 Scăzut 

 Foarte scăzut 
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9. Aţi fost informat despre existenţa Planul de integritate al CŞEI ”MARIA MONTESSORI” CONSTANŢA? 

 Da 

 Nu 

 

 

10. Aţi fost informat , de existenţa unor colegi care au săvârşit fapte de corupţie în instituţia dumneavoastră? 

 Da 

 Nu 

 Nu îmi amintesc 

 

11.Vi s-a întâmplat vreodată ca un părinte/elev să vă ofere vreun favor pentru a trece cu vederea unele  

lacune ale  elevului? 

 Da 

 Nu 

 Nu îmi amintesc 

 

 

11.  Vi s-a întâmplat vreodată ca un părinte/elev să vă informeze despre un coleg care cere favoruri  

 părinţilor pentru a trece cu vederea unele lacune ale elevilor? 

 Da 

 Nu 

 Nu îmi amintesc 

 

 

12. Credeţi că este necesar ca în cadrul instituţiei dumneavoastră să se desfăşoare  un curs prin care să fiţi 

 informaţi mai bine despre strategia anticorupţie în educaţie? 

 Da 

 N 

 

 

 

 

Vă mulţumim pentru completarea chestionarului! 

 


