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        În activitatea sa Comisia de etică și integritate a plecat de la următoarele premise, stipulate în 

propriul Regulament de organizare și funcționare: 

a) Comisia dă curs și soluționează doar sesizările sau reclamațiile care contravin prevederilor 

Codului de etică 

b) Nu sunt acceptate pentru analiză anonimele și reclamațiile din partea altor persoane decât a celor 

implicate 

c) Încălcările normelor Codului de etică se sancționează proporțional cu gravitatea abaterilor 

 

        Ținând cont de cele prezentate, Comisia de etică și integritate a realizat următoarele activități: 

 

-  studierea legislației și a actelor normative pentru aplicarea Codului de etică 

-  întâlniri de lucru pentru stabilirea măsurilor de popularizare a prevederilor Codului de etică 

.  soluționarea sesizărilor sau reclamațiilor care contravin prevederilor Codului de etică 

- optimizarea cadrului organizatoric și a managementului instituțional propice afirmării unui climat 

moral 

- cresterea performanțelor în domeniul învățământului obținute de către elevi și cadre didactice 

- creșterea calității relațiilor interpersonale dintre cadrele didactice din școală, relațiile 

intercomunitare și cu autoritățile locale. 

- implicarea fiecărui cadru didactic în creșterea calității activității didactice și a prestigiului unității 

prin autoexigență în exercitarea profesiei și respingerea conduitelor didactice inadecvate. 

- respectarea demnității fiecărui elev, recunoscându-i-se meritul personal al acestuia. 
- facilitarea accesului elevilor la cunoștințele fundamentale de drept; 

- promovarea unei culturi juridice menite să încurajeze, respectul față de lege, echitate socială și 

atitudine civică în rândul elevilor şi celorlalţi beneficiari ai serviciilor oferite de unitatea şcolară 

- obținerea de beneficii majore pentru societate și pentru cetățean, prin educarea juridică a elevilor 

ca viitori cetățeni 

 

         Raportat la prevederile explicite ale Codului de etică și integritate, comisia apreciază că, in 

perioada de raportare, și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, reușind să promoveze 

ansamblul principiilor ce fundamentează Codul etic. 

Comisia nu a întreprins acțiuni de cercetare nefiind consemnate sesizări de abateri de la etica 

profesională. Intreg personalul și-a desfășurat activitatea conform Codului și procedurilor destinate 

respectării acestuia. 



            Privitor la situațiile de conflicte de interese și incompatibilități, nu au fost raportate sau 

constatate abateri în cursul perioadei de raportare. Pentru evitarea acestora, cadrele didactice care 

participă la examenele naționale (bacalaureat și certificarea competențelor profesionale) sau în 

comisia de mobilitate completează declarații speciale, privind situația referitoare la conflicte de 

interese și incompatibilități.  

Activitatea comisiei a constat în acțiuni menite să prevină acte de corupție  la nivel educațional, 

creșterea gradului de educație în anticorupție, aprobarea, implementarea și actualizarea planului 

aferent sectorului educațional și dezvoltarea sistemului de monitorizare a implementării strategiei 

anticorupție. Aria de cuprindere este: cadre didactice, personal nedidactic, elevi, părinți. 

 Considerăm că membrii comisiei și-au îndeplinit atribuțiile într-un climat bazat pe respect, 

onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranță, evitarea denigrării, sprijin reciproc, 

confidențialitate, competiție loială, evitându-se lezarea libertății de opinie. 

 

        Pentru eficientizarea activității comisiei in anul școlar 2021-2022 propunem: 

 

- Continuarea acțiunilor de cunoaștere și popularizare a existenței, locului și rolului comisiei în 

structura instituțională a unității de învățământ. Informarea angajaţilor despre toate sancţiunile 

aplicate în cazul unor fenomente de corupţie. 

- Elaborarea şi diseminarea de materiale cu caracter informativ privind riscurile şi consecinţele 

faptelor de corupţie sau ale incidentelor de integritate 

- Introducerea tematicii anticorupţie în cadrul şedinţelor cu părinţii elevilor,  şedinte pe clase, 

şedinte cu părinţii la nivel de şcoală 

- Dezbateri pe teme de anticorupție la orele de consiliere și orientare 

- Încurajarea denunţării corupţiei, asigurarea confidenţialităţii persoanelor care denunţă acte de 

corupţie 

- Elaborarea şi aplicarea unor sondaje de opinie în scopul prevenirii şi identificării eventualelor 

acte de corupţie săvârşite 

- Creşterea capacităţii de reacţie în momentul identificării unor fapte de corupţie şi efectuarea 

unor investigaţii imparţiale 

- Identificarea şi formularea unor criterii de evaluare corectă a stării morale a instituției de 

învățământ 

- Implicarea, medierea şi rezolvarea unor posibile stări tensionale ce pot apărea între elevi, între 

elevi şi profesori, între cadre didactice şi structurile de conducere 

-Intreţinerea unei comunicări informale permanente cu toate structurile comunităţii, pentru a 

putea monitoriza modul în care respectarea valorilor morale înscrise în Codul etic al școlii 

contribuie la realizarea misiunii şi obiectivelor sale de învăţământ 
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