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RAPORT DE ACTIVITATE 

    

Comisia de etică și integritate a Liceului Tehnologic nr. 1 Sighișoara constituită în baza 
Codului de etică și deontologie profesională, a avut în vedere următoarele obiective: 

 

 continuarea acțiunilor de cunoaștere și popularizare a existenței, locului și rolului 

Comisiei în structura instituțională; 
 identificarea și formularea unor criterii de evaluare corectă a stării morale a 

instituției; 
 implicarea, medierea și rezolvarea unor posibile stări tensionale ce pot apărea 

între elevi, între elevi și profesori, între cadre didactice și structurile de conducere, 

între cadre didactice și părinți etc.(cu rol deosebit a Consilierului de etică); 
 întreținerea unei comunicări informale permanente cu toae structurile comunității, 

pentru a putea monitoriza modul în care respectarea valorilor morale înscrise în 

Codul etic al școlii contribuie la realizarea misiunii și obiectivelor sale de 
învățământ; 

 realizarea de schimburi de experiență și asimilarea practicilor pozitive din 
activitatea Comisiilor de etică ale celorlalte instituții de învățământ din localitate. 

 

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. 

 

În evaluarea stării morale pe parcursul anului școlar, Comisia de etică și integritate a avut 
în vedere raportarea la următorii indicatori operaționali cu valoare informațională și explicativă: 

 

 optimizarea cadrului organizatoric și a managementului instituțional propice 
afirmării unui climat moral; 

 performanțele în domeniul învățământului obținute de către elevi și cadre 
didactice; 

 volumul de abateri, de încălcări individuale și colective a normelor Codului de 
etică și sancțiunile corespunzătoare propuse de structurile abilitate; 

 numărul de contestații și reclamații formulate și înaintate conducerii școlii; 
 calitatea relațiilor interpersonale dintre cadrele didactice din școală; 

 relațiile intercomunitare și cu autoritățile locale. 

 

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

 revizuirea Codului de etică și integritate profesională și a Procedurii de sistem privind 

implementarea standardului de etică și integritate (PS.ISEI); 

 elaborarea Procedurii de sistem privind elaborarea Codului de etică (PS.ECE), 

Procedurii operaționale privind regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei 
de etică (PO.REG), Procedurii operaționale privind desemnarea Consilierului de etică 

(PO.DCE); 
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 studierea legislației și a actelor normative pentru aplicarea Codului de etică; 

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

 nu au fost înregistrate acte de corupție în rândul elevilor, părinților sau personalului 

didactic, didactic auxiliar, nedidactic (nu a fost înregistrată nici o sesizare). 

        

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 în anul școlar 2022-2023 Comisia de etică și 
integritate a Liceului Tehnologic nr.1 Sighișoara face următoarele propuneri: 

 Familiarizarea tuturor angajaţilor cu actele legislative şi normative privind politicile 
anticorupţie şi integritate instituţională. Informarea angajaţilor despre toate 
sancţiunile aplicate în cazul unor fenomente de corupţie. 

 Elaborarea şi diseminarea de ghiduri şi 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. 

 Colaborare cu membri Consiliul elevilor și Comitetul de părinţi pe școală pentru 
realizarea unui Cod de etică al elevilor. 

 

 

 

Responsabil comisie, 

prof. Daniela Noaghiu 
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