
PLANUL DE ACTIVITATE  A CONSILIULUI DE ETICĂ 

AL INSTITUȚIEI PUBLICE LICEUL TEORETIC ,, MIHAI EMINESCU’’ 

PENTRU ANUL DE STUDII 2019 – 2020 

 

 

Consiliul de etică al Instituției Publice Liceul Teoretic  ,,Mihai Eminescu ’’a fost constituit prin 

Ordinul nr. 02 din  05 septembrie 2019. Misiunea Consiliului este de a coordona și monitoriza 

aplicarea uniformă a normelor de conduită morală și profesională în activitatea instituției de 

către cadrele didactice/de conducere. 

  

Context legislativ: 

• Codul educației, nr. 152 din 17.07.2014, art. 135, alin. 6 – 8; 

• Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul ministrului educației nr. 861 

din 07.09.2015; Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare; 

• Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

  

Membrii Consiliului de etică al IP Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu ’’: 

Președinte: Bob Dumitru, directorul instituției 

Secretar:     Stegaru Tatiana, profesor de limbi străine 

Membri:     Sturza Viorica, președintele comitetului sindical 

                     Rața Valentina, învățătoare 

                     Dragancea Elena, părinte 

  

Obiectivul general: 

Coordonarea și monitorizarea aplicării principiilor și normelor de conduită morală și 

profesională de către personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic 

auxiliar din instituție. 

Obiective specifice: 

1. Asigurarea funcționalității şi consolidarea capacităților Consiliului de etică; 

2. Elaborarea şi implementarea cadrului de referință necesar pentru implementarea 

Codului de etică al cadrului didactic; 

3. Asigurarea transparenței decizionale. 

 

Nr. Activitatea/acțiuni Responsabil Termen Indicatori ∕rezultate 

Obiectivul specific 1. Asigurarea funcționalității şi consolidarea capacităților Consiliului de 

etică; 

1.  Analiza și studierea: 

Codului de etică al cadrului 

didactic,  

Legii nr.190-III din 19.07.1994 

cu privire la petiționare. 

Membrii CE August 

2019 

Documente studiate, 

membri informați 



2.  Crearea portofoliului Consiliului 

de etică 

Președinte 

CE 

August 

2019 

Ordinul de 

constituire a CE, 

Portofoliul CE 

3.  Elaborarea și aprobarea 

planului de activitate al 

Consiliului de etică pentru anul 

de studii 2019- 2020 

Membrii CE August 

2019 

Plan aprobat, 

publicat pe 

Pagina web a 

instituției 

4.  Informarea   cadrelor   

didactice   cu   privire   la 

misiunea  și  competențele  

Consiliului  de  etică. Semnarea 

declarațiilor pe propria 

răspundere. 

Membrii CE Octombrie 

2019 

Cadrele didactice 

informate, 

Declarații semnate 

5.  Informarea cadrelor didactice, 

părinților, elevilor cu privire la 

procedura de depunere a 

petițiilor, cererilor, sesizărilor. 

Membrii CE Noiembrie 

2019 

Cadre didactice, 

părinți, 

elevi informați 

6.  Organizarea și desfășurarea 

ședințelor ordinare ale 

Consiliului de etică 

Președintele 

CE 

Trimestrial  4 ședințe 

7.  Organizarea și desfășurarea 

ședințelor extraordinare ale 

Consiliului de etică 

Președintele 

CE 

La 

necesitate 

Nr. ședințelor 

8.  Promovarea  exemplelor  de  

bune  practici  în atingerea 

scopului Codului de etică. 

Membrii CE, 

Cadrele 

didactice și 

de 

conducere 

Permanent  

9.  Organizarea  activităților  

pentru  preîntâmpinarea 

conflictelor  de  interes  

(avizarea  Acordurilor  de 

parteneriat;   verificarea   luării   

la   evidență   a bunurilor 

materiale și serviciilor atrase în 

folosul școlii). 

Membrii CE 

Administrația 

instituției 

Ocazional  Acord de parteneriat 

avizate; 

Luarea la evidență a 

bunurilor materiale 

10.  Acordarea asistenței 

informaționale, metodologice 

și   consultative   cadrelor   

didactice,   elevilor, părinților 

pe domeniile de competență 

Membrii CE La 

necesitate 

Consultări, asistență 

informațională 

11.  Examinarea   petițiilor   

parvenite   în   adresa  

Consiliului de etică al instituției 

Membrii CE La 

necesitate 

Petiții examinate, 

termeni respectați 



Obiectiv specific 2. Elaborarea și implementarea cadrului de referință necesar pentru 

implementarea Codului de etică al cadrului didactic 

12.  Ajustarea Regulamentului de 

organizare   și funcționare a 

Consiliului  de etică  al  

instituției (art.12,  13 și 14 al 

Codului de etică al cadrului 

didactic) 

Membrii CE La 

necesitate 

Regulament aprobat, 

publicat pe pagina 

web a instituției 

13.  Revizuirea fișelor de post ale 

cadrelor didactice și de 

conducere cu includerea 

obligațiunilor și 

responsabilităților din Codul de 

Etică 

Administrația 

instituției 

La 

necesitate 

Fișele de post 

revizuite 

14.  Ajustarea Reperelor 

metodologice pentru cadrele 

didactice,  elevi  și  părinți  

privind  organizarea  și 

funcționarea Consiliului de 

etică al instituției 

Membrii CE La 

necesitate 

Recomandări 

elaborate, 

publicate pe pagina 

web 

oficială a instituției 

15.  Difuzarea  materialelor  

informative  cu  caracter 

informativ privind riscurile și 

consecințele faptelor de 

corupție sau a incidentelor de 

integritate. 

Membrii CE Periodic Cadrele didactice 

informate 

Obiectiv specific 3. Asigurarea transparenței decizionale în activitatea Consiliului de etică 

16.  Organizarea periodică a 

autoevaluării gradului de 

respectare a prevederilor 

Codului de etică în IP Liceul 

Teoretic ,,Mihai Eminescu’’ . 

Aplicarea chestionarelor. 

Membrii CE Aprilie 

2020 

Rezultatele 

chestionarelor 

17.  Asigurarea vizibilității 

competențelor și activității 

Consiliului de etică în cadrul 

instituției 

Membrii CE Noiembrie 

2019 

Panou informativ al 

instituției 

18.  Promovarea  respectării  în  

activitatea  cadrelor didactice a 

principiului non-discriminării în 

raport cu elevii și părinții. 

Membrii CE 

Administrația 

instituției 

Martie 

2020 

Rezultatele 

sondajelor 

19.  Asigurarea transparenței 

decizionale cu privire la  

proiectele de acte, note 

informative, decizii și la 

Președintele 

CE 

În termenii 

indicați 

Acte publicate pe 

pagina 

web oficială a 

instituției, 



materialele   aferente   acestora   

prin   publicarea 

obligatorie pe pagina web 

oficială a instituției 

afișate pe panoul 

informativ al 

instituției 

20.  Consultarea  actanților  

educaționali  în  privința 

proiectelor de acte normative, 

care pot avea impact asupra 

activității în domeniu 

Membrii CE În 

perioada 

publicării  

Propuneri valorificate 

21.  Publicarea  rapoartelor,  

notelor  informative  pe pagina 

web oficială a instituției 

Președintele 

CE 

La finele 

activității  

/ la 

solicitare 

Note informative 

elaborate, prezentate 

organelor ierarhic 

superioare, publicate 

pe 

pagina web oficială a 

instituției 

 


