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PLANUL DE ACTIVITATE 

al Comisiei de etică 

anul școlar 2021-2022 

Nr. Activitatea/acțiuni Responsabil Termen 
Mod de verificare/Indictori de 

realizare 

Obiectivul specific 1. Consolidarea integrității personalului educațional prin promovarea standardelor 

etice profesionale și prin stimularea comportamentului etic. Stabilirea cadrului normativ. 

1.  Monitorizarea imlementării Codului 

de etică. 

Informarea părinților în cadrul 

lectoratului cu părinții cu privire la 

cazurile de sesizare, precum și în 

cadrul ședințelor la clasă. 

Informarea angajaților cu privire la 

prevederile din Codul de etică. 

Informarea cadrelor didactice, 

părinților, elevilor cu privire la 

procedura de depunere a petițiilor, 

cererilor, sesizărilor. 

Administrația 

instituției 

Administrația 

instituției 

Diriginții 

Membrii 

Comisiei de 

etică 

Septembrie 

Permanent 

Proces-verbal al 

Consiliului Profesoral 

Planul anual la dirigenție 

Proces-verbal al Comisiei de etică 

Obiectiv specific 2. Asigurarea fluxului informațional. Eficientizarea comunicării. 

2.  Asigurarea vizibilității 

competențelor și activității 

Consiliului de etică în cadrul 

instituției 

Publicarea Codului de etică și a 

planului de activitate al Comisiei de 

etică pe site-ul instituției. 

Membrii 

Comisiei de 

etică 

Membrii 

Comisiei de 

etică 

Septembrie 

2021 

Periodic 

Noiembrie 

2021 

Panoul informativ al școlii 

 

3.  Promovarea recomandărilor privind 

aplicarea Codului de etică. 

Difuzarea materialelor cu caracter 

informativ privind riscurile și 

consecințele faptelor de corupție sau 

a incidentelor de integritate. 

Membrii 

Comisiei de 

etică 

Periodic Cadre didactice informate 

Obiectiv specific 3. Eficientizarea capacității de exersare a competențelor Consiliului de etică 

1.  Desfășurarea Campaniei pentru 

promovarea unui comportament de 

recunoaștere și respingere a corupției. 

Membrii 

Consiliului de 

etică 

Martie 2022 Proces-verbal al Comisiei de etică 

Procese-verbale ale ședințelor cu 

părinții 



Promovarea exemplelor de bune 

practici în atingerea scopului Codului 

de etică. 

Promovarea respectării în activitatea 

cadrelor didactice a principiului non-

discriminării în raport cu elevii și 

părinții. 

Membrii 

Consiliului de 

etică 

Cadrele 

didactice și de 

conducere 

Obiectiv specific 4. Evaluarea activității 

1. Verificarea  periodică a gradului de 

respectare a prevederilor Codului de 

etică. Aplicarea chestionarelor. 

Membrii 

Consiliului de 

etică 

August 2022 Rezultatele chestionarelor 

2. Întocmirea raportului anual al 

Consiliului de etică. 

Membrii 

Consiliului de 

etică 

August 2022 Raportul anual al Consiului de etică 

 

Responsabil comisie de etică,  
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