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SCOALA PROFESIONALA PLUGARI 

 

RAPORT AL COMISIEI DE ETICĂ ȘI COMISIEI DE COMBATERE A  

FAPTELOR DE CORUPȚIE 

Sem I an școlar 2019-2020 

Comisia de etică constituită la nivelul unității la început de an școlar conform deciziei nr 

34/19.09.2016 ca urmare a aprobării, validării si punerii in aplicare a  Codului de etică al unității 

realizat in concordanță cu Codul de etică din invățământul preuniversitar elaborat in conformitate cu 

Art.10 respectiv Art. 16 din OMECTS 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului National de etică din invățământul preuniversitar. 

Comisia de combatere a faptelor de corupție constituită conf. deciziei nr 35/19.09.2016, in 

conformitate ce Metodolgia privind managementul riscurilor de coruptie in cadrul Ministerului 

Educației Naționale și a instituțiilor și unităților subordonate/coordonate a căror activități vizează 

învățământul preuniversitar- aprobată cu OMEN 5113/2014, a Statutului elevilor aprobat cu OMENCS 

4742/2016   

Prevederile ,,Codului de etică al cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” au 

fost aduse la cunoştinţa cadrelor didactice în cadrul consiliului profesoral, la cunoștința părinților in 

cadrul lectoratelor cu părinții sau sedintelor cu aceștia  pe clase.  Promovarea ,,Codului de etică” a avut 

loc în rândul cadrelor didactice  din  şcoala noastră, acest lucru fiind probat şi de răspunsurile 

prezentate de acestea în chestionarele  care le-au fost aplicate. 

Simularea examenelor de evaluare naţională, concursurile, olimpiadele organizate în şcoala 

noastră s-au desfăşurat cu transparenţa şi seriozitatea impusă de deontologia cadrelor didactice, iar 

pentru aceasta stau mărturie rapoartele de monitorizare a concursurilor şi examenelor naţionale, 

care atestă că prin folosirea camerelor de supraveghere în timpul examenului, printr-o supraveghere 

strictă şi permanentă a desfăşurării acestora, rezultate obținute de aceștia reflectă pregătirea bună sau 

mai puțin bună a elevilor noștri. În cadrul orelor de consiliere cu elevii au fost reamintite acestora  

prevederile Statutului elevului aprobat cu OMEN 4742/10.08.2016. 
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De asemenea, au fost aduse la cunoştinţa elevilor informaţii în legătură cu buna desfăşurare a 

examenelor naţionale, pentru aceasta existând un număr de telefon, Tel Verde 0800 801 100 , telefon la 

care elevii, părinţii dar şi cadrele didactice pot semnala actele  de corupţie din şcoli în fiecare zi. 

 Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2016-2017 prin activitățile desfășurate cadrele didactice au 

urmărit respectarea normelor de conduită care implică relatii de incredere mutuală, comunicare 

deschisă si accesibilă, furnizarea de explicații clare despre toate activitățile desfășurate cu elevii, 

evolutia acestora si prezentarea reală a rezultatelor respectând confidențialitatea. 

La nivelul unității noastre nu s-au inregistrat situații sau intenții de a solicita/obține favoruri materiale 

pentru serviciile educaționale oferite  elevilor. 

Nu au fost inregistrate fapte de incalcare a codului de conduită sau fapte de corupție pe parcursul sem I 

al anului școlar 2016-2017. 

Comisia de etică si combatere a faptelor de corupție consideră că personalul didactic si didactic auxiliar 

și-au desfășurat activitatea  cu profesionalism, respect, sprijin reciproc si colegial. Au fost respectate 

normele de conduita profesionala și morală. 

 

 

Responsabil Comisie de etică,  

Inv. Mitruț Mariana 

Secretar-Balan Silviu 

Consilier de integritate Ababei Ungureanu Maria 

 

Responsabil Comisie de combatere a corupției 

Prof. Lenuta Deleanu 


