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RAPORT AL COMISIEI DE ETICĂ/ INTEGRITATE 

SEMESTRU II/AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

In cadrul Școlii Profesionale Plugari, județul Iași, componența comisiei de etică/ comisiei 

de integritatate este următoarea: 

Mitruț Mariana-presedinte 

Balan Silviu Ionuț-secretar 

Ababei Ungureanu Maria- consilier de integritate 

Și in actualul an școlar cele 2 comisii au fost constituite astfel incât problematica specifică să fie 

acoperită la fiecare nivel al invățământului –preșcolar, primar, gimnazial si profesional  a 

personalului didactic și  didactic- auxiliar in condițiile unui colectiv profesoral restrâns. 

In cadrul unități noastre a fost aprobat Codul de etica al unității/ codul de integritate specific, 

precum si un regulament de ordine internă.. Cuprinsul acestora a fost discutat in cadrul 

Consiliilor profesorale, al comisiei dirigintilor, precum și in cadrul activităților Comisiei de 

etică/integritate de la nivelul școlii. 

 Intregul personal angajat in această unitate de invățământ s- dovedit interesat atât de 

cunoașterea, respectatrea și promovarea normelor de conduită etică și profesională cât și de 

promovarea acestora in cadrul școlii, al colectivului de elevi dar și in afara acestora. In acest sens 

un rol deosebit și demn de a fi evidențiat l-au avut profesorii- diriginți care impreună cu doamna 

director s-au străduit în repetate și diverse ocazii, să promoveze/să consolideze normele de 

conduită morală și de integritate in rândul colectivelor de părinți, in familii și in intreaga 

comunitate, in cadrul orelor de consiliere, a sedintelor cu părinții, a lectoratelor organizate etc. 

Pentru eficientizarea măsurilor mai sus mentionate a fost intensificată și legătura cu alte insituții 

cu rol determinant in cadrul comunității, in special cu Biserica( cu rol major mai ales in cadrul 

unor comunități relativ mici ,traditionale), dar si cu Primăria/ consiliul Local și nu in ultimul 

rând, cu Poliția din cadrul comunei. 

 In semestrul II al anului scolar 2019-2020 nu au fost incidente din punct de vedere al 

respectări normelor de integritate/etică  atât din partea elevilor cât si al colectivului de cadre 

didactice sau personal auxiliar si nedidactic. 
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In continuare membrii conducerii scolii și membrii Comisiei de etică/integritate isi propun: 

- creșterea gradului de educatie anticoruptie in scoală și in comunitate 

- Consolidarea integrării personalului din sectorul educațional prin promovarea standardelor  

etice profesionale și prin stimularea comportamentului etic, a profesionalismului și a rezultatelor 

obtinute. 

- creșterea eficientei mecanismelor de prevenire a corupției in materie de achizitii publice și a 

utilizării fondurilor publice in general,la nivelul sectorului educational. 

- creșterea gradului de educație anticorupție la nivelul beneficiarilor educației 

- intensificarea cooperarii in domeniul combaterii corupției cu instituțiile competente. 

 

 

        Membri: 

        - Mitrut Mariana 

        -Balan Silviu 

        -Ababei Ungureanu Maria 

Director,                   consilier de integritate, 

 Prof.Deleanu Lenuta      Prof. Ababei Ungureanu Maria 

 

 


