
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul de Ecologie

PLAN DE ACTIVITATE

al Consiliului de etică al! Colegiului de Ecologie 

pentru anul 2021-2022

Discutat şi aprobat la Şedinţa Consiliului de etică 

Proces verbal nr. 1 din 3 septerrţbrie 2021



Membrii Consiliului de Etică:

Preşedinte:

lurieva Tatiana -  profesoară de fizică 

Secretar:

Ghirilă Tatiana -  profesoară de limba engleză 

Membri:

Tataru Lidia, psiholog

Catlabuga Alina, reprezentat al părinţilor

Chirică Lazăr, profesor disciplini de specialitate

Context legislativ:

>  Codul Educaţiei, nr.152 din 17.07.2014, art.135, alin. 6-8;

>  Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 861 din 
07.09.2015;

>  Legea integrităţii nr.82/2017;

>  Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

>  Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Obiectivul general:

Coordonarea şi monitorizarea aplicării principiilor şi normelor de conduită morală şi profesională de 
către personalul de conducere, personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din instituţie.

Obiective specifice:

1. Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Consiliului de etică;
2. Elaborarea şi implementarea cadrului de referinţă necesar pentru implementarea Codului 

de etică al cadrului didactic;
3. Asigurarea transparenţei decizionale.

Nr. Activitatea/acţiuni Responsabil Termen Indicatori/rezultate

Obiectivul specific nr. 1: Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Consiliului de etică

1.1 Analiza şi studierea Codului de 
etică al cadrului didactic, Legii 
nr.190-111 din 19.07.1994 cu 
privire la petiţionare, Legea 
integrităţii nr.82/2017 
Elaborarea Planului de activitate 
al Consiliului de etică pentru anul 
2021

Membrii 
Consiliului de 
etică

La
necesitate

Plan elaborat, publicat pe 
pagina web oficială a 
instituţiei
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1.2 Organizarea şi desfăşurarea 
şedinţelor ordinare ale Consiliului 
de etică

Preşedintele
Consiliului

Trimestrial 4 şedinţe

1.3 Organizarea şi desfăşurarea 
şedinţelor extraordinare ale 
Consiliului de etică

Preşedintele
Consiliului

La
necesitate

Nr. şedinţelor

1.4 Organizarea instruirilor pentru 
cadrele didactice, elevi, părinţi, 
alţi actanţi educaţionali, privind 
implementarea Codului de etică 
al cadrului didactic

Membrii 
Consiliului de 
etică

Pe parcursul 
anului

Nr. instruirilor pentru elevi
pe grupe
Nr. instruirilor
Nr. proceselor-verbale

1.5 Acordarea asistenţei 
informaţionale, metodologice şi 
consultative cadrelor didactice, 
elevilor, părinţilor etc. pe 
domeniile de competenţă

Membrii 
Consiliului de 
etică

La
necesitate

Consultări, asistenţă 
informaţională

1.6 Examinarea petiţiilor sesizărilor/ 
demersurilor etc.parvenite în 
adresa Consiliului de etică al 
instituţiei

Membrii 
Consiliului de 
etică

La
necesitate

Petiţii examinate 
Termeni respectaţi

1.7 Desfăşurarea campaniei de 
promovare a unui comportament de 
recunoaştere şi respingere a 
corupţiei în sectorul educaţional

Membrii
Consiliului

Mai
Septembrie

Nr. de participanţi şi 
categoriile acestora

1.8 Organizarea instruirilor pentru 
cadrele didactice, elevi, părinţi, 
privind implementarea Codului 
de etică al cadrului didactic

Membrii 
Consiliului de 
etică

Pe parcursul 
anului

Nr. instruirilor pentru elevi 
pe grupe
Nr. instruirilor pentru 
părinţi
Nr. proceselor-verbale

1.9 Elaborarea Raportului de 
activitate

Membrii 
Consiliului de 
etică

Decembrie Raport elaborat, publicat 
pe pagina web oficială a 
instituţiei

1.10 Elaborarea Notei informative 
privind persoanele în privinţa 
cărora au fost desfăşurate 
anchete de serviciu

Membrii 
Consiliului de 
etică

Decembrie Notă informativă elaborată, 
publicată pe pagina web 
oficială a instituţiei

Obiectivul specific nr. 2: Elaborarea şi implementarea cadrului de referinţă necesar pentru 
implementarea Codului de etică al cadrului didactic
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2.1 Elaborarea şi difuzarea materialelor 
cu caracter informativ privind 
riscurile şi consecinţele faptelor de 
corupţie sau a incidentelor de 
integritate

Membrii
Consiliului

Trimestrial Nr. materialelor difuzate

2.2 Elaborarea (redactarea) 
Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului de etică 
al instituţiei (art.12, 13 şi 14 al 
Codului de etică al cadrului 
didactic)

Membrii 
Consiliului de 
etică

2021-2022 Regulament elaborat 
(redactat), supus 
consultărilor actanţilor 
educaţionali, aprobat prin 
ordinul directorului 
instituţiei, publicat pe 
pagina web oficială a 
instituţiei 
Nr. consultărilor/ 
dezbaterilor publice

Obiectivul specific nr. 3: Asigurarea transparenţei decizionale în activitatea Consiliului de etică

3.1 Asigurarea transparenţei 
decizionale cu privire la 
proiectele de acte, note 
informative, decizii şi la 
materialele aferente acestora 
prin publicarea obligatorie pe 
pagina web oficială a instituţiei

Preşedintele 
Consiliului de 
etică

în termenii 
indicaţi

Acte publicate pe pagina 
web oficială a instituţiei, 
afişate pe Panoul 
informativ al instituţiei

3.2 Consultarea actanţilor 
educaţionali în privinţa 
proiectelor de acte normative, 
care pot avea impact asupra 
activităţii în domeniu

Membrii 
Consiliului de 
etică

în perioada 
publicării

Propuneri valorificate

3.3 Publicarea rapoartelor, notelor 
informative pe pagina web 
oficială a instituţiei

Preşedintele 
Consiliului de 
etică

La finele 
activităţii/ la 
solicitare

Note informative 
elaborate, prezentate 
organelor ierarhic 
superioare, publicate pe 
pagina web oficială a 
instituţiei
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