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ORDIN

d i n p jş j2Z±'_ 2021

R ef: Crearea Consiliului ele Etică al Colegiului
de Ecologie din Chişinău.

în conformitate cu art.135 alin.(6)-(8) din Codul Educaţiei nr.152 din 17.07.2014, art. 14 din Codul de 
Etică aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.861 din 07.09.2015, publicat la 18.03.2016 în MO 
nr.59-67 art.nr.407, în baza deciziilor Consiliului de Administraţie din 18.02.2021, procesul-verbal nr.10, 
a Consiliului Profesoral din 02.03.2021, procesul- verbal nr.8, a Deciziei Adunării generale a părinţilor 
din 20.02.2021, procesul-verbai nr. 1 şi în scopul menţinerii unui grad înalt de profesionalism în 
exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor personalului instituţiei, reducerea practicilor inadecvate şi/sau imorale 
ce pot apărea în mediul educaţional, se emite următorul

1. Se crează Consiliul de Etică al Colegiului de Ecologie din Chişinău, pe un termen de 2 ani, după 
cum urmează:
1. Tataru Lidia -psiholog
2. Iurieva Tatiana -profesor de fizică
3. Ghirila Tatiana -profesor de limba engleză
4. Chirică Lazăr -profesor la disciplinele de specialitate
5. Catlabuga Alina -profesor de limba română, părinte.

2. Competenţele Consiliului de Etică sunt următoarele:
- Examinează petiţiile, sesizările şi cererile depuse, constată încălcările prevederilor Codului de 

Etică.
Desfăşurarea anchetelor.

- înaintează conducătorilor instituţiei, propuneri privind sancţionarea angajaţilor din învăţământ 
care au admis încălcări ale prezentului Cod, deciziile fiind luate de către organul căreia i se 
atribuie dreptul de angajare.

- Elaborează recomandări privind aplicarea prevederilor prezentului cod.
- Promovează exemplele de bune practici în atingerea scopului prezentului cod.

3. Membrii consiliului, până pe data de 09.03.2021, vor alege preşedintele şi secretarul consiliului.
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4. Până pe data de 12.03.2021, membrii consiliului, vor elabora Planul de activitate al consiliului de 
etică, pentru perioada martie-august 2021.

5. A desemna responsabil de executarea prezentului ordin, directorul adjunct interimar pentru
instruire şi educaţie, dl.Gotnog Veaceslav. • .
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