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RAPORT ANUAL 

CU PRIVIRE LA RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITĂ 

 

I. AUTORITATEA/INSTITUȚIA PUBLICĂ/CONSILIERUL DE ETICĂ 

1 

 Denumire instituție LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUȚĂ„ ȘENDRICENI 

 Județ BOTOȘANI 

 Nr. total angajați 111 

 Numele și prenumele consilierului de etică SACHELARU LAURENȚIU 

 Departamentul  

 Cursuri de formare urmate de consilierul de etică - 

 Nr. Telefon 0231620429 

 Nr. Fax 0231610124 

 E-mail vlahuta@gsvlahuta.ro 

 

 

http://www.gsvlahuta.ro/
mailto:vlahuta@gsvlahuta.ro


II. ACTIVITATEA DE CONSILIERE ETICĂ 

Nr. angajați care au 
fost instruiți prin 

intermediul acțiunilor 
de formare în 

domeniul normelor 
de conduită 

Nr. funcționari publici 
care au solicitat 
consiliere etică 

Spețe care 
au constituit 

obiectul 
consilierii 

etice 

Tipologii de 
dileme etice 

Număr funcționari publici care 
au beneficiat de consiliere 

etică 

Modalitățile de 
acțiune ulterioară a 

funcționarului public 

Obs. 

De 
conducere 

De 
execuție 

Nr. spețe De conducere  De execuție 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

111 0 0 0 Nu este 
cazul 

0 0 nu este cazul nu este cazul 

III. CAUZELE ȘI CONSECINȚELE NERESPECTĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ LA NIVELUL INSTITUȚIEI SAU AUTORITĂȚII PUBLICE 

Cauzele nerespectării normelor de conduită  Consecințele nerespectării normelor de conduită 

13 14 

nu este cazul nu este cazul 

IV. MODALITĂȚILE DE PREVENIRE A ÎNCĂLCĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ ÎN CADRUL AUTORITĂȚII SAU INSTITUȚIEI PUBLICE 

15 

A fost diseminat către toate compartimentele „Codul de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar„ 
 

V. MĂSURI ADMINISTRATIVE ADOPTATE 
PENTRU ÎNLĂTURAREA CAUZELOR SAU CIRCUMSTANȚELOR CARE AU FAVORIZAT ÎNCĂLCAREA NORMELOR DE CONDUITĂ 

Nr. măsuri adoptate Enumerare măsuri adoptate 

16 17 

0 Nu este cazul 

VI. CAZURI CARE AU PREZENTAT INTERES PENTRU OPINIA PUBLICĂ 

Nr. cazuri Descrierea pe scurt a cazurilor Motivele pentru care cazurile au fost considerate ca 
prezentând interes pentru opinia publică 

   

0 Nu este cazul Nu este cazul 

 

 



 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: 

 

• Prevederile ,,Codului de etică al cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” au fost aduse la cunoştinţa cadrelor 

didactice atât în cadrul consiliului profesoral cât şi în cadrul comisiilor  metodice şi, desigur, în cadrul  comisiei de etică.  

• Examenele 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, nu au fost semnalate niciodată fraudări ale concursurilor sau examenelor ce s-au desfăşurat în 

unitatea noastră şcolară.  

• Au fost desfăşurate activităţi pentru promovarea unui comportament de recunoastere si respingere a coruptiei, prin dezvoltarea de 

parteneriate scoala-comunitate-familie, implicarea altor factori, Poliţie, ISJ, iar în cadrul şedinţelor cu părinţii au fost discutate 

aspecte privitoare la actele de corupţie posibile în domeniul Educaţiei.  

• În unitatea nostră şcolară nu au avut loc acte de corupţie. 

• În cadrul Săptămânii Altfel (an școlar 2020-2021) s-a desfăşura o campanie de prevenire a faptelor de corupţie în şcoli, prin 

activități desfășurate de diriginți - online. 

• În cadrul orelor de Consiliere și orientare au fost reamintite elevilor, prevederile Codului de etică, diseminarea conținutului acestuia 

realizându-se prin aplicarea unor chestionare la nivelul claselor. 

  


