Proces-verbal nr. 01 din 13.01.2017
al ședinței membrilor Consiliului de etică
al Inspectoratului Școlar Național

Raport de activitate

RAPORT
DE ACTIVITATE
a Consiliului
de etică al Inspectoratului Școlar Național
pentru anul 2016

AL CONSILIULUI DE ETICĂ

Consiliul de etică al Inspectoratului Școlar Național a fost constituit prin Ordinul IȘN nr. 06 din 29 iunie 2016.
Misiunea Consiliului este de a coordona și monitoriza aplicarea uniformă a normelor de conduită morală și profesională în activitatea instituțiilor de

AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR NAȚIONAL

învățământ general de către cadrele didactice/ de conducere.
Context legislativ:


Codul educației, 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 nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;



Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
Membrii Consiliului de etică al Inspectoratului Școlar Național:

2016

Președinte: Ghețiu Adelina, director adjunct, IȘN
Secretar:

Cebotari Daniela, specialist principal, SJ, IȘN

Membri: Lungu Corina, consultant superior, DÎP, Ministerul Educației
Olevschi Marina, cadru de conducere, Școala-grădiniță nr.152, Chișinău
Ciorici-Frei Angela, cadru didactic, Liceul Academiei de Științe din Moldova, Chișinău
Gavriliuc Cezar, director executiv, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova
Gremalschi Anatol, director de programe, Institutul de Politici Publice
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Obiectivul general:
Coordonarea și monitorizarea aplicării principiilor și normelor de conduită morală şi profesională în activitatea instituţiilor de învăţământ
general, în activitatea consiliilor de etică din instituţiile de învăţământ general și din cadrul organelor locale de specialitate în domeniul
învățământului.
Obiective specifice:
1. Elaborarea şi implementarea cadrului de referinţă necesar pentru implementarea Codului de etică al cadrului didactic.
2. Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Consiliului de etică al Inspectoratului Școlar Național.
3. Asigurarea transparenţei decizionale în activitatea Consiliului de etică al Inspectoratului Şcolar Naţional.
Termene
Subacţiuni
de
Responsabili
Nivel de realizare/ Descriere succintă
realizare
Obiectivul specific nr. 1: Elaborarea şi implementarea cadrului de referinţă necesar pentru implementarea Codului de etică al cadrului didactic
Acţiuni
(pe termen mediu)

1.1.Elaborarea
regulamentelor de
organizare și
funcționare a
Consiliului de etică

Indicatori de
produs

1.1.1.Elaborarea şi aprobarea
Regulamentului de organizare
și funcționare a Consiliului de
etică al Inspectoratului Școlar
Național
( art.12, 13 și 16 al Codului
de etică al cadrului didactic)

Regulament
elaborat, supus
consultărilor şi
aprobat prin
ordinul
directorului IȘN

Trimestrul
III, 2016

Ghețiu A.
Cebotari D.
Gremalschi A.
Gavriliuc C.
Lungu C.
Olevschi M.
Ciorici-Frei A.

1.1.2.Elaborarea şi aprobarea
Regulamentului-tip de
organizare și funcționare a
Consiliului de etică al
instituției de învățământ

Regulament
elaborat, supus
consultărilor şi
aprobat prin
ordinul

Trimestrul
IV, 2016

Ghețiu A.
Cebotari D.
Gremalschi A.
Gavriliuc C.
Lungu C.

Ordinul directorului IȘN nr. 42 din
30.09.2016
Supus consultărilor publice: 15.0715.08.2016, prin publicare pe pagina web
oficială a IȘN (www.isn.edu.md).
Tabel de sugestii și propuneri elaborat: 35
organe locale de specialitate în domeniul
învățământului; 1249 instituții de
învățământ general.
Raport de expertiză anticorupție din
24.09.2016
Hotărârea Colegiului Ministerului
Educației nr. 04/03 din 27.12.2016
Ordinul ministrului educației nr. 1025 din
30.12.2016
Supus consultărilor publice: 28.10-
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general
( art.12, 13 și 14 al Codului
de etică al cadrului didactic)

1.2. Elaborarea
recomandărilor,
suporturilor
informaționale privind
implementarea
Codului de etică al
cadrului didactic

1.2.1.Elaborarea şi aprobarea
recomandărilor privind
organizarea și funcționarea
Consiliului de etică al
instituției de învățământ
general
1.2.2.Elaborarea suportului
informațional Zece pași
pentru implementarea
Codului de etică al cadrului
didactic

ministrului
educației

Olevschi M.
Ciorici-Frei A.

Recomandări
elaborate

Trimestrul
III, 2016

Ghețiu A.
Cebotari D.
Gremalschi A.
Gavriliuc C.

Suport
informațional
elaborat

Trimestrul
IV, 2016

Ghețiu A.
Cebotari D.
Gremalschi A.
Gavriliuc C.

15.11.2016, prin publicare pe pagina web
oficială a IȘN (www.isn.edu.md) și pe
platforma www.particip.gov.md
Tabel de sugestii și propuneri elaborat: 35
organe locale de specialitate în domeniul
învățământului; 1438 instituții de
învățământ general
Recomandări privind organizarea și
funcționarea Consiliului de etică al
instituției de învățământ general elaborate,
expediate organelor locale de specialitate
în domeniul învățământului, publicate pe
pagina web oficială a IȘN.
Suport informațional Zece pași pentru
implementarea Codului de etică al
cadrului didactic elaborat, expediat
organelor locale de specialitate în
domeniul învățământului, publicat pe
pagina web oficială a IȘN.

Obiectivul specific nr. 2: Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Consiliului de etică
2.1. Organizarea şi
desfăşurarea
activităţilor de
instruire a membrilor
consiliilor de etică din
cadrul organelor locale
de specialitate în
domeniul
învăţământului şi a
instituţiilor de

2.1.1. Organizarea sesiunilor
de instruire privind
consolidarea capacităților
membrilor consiliilor de etică
din cadrul organelor locale de
specialitate în domeniul
învăţământului şi a
instituţiilor de învăţământ
general în implementarea
Codului de etică al cadrului

Sesiuni de
instruire

Trimestrul
IV, 2016

Ghețiu A.
Cebotari D.
Gremalschi A.
Gavriliuc C.
Olevschi M.
Ciorici-Frei A.

Ordinul directorului IȘN nr. 46 din
15.11.2016 Cu privire la organizarea și
desfășurarea sesiunilor de instruire
Gr. 1: 25.11.2016, 24 persoane (12
OLSDÎ);
Gr. 2: 29.11.2016, 22 persoane (11
OLSDÎ);
Gr. 3: 30.11.2016, 24 persoane (12
OLSDÎ).
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învăţământ general

didactic
2.1.2.Acordarea asistenţei
informaţionale, metodologice
şi consultative instituţiilor de
învăţământ general, organelor
locale de specialitate pe
domeniile de competenţă

Consultări,
asistență
informațională

la necesitate Ghețiu A.
Consultări, asistență informațională
Cebotari D.
acordată instituţiilor de învăţământ
Gremalschi A. general, organelor locale de specialitate pe
Olevschi M.
domeniile de competenţă
Lungu C.
Gavriliuc C.
Ciorici-Frei A.
2.2.1.Examinarea petițiilor
Petiții examinate Pe parcursul Ghețiu A.
Petiții examinate – 2.
parvenite în adresa
Termeni
anului 2016 Cebotari D.
Consiliului de etică al IȘN
respectați
Gremalschi A.
2.2. Analiza și
Olevschi M.
soluționarea petițiilor
Lungu C.
Gavriliuc C.
Ciorici-Frei A.
Obiectivul specific nr. 3: Asigurarea transparenţei decizionale în activitatea Consiliului de etică al Inspectoratului Şcolar Naţional
3.1.1.Asigurarea transparenţei Acte publicate
În termenii
Ghețiu A.
Acte publicate:
3.1.Asigurarea
decizionale cu privire la
pe pagina web
indicaţi
(cu suportul
1.Plan de activitate al Consiliului de etică
accesului şi
DRUCRP)
al IȘN-16.09.2016.
consultanţei actanţilor proiectele de acte normative,
2.Regulament de organizare și funcționare
educaţionali cu privire decizii şi la materialele
aferente acestora prin
a Consiliului de etică al IȘN 30.09.2016.
la proiectele actelor
publicarea obligatorie pe
3. Suport informațional Zece pași pentru
normative ale
pagina web oficială a IȘN
implementarea Codului de etică al
Consiliului de etică al
cadrului didactic-30.09.2016
Inspectoratului Şcolar
4.Regulament-tip de organizare și
Naţional
funcționare a Consiliului de etică al
instituției de învățământ general13.01.2017.
5.Raport de activitate a Consiliului de etică
al IȘN-13.01.2017.
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3.1.2.Reflectarea activității
Consiliului de etică, a
exemplelor de bune practici
în Buletinul electronic
(informativ) al IȘN

Articole
publicate

Trimestrial

Ghețiu A.
(cu suportul
DRUCRP)

3.1.3. Consultarea organelor
de specialitate în domeniul
învăţământului, managerilor
şcolari, alte părţi interesate în
privinţa proiectelor de acte
normative, care pot avea
impact asupra activităţii în
domeniu.

Propuneri
valorificate

În perioada
publicării

Ghețiu A.
Cebotari D.
Lungu C.
Gremalschi A.
Olevschi M.
Gavriliuc C.
Ciorici-Frei A.

1)Cu privire la aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare a Consiliului
de etică al IȘN (BE nr. 3, p. 8, octombrie
2016);
2)Membrii consiliilor de etică din țară au
fost instruiți cu privire la implementarea
Codului de etică al cadrului didactic (BE
nr. 4, p. 3, decembrie 2016).
1)Consultații acordate.
2)Participare în grupurile de evaluare a 37
de instituții de învățământ general, pe
domeniul Implementarea Codului de etică
al cadrului didactic,organizate de IȘN, în
perioada 29 noiembrie–14.12.2016 (Ghețiu
A.; Cebotari D.)
3)Scrisoarea IȘN către ME nr. 166/12 din
12.12. 2016 Cu referire la implementarea
Codului de etică a cadrului didactic
4.Notă informativă privind implementarea
Codului de etică al cadrului didactic de
către OLSDÎ și instituțiile de învățământ
general din subordine (Ghețiu A.)
5.Notă informativă cu privire la acțiunile
întreprinse de către IȘN întru consolidarea
capacităților membrilor Consiliilor de etică
ale instituțiilor de învățământ general și ale
OLSDÎ (Cebotari D.)
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