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R A P O R T  
cu privire la faptele sesizate şi analizate  

în cadrul Comisiei Județene de Etică în anul 2021 
 

 

 

 
          Întocmit astăzi, 23.02.2022, în conformitate  cu dispozițiile art. 13  alin. (14) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 

5550/06.10.2011. 

Conținut: 

1. cazuri de autosesizări: nu au existat cazuri în anul 2021; 

2. sesizări şi reclamaţii considerate şi demonstrate ca nefondate: nicio sesizare/reclamație; 

3. sesizări şi reclamaţii considerate şi demonstrate ca fondate: nicio sesizare/reclamație; 

4. abaterile înregistrate şi măsurile aplícate: nu au existat abateri în anul 2021; 

4.1 cazuri cu implicaţii minore (cazuri în care  comisia consideră că fapta imputată reprezintă o încălcare minoră 

a codului de etică) 

4.2 cazuri cu implicaţii majore (cazuri în care  comisia consideră că fapta imputată reprezintă o încălcare majoră 

a codului de etică) 

4.3 cazuri în care comisia propune părţilor concilierea pe cale amiabilă  

4.4 cazuri în care comisia propune o atenţionare colegială 

4.5 cazuri în care comisia propune o cercetare disciplinară 

4.6 alte cazuri. 

5. număr de întruniri ordinare/extraordinare ale comisiei: nu au existat întruniri; 

6. număr de contestații ale deciziei comisiei: nu au existat contestații; 

7. număr de decizii atacate la conducerea inspectoratului școlar județean și menținute: nu au existat cazuri; 

8. număr de decizii atacate la conducerea inspectoratului școlar județean anulate: nu au existat cazuri; 

9. număr de decizii atacate la conducerea inspectoratului școlar județean anulate / modificate în parte: nu au existat 

cazuri; 

10. existenţa unor conflicte de interese între părţi şi unul dintre membrii comisiei: nu au existat cazuri; 

11. decizia de numire a membrilor comisiei este actualizată: Da; 

12. documentele aferente fiecărei sesizări sunt arhivate într-un dosar care are caracter confidenţial: Da; 

13. locul unde se păstrează documentele aferente fiecărei sesizări: sediul Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, la 

secretarul comisiei județene de etică; 

14. persoane care au avut acces la dosarul cu documentele aferente fiecărei sesizări: nu au existat sesizări în anul 

2021;  

15. persoane care s-au evidenţiat (care au avut un comportament corect, exemplar, acţionând pentru creşterea 

prestigiului învăţământului preuniversitar din judeţ): nu a fost întocmită o astfel de situație. 

 

          Raportul a fost întocmit într-un singur exemplar; după prezentarea acestuia Consiliului de Administrație al 

Inspectoratului Școlar Județean Ialomița va fi publicat la adresa: www.isjialomita.ro. 

 
Președinte  
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