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I. Dispozi(ii generale

l. Regulamentul de organizare qi funclionare a Consiliului de etica al Colegiului Internafional de

Administrare qi Business (in cor-rtinuare - Consiliu) este elaborat in baza ar1. 135, alin. 6 - 8, Codul

educaliei, nr. 152 din 17.07.2014, Codului de etica al cadrului didactic, aprobat prin ordintrl nrinistn:lr-ri

educatiei nr. 861 din'07.09.2015, Legii nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petilionar'e.

2. Prezentul Regulament stabilegte misiunea, funcliile, atribu{iile, drepturile, precLlm gi n-iodul de

or ganrzare a activitAtii Consiliului.

3. in activitatea sa, Consiliul se cblduzegte de Cor-rstitulia Republicii Moldova, legislatiaRepublicii

Moldova, ordinele gi dispoziliile Ministerului Educaliei gi prezentul Regulament.

4.Activitatea Consiliului se bazeazdpe corectitudine, imparlialitate, principialitate gi responsabilitate.

II. Misiunea, fune{iile de baz6, atribufiile gi drepturile Consiliului

5. Misiunea Consiliului este de a contribui la asigurarea educaliei de calitate, prin aplicarea

standardelor gi regulilor de conduitd pentru personalul de conducere, personalul didactic Ai personalr-rl

didactic auxiliar din institufie.

6. Funcliile debazd ale Consiliului sunt:

1) coordonarea gi monitorizarea aplicdrii normelor de conduiti morala gi profesionald de cdtre

cadrele didactice/de conducere in activitatea Colegiului gi recomandarea misurilor de impler-nentare a

Codului de etica al cadrului didactic;

2) consultarea gi consilierea personalului din institulie in aplicarea principiilor gi normelor de

conduitd morald gi profesionald.

7. Consiliul exercitd urmdtoarele atribulii:

1) examineaza petiliile, sesizirile gi cererile (in continuare - sesizdri) inaintate sau le redirectioneazd

conform competen!elol;

2) constata incalc[ri ale prevederilor Codului de etica al cadrului didactic sau nerespectarea aoestuia;

3) se pronun!d asupra problemelor de eticd ale cadrelor didactice/de conducere/didactice auxiliare din

institulie;

4) inainteazi propuneri directorului Colegiului, privind sanclionarea angajalilor din institufie care au

admis incalcdri ale Codului de eticd al cadrului didactic;

5) promoveazd exemple de bune practici in atingerea scopului Codului de eticl al cadrului didactic;

III. Organizarea gi funcfionarea Consiliului

8. Consiliul de etic[ al instituliei de invalamint este format prin ordinul directorului instituliei

pentru un termen de doi ani qi este alcatuit din 5 n-rembri:

a) un cadru de conducere, delegat de Consiliul de administraie;



b) dou[ cadre didactice, alese de Consiliul profesoral;

c) un reprezentant al sindicatului din institutrie;

d) un pdrinte, ales de c[tre adunarea generald a pdrinJilor instituliei de inva]dmint'

9. pregedintele qi secretarul Consiliului sunt alegi la prirna gedinfa, prin vot deschis, cu r-najoritate

simpl[ de voturi.

10. Mandatul membrului Consiliului este de 2 ani, pe durata a cel mult doud mandate consecutive.

11. Componenla Consiliului se modificd prin ordinul directorului . --, 
-,

12. Membrul Consiliului igi pierde mandatul, in cazul in care:

1) a absentat nemotivat de la trei gedinJe consecutive ale Consiliului;

2) a incetat relaliile de serviciu cu ir-rstitulia in care activeazd;

3) la cererea membrului Consiliului.

13. Membrii Consiliului sunt obligali:

l) sd respecte reglementlrile-aplicabile, normele de eticd gi deontologie profesionald, conform

prevederilor legale:

2) s6 pastreze confidenlialitatea asupra identitatii autorilor sesizdrilor, petiliilor qi cererilor asupra

documentelor Consiliului .

14. Pregedintele Consiliului are urndtoarele atribulii:

1) planifica gedinlele ordinare gi stabileqte ordinea de zi a acestora;

2) convoaca gi prezideaz[ gedinlele Consiliului;

3) distribuie sarcini individuale membrilor Consiliului;

15. Secretarul Consiliului are urmdtoarele atributii:

1) line evidenla sesizdrilor, petiliilor 9i cererilor in registru;

2) asigur[ parlea organizatoricd a desfEgurarii activitalii Consiliului;

3 ) redactea zd rapoarl:ele, procesele verbale;

4) are responsabilitatea de pistrarea/evidenla arl-rivei Consiliului gi a bazei de date a acestuia.

16. $edi11ele Consiliului sunt deliberative daca la ele participd cel pulin 213 din membrii acestuia 9i

au loc, de regul6, o dat[ in trimestru, iar gedinlele extraordinale - in cazul inaintarii petitiilor, sesizf,rilor,

cererilor.

17. Deciziile Consiliului se aproba prin majoritatea simplS a voturilor rnembrilor acestuia,

18. $edinla extraordinard se convoaci in termen de maxim 3 zile lucratoare de la depunerea sesizdrii.

lg.Documentele aferente fiecdrei sesizdri, sunt arhivate gi p[strate in arhiva Consiliului. La acest

dosar va avea acces secretarul Consiliului.

20.Toate documentele inregistrate la Consiliu all caracter public, cu exceptia datelor cu caracter

personal.



IV. Procedura examinirii sesizlrilor si solicitirilor

20. Dreptul de a sesiza Consiliul de etica il are orice persoanf, in cazurile de interes general, sesizarea

cf,ruia se referd la promovarea gi respe ctareaprevederilor Codului de eticd al cadrului didactic.

21. Consiliul examineazdsesizdn in care sunt mentionate incdlc[ri ale prevederilor Codului de etica

al cadrului didactic.

22. Sesizdn le anonime se inregistr eazd, dar nu sut-tt supuse exanrinarii.

23, Sesizirile trebuie sd con{ir-rd criteriile relevante ale petiliei, stabilite de legislaJia irr vigoare.

24. Sesizirile se inregistreaz[ intr-un registru de intrare, sepalat de alte registre similare, care in cel

mult 3 zile lucrdtoare de ladatainregistr[rii se aduc la cunogtinld membrilor Consiliului.

25. Sesizarile care nu sunt de competenfa Consiliului se redirecJior-reazd spre examinare organului

competent.

26. La etapa desfdgurdrii anchetei de serviciu, pot fi solicitate materiale suplin-rentare (explicalii,

probe materiale, depozilii, etc.).

27. Ancheta de serviciu se desftqoard timp de 5 zile lucrdtoare gi se finalizeazd cu intocmirea unui

raport in care va fi previzut:

1) persoana carc a inaintat sesizarea;

2) persoana in privina cireia a fost inaintatd sesizarea;

3) fapta in-rputata in sesizare (obiectul sesizarii);

4) prevederile Codului de eticf,, menionate de cdtre solicitant, care au stat la baza inaintarii sesizarii;

5) activit[1ile desfdgurate de cdtre secretarul Consiliului la etapa desfdgurdrii anchetei de serviciu.

probele gi materialele probante, care au fost examinate gi au stat la baza cercetdrii de serviciu;

6) faptele stabilite gi circumstanlele acestora;

7) propuneri pentru adoptarea deciziei in cadrul Consiliului'

28. Pentru fiecare sesizare inaintata spre examinare Consiliului se intocme;te un dosar, unde se vor

regdsi gi materialele relevante sesizarii.

29. Raportul secretarului Consilir,rlui se aduce la cur-rogtinfa (suport hArtie sau electronic) menbrilor

acestuia in termen de 3 zile lucrbtoare gi este supus examindrii in cadrul gedinlei Consiliului.

30. Consiliul va aproba sall va rnodifica propuner:ile prevdzute in raportul secretarului 9i r,r etllite o

decizie pe nrarginea acestuia.

31. Decizia Consiliului va fi adusa la cunogtinla (expediata) solicitantului in tennen de 3 zile

lucrdtoare in modul stabilit de legislafia in vigoare.

32.in cazul stabilirii incdlcarilor prevederilor Codului de etic6, Consiliul in decizia sa va propune

aplicarea prevederilor menlionate in pct. 19 al Codului de etici al cadrului didactic, care vor fi inaintate

directorului pentru aplicarea acestora.



V. DisPozi{ii finale

33. Deciziile adoptate de Consiliu au caracter de recomandare.

34.Prezentul Regulament intrd in vigoare de la data aprobdrii.


