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DECIZIA nr. 68 

din 01.09.2022 
de constituire a Comisiei de Etică 

 

În temeiul: 

- Art.96 alin. (1) şi (8) şi art. 97 alin. (1) şi (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art 21, alin (4) lit. j) din  Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul  4183/04.07.2022   

- Art 15 (1) nn) din Ordinul nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 32 din data de 29.08.2022 

 

Directorul Liceului Teoretic “N. Bălcescu” din Cluj-Napoca,  prof. Marinela 

Violeta  ZAMFIR,  numit prin Decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj  

Nr. 2380/20.12.2021 

 

DECIDE:  

 

 

Art. 1. În anul şcolar 2022-2023, se constituie Comisia de Etică, în următoarea 

componenţă:  

  Coordonator:  STĂNCESCU CONSTANȚA 

  Membri:       BAN OANA 

NICULESCU CRISTINA 

CICIOS DAN 

  



Art.2. Atribuţiile comisiei, parte integrantă a prezentei decizii, sunt: 

 

a. Elaborează Codul de Conduită Etică al Liceului Teoretic “N. Bălcescu” în 

conformitate cu Codul de Conduită Etică (Ordinul 4831/04.10.2018), Legea 

477/2004 – Codul de Conduită a Personalului din Instituțiile Publice și având în 

vedere: 

 statuarea regulilor de comportament și a unor relații corecte între 

personalul școlii și elevi,  

 interzicerea oricărui tip de discriminare (bazată pe sex, religie, origine, 

naţionalitate, rasă etc.), 

 interzicerea propagandei cu caracter politic, a promovării unor doctrine 

sau idei cu caracter rasist, xenofob, naţionalist, fascist, comunist, a 

prozelitismului religios, 

 interzicerea atacurilor personale,  ale afirmaţiilor defăimătoare la adresa 

membrilor  instituției, ale încercărilor de rezolvare prin mass media a 

conflictelor sau a nemulţumirilor personale, înainte de demersurile de 

rezolvare a lor în cadrul instituției, 

 cazurile de plagiat,  

 primirea unor foloase necuvenite 

 transparența informațională. 

b. Elaborează rapoarte de etică în cazul unor sesizări cu privire la conduita 

profesională și morală a personalului școlii. 

Art.3. Îndeplinirea prezentei decizii se încredinţează compartimentului secretariat din 

cadrul liceului şi responsabilul comisiei. 

 

  

 

DIRECTOR, 

Prof. Marinela Violeta Zamfir 


