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Art. 1. Comisia de etică şi deontologie (numită în continuare Comisia) este o structură a CCD 

Mureș, creată în vederea aplicării şi respectării, de către întreg personalul, a normelor eticii 

profesionale şi care funcţionează pe baza unui regulament adoptat de către CCD Mureș. Din 

comunitate fac parte: personalul didactic angajat, personalul didactic auxiliar angajat, personal 

nedidactic, formatori, cursanți. 

Comisia are sediul în clădirea CCD Mureș, din str. Victor Babeș, nr. 11, Târgu Mureș, județul 

Mureș, 500019 (e-mail: ccdmures@yahoo.com). 

 

Art. 2. Componenţa Comisiei 

2.1. Comisia este formată din 5 membri cu drept de vot: cadre didactice (care nu sunt cuprinse în 

structuri de conducere)  și cadre didactice auxiliare. 

2.2. Nu pot face parte din Comisie persoanele care au sancţiuni profesionale sau sancţiuni 

referitoare la nerespectarea normelor de etică. 

2.3. Membrii Comisiei care din motive întemeiate se retrag sau sunt retraşi din aceasta vor fi 

înlocuiţi în termen de cel mult 90 zile de către conducerea CCD Mureș. 

2.4. Nu pot fi membri în Comisie persoanele care ocupă funcţii de conducere în instituţia de 

învăţământ. 

 

Art. 3. Alegerea şi numirea membrilor Comisiei 

3.1. Membrii Comisiei sunt aleşi pe o perioadă de 1 (unu) an școlar, cu aprobarea Consiliului de 

Administrație, prin decizia directorului Casei Corpului Didactic Mureș. 

3.2. Preşedintele Comisiei este propus şi votat de Consiliul de Administrație. 

 

Art. 4. Baza legală 

4.1. Funcţionarea Comisiei are la bază Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, OMECTS nr. 

5553/2011, Codul de etică al CCD Mureș (numit în continuare Codul de etică). 

4.2. În aplicarea prezentului Regulament, Comisia va avea în vedere şi prevederile altor 

reglementări legale. 

4.3. Comisia nu se substituie cadrului legal existent, are doar un caracter consultativ, ea acţionând 

în domeniul dintre legalitate şi moralitate. 

 

5. Atribuțiile membrilor comisiei 

5.1 Preşedintele: 

5.1.1. asigură conducerea operativă a Comisiei; 

5.1.2. convoacă şi prezidează şedinţele Comisiei; 

5.1.3. asigură publicarea şi punerea în execuţie a hotărârilor Comisiei şi informează 

membrii acesteia cu privire la execuţia lor; 

5.1.4. distribuie sarcini individualizate membrilor Comisiei; 
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5.1.5. reprezintă CCD Mureș, în probleme de etică, în relaţii cu alte organisme la nivel 

naţional şi internaţional. 

 

5.2. Secretarul: 

5.2.1 asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii Comisiei; 

5.2.2 redactează electronic rapoartele, procesele-verbale şi ţine evidenţa 

documentelor Comisiei; 

5.2.3 planifică sesiunile ordinare şi stabileşte ordinea de zi a acestora; 

5.2.4 are responsabilitatea arhivei Comisiei şi a bazei de date a acesteia; 

5.2.5 asigură legătura dintre membrii Comisiei. 

 

Art. 6. Atribuţiile Comisiei 

6.1. Acţionează în beneficiul cadrelor didactice, fără a leza autonomia individuală sau colectivă. 

6.2. Promovează dreptatea şi corectitudinea. 

6.3. Propune, promovează şi este deschisă propunerilor privind amendamentele sau modificările 

Codului de etică în limitele legale ale aplicabilităţii acestuia. 

6.4. Urmăreşte aplicarea Codului de etică prin: 

- diseminarea normelor Codului de etică în rândul angajaților; 

- evaluarea, analizarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor adresate în conformitate 

cu Codul de etică; 

- organizarea unei investigaţii în vederea validării sau invalidării corectitudinii sesizărilor 

şi reclamaţiilor adresate în conformitate cu Codul de etică; 

- elaborarea unei decizii motivate după efectuarea investigaţiei cu privire la faptele 

sesizate. Decizia motivată va face obiectul unui Raport de caz; 

- comunicarea raportului de caz conducerii CCD Mureș, împreună cu eventualele 

recomandări, sancţiuni sau scoatere de sub incidenţa Codului de etică a cazurilor 

sesizate/reclamate. 

6.5. Întocmeşte un raport anual cu privire la activitatea Comisiei în perspectiva situării CCD 

Mureș faţă de respectarea Codului de etică și un raport de monitorizare periodică a evaluării 

implementării Codului de etică de către personalul CCD Mureș. Raportul anual va fi prezentat 

conducerii CCD Mureș, va fi public, dar nu va prezenta date de identitate asupra situaţiilor 

care nu au fost probate. De asemenea nu vor fi prezentate, decât estimativ, sesizările şi 

reclamaţiile considerate şi demonstrate ca nefondate, iar pentru cazurile cu implicaţii minore 

se va păstra confidenţialitatea în privinţa identităţii persoanelor implicate. 

6.6. Notifică, prin intermediul Conducerii, instituţiile statului, atunci când apar cazuri care sunt de 

domeniul legii penale şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile pe care le deţine cu 

privire la cazurile respective. 

6.7. Activează împotriva acţiunilor denigratoare şi calomnioase adresate atât personalului, cât şi 

CCD Mureș ca instituție. 
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6.8. Aplică, cel puțin o dată pe an, chestionare de evaluare privind gradul de cunoaștere de către 

angajați a prevederilor Codului de etică și deontologie în cadrul CCD Mureș, interpretează și 

analizează chestionarele și întocmește un raport care va fi înaintat conducerii CCD Mureș.  

 

Art. 7. Rolul Comisiei 

Comisia urmăreşte aplicarea Codului de etică referitor la: 

7.1. încălcarea eticii şi a deontologiei profesionale în cadrul CCD; 

7.2. încălcarea regulamentelor CCD Mureș referitoare la activitatea didactică; 

7.3. situaţii conflictuale apărute între membrii corpului didactic, între aceştia şi unitățile de 

învățământ sau între aceste structuri în legătură cu activitatea didactică sau socială desfăşurată în 

CCD Mureș; 

7.4. încălcarea dreptului de proprietate intelectuală. 

 

Art. 8. Jurisdicţia 

8.1. Sub jurisdicţia Comisiei intră toate persoanele care fac parte din sau au relaţii cu CCD Mureș: 

personalul corpului administrativ, cadre didactice titulare sau asociate, parteneri instituţionali. 

8.2. Sunt de competenţa Comisiei abaterile de la Codul de etică petrecute atât în interiorul CCD 

Mureș, cât şi cele desfăşurate în afara acesteia, în măsura în care membrii CCD  sunt implicaţi în 

producerea acestor abateri. 

8.3. Comisia va analiza doar acele cazuri care nu sunt rezolvate direct şi corect sau nu ţin de 

resortul altei structuri din CCD Mureș, dar trebuie să deţină în baza de date informaţii despre 

cazurile direct sancţionate de celelalte structuri din CCD Mureș. 

 

Art. 9. Modalitatea de funcţionare a Comisiei 

9.1. Comisia se întruneşte semestrial, în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie, în întâlniri 

extraordinare și  întocmește PV al ședinței. 

9.2. Comisia se reuneşte în şedinţe extraordinare în cel mult 15 zile de la depunerea unei 

sesizări/reclamaţii. 

9.3. În cazul sesizărilor/reclamaţiilor urgente, cel puţin un membru al Comisiei va trebui să preia 

cazul în regim de urgenţă; 

9.4. Deciziile Comisiei, desemnarea membrilor comisiei care vor examina un caz, aprobarea 

rapoartelor de caz şi a sancţiunilor, se iau cu majoritate simplă de voturi. 

9.5. Evaluarea primară a sesizărilor/reclamaţiilor, efectuarea anchetelor şi audierilor se realizează 

de către membrii desemnaţi din cadrul comisiei, la propunerea preşedintelui şi cu aprobarea 

comisiei. 

9.6. Membrii Comisiei nu pot fi împiedicaţi să facă parte din grupurile de investigare, exceptând 

situaţia în care se constată un conflict de interese de orice natură. 
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Art. 10. Procedura de avizare a proiectelor și cursurilor de formare desfăşurate în cadrul CCD 

Mureș  

 

10.1. Procedura de avizare presupune completarea şi depunerea de către solicitant a unui formular 

care va conţine date despre titlul şi tipul proiectului, cursului, scopul, materialul şi metodele 

folosite, precum şi rezultatele preconizate. 

10.2. Comisia se va întruni şi va analiza în şedinţă dacă procedurile folosite în cadrul proiectului 

respectă Codul de etică şi legislaţia în vigoare. 

10.3. În cazul în care Comisia consideră că sunt necesare explicaţii suplimentare, poate cere 

solicitantului prezenţa în plenul Comisiei. 

10.4. În urma evaluării proiectului, cursului, va fi eliberat un raport de avizare a proiectului, a 

cursului, prin care se va comunica rezultatul analizei. 

 

Art. 11. Procedura de analizare a cazurilor şi de rezolvare a sesizărilor/reclamaţiilor 

Definirea termenilor: 

Sesizarea reprezintă o aducere la cunoştinţă de către anagajaţii sau beneficiarii serviciilor 

oferite de CCD Mureș a unui fapt ce trebuie luat în cercetare de către Comisie. 

Reclamaţia este o declaraţie formulată de către un angajat al CCD Mureș sau de un 

beneficiar, în care se prezintă detaliat un eveniment sau o serie de evenimente ce încalcă legislaţia 

în vigoare şi regulamentele CCD Mureș. 

11.1. Membrii Comisiei se pot sesiza din oficiu. 

11.2. Procedura de investigare va presupune accesul la toate documentele legate de caz, audierea 

părţilor implicate, a martorilor şi cu consimţământul părţilor se poate proceda la confruntare. 

11.3. Raportul de caz, întocmit de echipa de investigaţie care va propune şi eventuale sancţiuni, 

va fi înaintat pentru discuţii şi realizarea Raportului final, Comisiei de etică. 

11.4. Comisia de etică va analiza şi va stabili dacă faptele imputate reprezintă o abatere de la 

principiile Codului de etică. Atunci când Comisia consideră că fapta imputată reprezintă o 

încălcare minoră a eticii, se va propune părţilor concilierea pe cale amiabilă sau, în funcţie de caz, 

Comisia va propune o atenţionare colegială. 

11.5 Persoana reclamată este notificată despre primirea sesizării în scopul asigurării posibilităţii 

disculpării sale şi a evitării unor posibile conflicte de interese. 

11.6. Înainte de înmânarea raportului conducerii CCD Mureș, o copie va fi transmisă celor două 

părţi pentru luare la cunoştinţă, după care Comisia va decide asupra Raportului final. 

11.7. Deciziile Comisiei se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, cu condiţia ca 

aceştia să reprezinte două treimi din totalul membrilor. Dacă există egalitate de voturi, votul 

preşedintelui este preponderent în adoptarea hotărârilor. 

11.8. În procesul-verbal al ședinţei de comisie, întocmit de secretarul comisiei, vor fi specificate 

opiniile membrilor, iar la final procesul-verbal va fi citit şi semnat de toţi cei prezenţi. 

11.9. Ambele părţi pot contesta decizia Comisiei, în cel mult 15 zile de la înştiinţare, la 

conducerea CCD Mureș. Următorul organism de recurs este Comisia Județeană  de Etică, Comisia 
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având obligaţia să pună la dispoziţia instanţei de recurs toate documentele şi probele de care 

dispune. 

11.10. În cazul existenţei unor conflicte de interese relatate între părţi şi unul dintre membrii 

Comisiei, aceasta va analiza veridicitatea acestor conflicte şi va hotarî prin vot cu majoritate 

simplă recuzarea. În această situaţie, membrul Comisiei recuzat nu va participa la investigarea 

cazului şi la votarea raportului de caz. 

 

Art. 12. Examinarea cazurilor sesizate/reclamate 

12.1. Sesizările/reclamaţiile se depun în termen de cel mult 1 lună de la producerea faptei. 

12.2. Sesizările/reclamaţiile vor fi formulate în scris şi vor cuprinde cât mai multe date 

considerate relevante: identitatea reclamantului şi datele sale de contact, identitatea şi faptele 

imputate reclamatului. 

12.3. Sesizările/reclamaţiile se depun în plic închis la sediul Comisiei de etică care eliberează un 

număr de înregistrare. 

12.4. Plicul va fi deschis în prezenţa membrilor Comisiei. 

12.5. În termen de 30 zile de la depunere, se va comunica autorului sesizării, validitatea motivată 

a demersului şi eventuala începere sau neîncepere a analizei cazului respectiv. 

12.6. Nu se iau în considerare sesizările/reclamaţiile anonime sau cele care nu aparţin persoanelor 

direct afectate. Excepţie fac sesizările care se referă la un pericol iminent pentru persoane sau 

bunuri. Personalul CCD  nu poate fi supus unei anchete oficiale fondată pe o sesizare anonimă. 

Totuşi, în anumite condiţii, Comisia poate decide să prezinte conducerii CCD Mureș anumite 

evenimente semnalate prin sesizările/reclamaţiile anonime. 

12.7. Se va notifica partea reclamată despre primirea unei sesizări la adresa sa, solicitându-i-se o 

poziţie scrisă asupra faptelor imputate. În acest scop, părţii reclamate i se vor aduce la cunoştinţă 

învinuirile. 

12.8. Lipsa de cooperare nemotivată din partea reclamatului nu va constitui un obstacol pentru 

începerea analizei cazului, în cazul în care Comisia consideră ca motivate sesizările/reclamaţiile. 

12.9. La cerere, secretarul Comisiei va acorda consiliere cu privire la formularea şi completarea 

sesizărilor/reclamaţiilor, dar nu poate deschide plicurile cu sesizări sau reclamaţii. 

 

Art. 13. Respectarea confidenţialităţii 

13.1. Unele probleme de etică pot şi uneori chiar trebuie susţinute public, dar în unele cazuri, 

discuţiile trebuie să fie confidenţiale până la decizia finală. 

13.2. Sesizările oficiale şi cele relativ oficiale de comportament trebuie examinate într-o 

modalitate privată şi confidenţială, pentru a proteja identitatea persoanelor vizate, identitate care 

nu va fi divulgată până la găsirea unei soluţii oficiale. Reputaţia individuală poate fi atinsă prin 

inadvertenţă. 

13.3. La dosarul cazului vor avea acces numai membrii comisiei şi reprezentanţii legali ai părţilor. 

13.4. Dacă pe parcursul derulării procedurilor este necesară dezvăluirea identității reclamantului 

unor terţe persoane, acest lucru nu se va putea face decât cu acordul scris al acestuia. Dacă acesta 

refuză, iar datorită acestui fapt ancheta nu mai poate continua, cazul va fi clasat. 
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Art. 14. Drepturile reclamantului şi ale părţii reclamate 

14.1. Drepturile reclamantului 

14.1.1. dreptul la confidenţialitate. În cazul existenţei unor conflicte de interese relatate între părţi 

şi unul din membrii comisiei, Comisia va analiza veridicitatea acestor conflicte şi va hotărî prin 

vot cu majoritate simplă recuzarea. În această situaţie, membrul Comisiei recuzat nu va participa 

la echipa de caz şi la votarea raportului de caz. 

14.1.2. dreptul de a fi consiliat cu privire la depunerea unei sesizări/reclamaţii corect întocmite. 

14.1.3. dreptul de a primi număr de înregistrare pentru sesizarea/reclamaţia depusă. 

14.1.4. dreptul de a apărea în faţa Comisiei însoţit, dacă doreşte, de un terţ (avocat, coleg, martor 

etc.). 

14.1.5. dreptul de a cunoaşte componenţa echipei de investigare a cazului şi de a contesta, înainte 

de începerea anchetei, capacitatea membrilor acesteia de a lua o decizie corectă. 

14.1.6. dreptul de a depune poziţii în scris şi de a avea întrevederi cu membrii Comisiei privitoare 

la caz. 

14.1.7. dreptul de a primi o copie după raportul finalizat, înainte ca acesta să fie înaintat 

Conducerii CCD Mureș şi de a depune o opinie scrisă despre acesta. 

14.1.8. dreptul de a face recurs la decizia Comisiei şi, ulterior, la decizia organismului de recurs 

din interiorul CCD Mureș. 

14.1.9. Conform Legii 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, insituţiile 

publice şi alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, se va aplica principiul responsabilităţii, 

al legalităţii, principiul nesancţionării abuzive, principiul bunei conduite, al echilibrului, principiul 

prezumţiei de bună-credinţă până la proba contrarie. 

14.2. Drepturile părţii reclamate 

14.2.1. dreptul de a apărea în faţa Comisiei însoţit, dacă doreşte, de un terţ (avocat, coleg,  martor 

etc.). 

14.2.2. dreptul de a cunoaşte componenţa echipei de investigare a cazului şi de a contesta, înainte 

de începerea anchetei, capacitatea membrilor acesteia de a lua o decizie corectă. 

14.2.3. dreptul de a depune poziţii în scris şi de a avea întrevederi cu membrii Comisiei privitoare 

la caz. 

14.2.4. dreptul de a primi o copie după raportul finalizat, înainte ca acesta să fie înaintat 

conducerii CCD Mureș şi de a depune o opinie scrisă despre acesta. 

14.2.5. dreptul de a face recurs la decizia Comisiei şi, ulterior, la decizia organismului de recurs 

din interiorul CCD Mureș. 

14.2.5. dreptul de a beneficia de prezumţia de nevinovăţie până la elucidarea cazului şi stabilirea 

deciziei finale. 

Art. 15. Sancţiuni 

15.1. Conducerea CCD Mureș poate aproba şi aplica sancţiunile propuse de către Comisie pentru 

încălcarea Codului de etică, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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15.2. Sancţiunile stabilite sau propuse de Comisie sunt proporţionale cu abaterea comisă şi cu 

prejudiciul cauzat de aceasta. Acolo unde este cazul, abaterile sunt sancţionate prin avertisment, 

urmând ca la repetarea acestora Comisia să impună conducerii luarea măsurilor administrative. 

15.3. Comisia monitorizează aplicarea sancţiunilor de către conducere, intervine pe lângă aceasta 

pentru aplicarea corectă şi la timp a sancţiunilor şi apelează la forurile superioare în cazul în care 

conducerea CCD Mureș nu aplică sau nu aplică în mod corect sancţiunile. 

 

Art. 16. Finanţare 

Acoperirea cheltuielilor presupuse de funcţionarea Comisiei se realizează din fondurile CCD 

Mureș, prin decizia directorului şi privesc asigurarea resurselor necesare pentru activităţile curente 

şi includ şi alocarea unui spaţiu de depozitare sigur. 

 

Art. 17. Arhiva Comisiei 

Comisia va păstra dosarele în corpuri de mobilier securizate pe durată determinată (10 ani).  

 

Art. 18. Dispoziţii finale 

18.1. Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare. 

18.2. Prezentul regulament a fost actualizat în şedinţa Comisiei din data de 29.10.2021 şi 

aprobat în CA al CCD Mureș din data de 02.11.2021. 

 

Membrii mandatului 2021-2022 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Funcţia Calitatea 

1. dr. Felicia-Stela 

IONESCU 

Profesor metodist Preşedinte 

2. Bîrleanu Bianca-

Maria 

Informatician Secretar tehnic 

comisie 

3. Szancsali Anișoara Profesor metodist Membru 

4. Koos Ibolya Profesor metodist Membru 

5. Suciu Anca Bibliotecar Membru 
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