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CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ 

"Integritatea fără cunoştinţe este slabă şi inutilă, şi cunoştinţele fără integritate sunt periculoase." 

(Samuel Johnson) 

 Codul de etică propus reprezintă un set de principii care urmează să fie onorate de către cadrele 

didactice şi personalul auxiliar din unitatea școlară.  

Codul aderă la convingerea fundamentală că elevul este motivul cel mai important pentru existenţa 

profesiei. Acest cod constă din principii, angajamente şi responsabilităţi. În acest document, au 

fost specificate principiile de comportament etic necesare pentru a menţine standardele de 

integritate, conducere şi profesionalism în rândul profesorilor, personalului auxiliar şi 

administrativ. După elaborare, acesta trebuie comunicat tuturor părţilor interesate atât din 

interiorul  cât şi din afara unităţii. Etica şi responsabilitatea educaţională necesită un angajament 

zilnic şi total din partea şcolii (directori, profesori, personal auxiliar si nedidactic, elevi şi părinţi). 

Părinţii elevilor sau tutorii lor legali sunt chemaţi să se implice în activităţile organizate de şcoală, 

să facă propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei copiilor lor, să ia la cunoştinţă şi să 

respecte prevederile contractului de parteneriat cu şcoala. Promovarea valorilor etice se face prin 

lucru în echipă şi prin iniţiativă, iar rezultatele apar prin creşterea reputaţiei şi a imaginii şcolii.  

Obiectivele acestui cod de conduită etică sunt:  

• menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor personalului 

didactic; 

• creşterea calitativă a relaţiilor dintre părţile implicate în actul educaţional; 

• eliminarea practicilor inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul educaţional 

preuniversitar; 

• creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională; 

• facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar 

preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social; 

• sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei. 

 

1. Rolul profesorului 

Profesia de cadru didactic trebuie privită de către comunitate cu încredere şi responsabilitate, 

necesitând standarde ridicate de profesionalism. Prin urmare, profesorul acceptă atât încrederea 

publică, cât şi responsabilităţile de a practica  profesia în funcţie de cel mai înalt grad posibil de 

conduită etică. În acest sens,  responsabilităţile includ angajamentul faţă de elevi, profesie şi 

comunitate. Ca toate codurile profesionale bine stabilite, acesta oferă un ghid de orientare şi 

include aspecte specifice pentru procesul de luare a deciziilor etice. Codul prevede si un cadru 

conceptual de evaluare a măsurilor efectuate. Astfel, aplicarea codului la situaţii specifice, în 

esenţă, se adaptează la fiecare în parte. Rolul unui profesor în societate este pe cât de semnificativ, 

pe atât de valoros. El are o influenţă ce depăşeşte societatea în care trăieşte şi nici o altă 

personalitate nu poate avea o influenţă mai profundă decât un profesor. Elevii sunt profund 

afectaţi de afecţiunea profesorului, caracterul lui, competenţa şi angajamentul său moral. Un astfel 

de profesor devine un model pentru elevii săi.  

Personalul didactic trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele 

valori şi principii: 

• imparţialitate şi obiectivitate; 

• independenţă şi libertate profesională; 

• responsabilitate morală, socială şi profesională; 

• integritate morală şi profesională; 

• confidenţialitate şi respect pentru sfera vieţii private; 

• primatul interesului public; 



• respectarea şi promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educaţiei; 

• respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului; 

• respectarea autonomiei personale; 

• onestitate şi corectitudine; 

• atitudine decentă şi echilibrată; 

• toleranţă; 

• autoexigenţă în exercitarea profesiei; 

• interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creşterea calităţii 

activităţii didactice şi a prestigiului unităţii şi instituţiei de învăţământ preuniversitar, 

precum şi a specialităţii, domeniului în care îşi desfăşoară activitatea; 

• implicare în procesul de perfecţionare a caracterului democratic al societăţii. 

 

În relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, de a 

respecta şi de a aplica norme de conduită prin care se asigură: 

• ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei prin: 

• supravegherea atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ, cât şi în 

cadrul celor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia; 

• interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor 

direcţi ai educaţiei; 

• protecţia fiecărui beneficiar direct al educaţiei, prin sesizarea oricărei forme de violenţă 

verbală sau fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, 

neglijenţă sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie; 

• fraudarea examenelor; 

• solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, 

cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai 

educaţiei de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi 

acestea; 

• favoritismul; 

• meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studiu la 

care este încadrat; 

• asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive; 

• respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al 

educaţiei. 

În relaţiile cu părinţii şi cu reprezentanţii legali ai beneficiarilor direcţi ai educaţiei, personalul 

didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care se asigură: 

• stabilirea unei relaţii de încredere mutuală şi de comunicare; 

• respectarea confidenţialităţii informaţiilor, a datelor furnizate şi a dreptului la viaţă privată 

şi de familie; 

• neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale 

oferite; 

• recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor 

deschise şi gratuite, fără a impune achiziţionarea celor contra cost. 

Relaţiile colegiale ale personalului didactic se bazează pe respect, onestitate, solidaritate, 

cooperare, corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială. În 

activitatea profesională, personalul didactic evită practicarea oricărei forme de discriminare şi 

denigrare în relaţiile cu ceilalţi colegi şi acţionează pentru combaterea fraudei intelectuale, 

inclusiv a plagiatului. 



Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau care este 

membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau al inspectoratului şcolar respectă 

şi norme de conduită managerială prin care se asigură: 

• promovarea standardelor profesionale şi morale specifice; 

• aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice; 

• evaluarea obiectivă conform atribuţiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor de serviciu din fişa 

postului; 

• prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcţiei deţinute; 

• prevenirea oricărei forme de hărţuire, discriminare a personalului didactic şi a 

beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi este interzis: 

• să folosească baza materială din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii 

materiale personale directe sau indirecte; 

• să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale; 

• să organizeze activităţi care pun în pericol siguranţa şi securitatea beneficiarilor direcţi ai 

educaţiei sau a altor persoane aflate în incinta unităţii sau a instituţiei de învăţământ; 

• să consume alcool şi substanţe interzise, cu excepţia celor recomandate medical; 

• să permită şi să încurajeze consumul de alcool şi de substanţe interzise de către beneficiarii 

direcţi ai educaţiei, cu excepţia celor recomandate medical; 

• să organizeze şi să practice pariuri şi jocuri de noroc. 

În relaţiile cu alte unităţi şi instituţii de învăţământ, precum şi cu instituţiile şi reprezentanţii 

comunităţii locale, personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care: 

• asigură sprijin în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate; 

• manifestă responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat 

în protejarea drepturilor beneficiarului direct al educaţiei, atunci când interesul şi nevoia de 

protecţie a acestuia impun acest lucru. 

2. Ce vizează codul de etică  

2.1 Responsabilitate, onestitate și respect  

O educaţie publică de calitate, piatră de temelie a societăţii democratice, are rolul de a asigura 

şanse egale pentru toţi copiii şi tinerii şi este fundamentală pentru dezvoltarea economică, socială 

şi culturală. Acest cod de etică vizează:  

1. aspecte concrete legate de respectarea legilor şi regulamentelor;  

2. responsabilitatea; 

3. condiţiile de muncă echitabile;  

4. conflictele de interese;  

5. confidenţialitatea;  

6. preocupările;  

7. reclamaţiile. 

  

Codul de Etică se referă la unele valori esenţiale legate de profesia de profesor, şi anume: 

integritatea, onestitatea, respectul, responsabilitatea şi încrederea.  

Profesorul trebuie să demonstreze INTEGRITATE prin:  

• crearea şi menţinerea relaţiilor profesionale corespunzătoare  

• exersarea acţiunilor de zi cu zi cu corectitudine, de la gânduri la fapte  

 

Profesorul trebuie să demonstreze ONESTITATE prin:  

• comportarea cu imparţialitate, încredere şi onestitate  



• exprimarea stimei faţă de o altă persoană, acţionând şi discutând sincer şi corect      

 Profesorul trebuie să demonstreze RESPECT fiind:  

• tolerant, atent şi înţelegător cu alte persoane, părerile şi valorile lor  

• conştient de faptul că relaţia cu elevii şi părinţii acestora trebuie să fie bazată pe respect 

reciproc, încredere şi dacă este necesar, pe confidenţialitate  

Profesorul trebuie să demonstreze RESPONSABILITATE prin: 

• oferirea priorităţii educaţiei şi instruirii elevilor  

• angajarea în activităţi de dezvoltare profesională continuă şi de îmbunătăţire a strategiilor 

de predare-învăţare  

• colaborarea şi cooperarea cu colegii în interesul educării şi instruirii elevilor  

 

2.2 Principiile eticii 

• respectarea confidenţialităţii informaţiilor de către salariaţi faţă de şcoală și de către 

şcoală faţă de elevi  

• sensibilitatea faţă de conflictele de interese, detectarea şi dacă este posibil evitarea lor, cît 

şi transparenţa în rezolvarea acestora 

• respect faţă de regulile de drept  

• conştiinţă profesională, profesionalism  

• exercitarea profesiunii cu conştiinţă şi responsabilitate 

• cultivarea competenţei profesionale  

• limitarea deciziilor şi acţiunilor la competenţa profesională  

• loialitate şi bună credinţă, a nu înşela, a-şi ţine cuvântul, a fi echitabil  

• simţul responsabilităţii si asumarea propriei responsabilităţi  

• respectarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi  

• evitarea discriminărilor de orice fel  

• respectarea fiinţei umane, a nu aduce prejudicii intenţionate celorlalţi, a respecta 

personalitatea umană, cu necesităţile şi exprimările sale.  

 

3. Dispoziții finale 

Comportamentul etic în rândul cadrelor didactice, a personalului auxiliar și administrativ 

reprezintă expresia atitudinilor și practicilor pe care aceștia le promovează în nume propriu în 

cadrul unității. Atunci când există dubii serioase cu privire la comportamentul etic al colegilor sau 

dacă profesorii sunt nevoiţi să lucreze în situaţii care nu reflectă standardele menţionate în acest 

Cod etic pentru profesori, atunci profesorul este obligat să ia măsurile corespunzătoare pentru a 

rectifica aceste condiţii.  

Prezentul proiect de Cod de etică și deontologie profesională va fi supus spre dezbatere în 

Consiliul Profesoral, şi apoi va fi prezentat spre aprobare în Consiliul de Administrație  al școlii. 

Din momentul aprobarii, codul, în forma finală, devine obligatoriu pentru tot personalul unității. 

Obligativitatea este individuală şi constă în cunoaşterea, însuşirea şi respectarea principiilor şi 

normelor din prezentul cod.  


