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INTRODUCERE 

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

pentru toţi copiii şi tinerii şi este fundamentală pentru bunăstarea socială prin contribuţia sa la 

dezvoltarea economică, socială şi culturală. Profesorii şi personalul din educaţie au responsabilitatea 

de a întări încrederea generală a publicului în standardele serviciilor aşteptate de la toţi beneficiarii 

primari și secundari ai educației (elevii și părinții acestora), precum și de întreaga comunitate.  

Recunoscând extinderea responsabilităţilor în cadrul procesului educaţional şi responsabilitatea de 

a atinge şi menţine cele mai înalte norme etice, în ceea ce privește personalul didactic și relația 

acestuia cu elevii şi părinţi, autorităţile locale trebuie: 

a. să activeze pentru a se asigura ca profesorii şi personalul din educaţie beneficiază de condiţii de 

muncă care să le permită să-şi îndeplinească responsabilităţile la standardele așteptate; 

b. să coopereze la nivel naţional pentru a promova o educaţie de calitate pentru toţi copiii, să 

îmbunătăţească statutul şi să protejeze drepturile personalului din educație;  

c. să-şi utilizeze influenţa pentru a face posibilă pentru copii o educație nediscriminatorie, şi în 

același timp, să asigure copiilor din grupurile defavorizate accesul la o educație de calitate. 

Principiile eticii: 

a. respectarea confidenţialităţii informaţiilor de către salariaţi faţă de şcoală și de către şcoală 

faţă de elevi;  

b. evitarea conflictelor de interese; 

c. apelarea la persoane neutre pentru rezolvarea conflictelor de interese; 

d. respect faţă de regulile de drept; 

e. conştiinţă profesională; 

f. exercitarea profesiunii cu conştiinciozitate şi prudenţă; 

g. cultivarea competenţei profesionale; 

h. limitarea deciziilor şi acţiunilor la competenţa profesională; 

i. loialitate, bună credinţă, echitabilitate; 

j. simţul responsabilităţii și asumarea deciziilor; 



 

4 

 

k. respectarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi, libertate în comportament şi de opinie; 

l. evitarea discriminărilor de orice fel. 

Obiective: 

Codul de conduită etică al unei instituţii trebuie construit în jurul unor obiective clare: 

▪ promovarea valorilor ale principiilor etice şi crearea unui climat adecvat activităţii 

profesionale în acord cu ţelurile instituţiei; 

▪ prevenirea şi rezolvarea conflictelor de interese; 

▪ descurajarea practicilor imorale; 

▪ sancţionarea abaterilor de la valorile instituţiei. 

Prezentul Cod de etică vizează: 

1. aspecte concrete legate de respectarea legilor şi regulamentelor;  

2. măsurile anticorupție; 

3. condiţiile de muncă echitabile; 

4. conflictele de interese; 

5. contabilitatea și raportarea financiară; 

6. confidențialitatea; 

7. reclamațiile; 

8. responsabilitatea. 
 

Codul de etică face referire la unele valori esențiale legate de meseria de profesor, şi anume: 

integritatea, onestitatea, respectul, responsabilitatea și încrederea. 

Profesorul trebuie să dea dovadă de INTEGRITATE prin: 

▪ crearea şi menţinerea unor relaţii profesionale corespunzătoare; 

▪ comportament imparţial, bazat pe onestitate şi încredere. 

Profesorul trebuie să demonstreze ONESTITATE prin: 

▪ exersarea acţiunilor de zi cu zi cu corectitudine și fără părtinire; 

▪ exprimarea stimei faţă de o altă persoană, acţionând şi discutând sincer şi corect.  
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Profesorul trebuie să demonstreze RESPECT prin: 

▪ atitudinea tolerantă, atentă şi înţelegătoare față de alte persoane, părerile şi valorile acestora; 

▪ conştientizarea faptului că relaţia cu elevii şi părinţii acestora trebuie să fie bazată pe respect 

reciproc, încredere şi confidenţialitate. 

Profesorul trebuie să demonstreze RESPONSABILITATE prin: 

▪ 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. 

Profesorul trebuie să demonstreze ÎNCREDERE  prin: 

▪ o atitudine onestă şi rezonabilă; 

▪ soluţionarea conflictelor prin discuţii profesionale şi medierea conflictelor.   

 

Comportamentul etic trebuie să fie o parte integrantă a culturii organizaţionale, un mod de a trăi 

care trebuie profund înrădăcinat în organismul colectiv al şcolii, un mod de comportament și de 

acțiune care să fie transmis de la o generaţie la alta. 

 

DREPTURILE, ÎNDATORIRILE SI OBLIGAȚIILE CADRELOR DIDACTICE  

 Drepturile Profesorului: 

1. Corpul profesoral se bucură de toate drepturile legale stipulate în Legea Învăţământului 

Educației Naționale nr. 1/ 2011, in Statutul Personalului Didactic şi în contractul de muncă 

individual. 

2. Cadrele didactice au dreptul de a participa la activităţi de perfecţionare profesională şi în timpul 

anului şcolar. În acest caz, cu acordul directorilor sau al Consiliului de Administraţie, se va 

stabili durata absenţei permise şi condiţiile de acoperire a orelor / materiei. 

3. Profesorii pot aduce la cunoştinţa directorilor sau a Consiliului de Administraţie recomandările, 

observaţiile şi doleanţele lor, verbal sau în scris. 
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Îndatoririle profesorului: 

1. Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi care decurg din Legea Învăţământului şi din 

prevederile contractului de muncă. 

2. Crearea unei atmosfere de lucru care să încurajeze elevii la o comunicare eficientă, bazată pe 

respect reciproc. 

3. Evaluarea periodică și ritmică a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor elevilor utilizând o 

varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate şi corectitudine, pentru a oferi elevilor posibilităţi 

de afirmare a tuturor laturilor personalităţii acestora (inteligenţa, imaginaţie, spirit critic, 

sensibilitate). Profesorii trebuie sa informeze elevii despre modalităţile şi criteriile de evaluare 

pe care le va aplica. 

4. În perioada pregătirii pentru examene sau lucrări scrise, profesorul trebuie: 

▪ să fie disponibil de a ajuta elevii în pregătirea eficientă faţă de acele probe; 

▪ să creeze un mediu ce să favorizeze desfăşurarea corectă şi deschisă a testului /examenului; 

▪ să evalueze şi aprecieze elevul, estimând cu grijă şi corespunzător răspunsurile acestuia.  

5. Cadrele didactice au obligația morală de a efectua în afara normei pregătirea suplimentară a        

elevilor. 

6. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a efectua cel puţin o data pe săptămână serviciul pe 

şcoala, în funcţie de graficul stabilit.  

7. Profesorul de serviciu va fi ajutat în activitatea sa de elevul de serviciu. Activitatea elevului de 

serviciu, stabilit printr-un grafic, va fi coordonată de profesorul de serviciu. 

8. Cadrele didactice care au calitatea de diriginte vor conlucra cu parinţii prin:  

▪ şedinţe cu părinții (cel puţin una pe lună);  

▪ vizite la domiciliu;  

▪ întâlniri individuale;  

▪ întâlniri comune diriginte - părinte - elev - cadre didactice;  

▪ consultaţii periodice în ziua şi ora stabilită de comun acord.  

9. Diriginţii, cadrele didactice vor organiza și coordona activitatea cultural-artistică și programul de 

excursii al elevilor. 
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10. Profesorii diriginţi au obligaţia să organizeze activităţi care să contribuie la 

formarea/consolidarea unităţii colectivelor pe care le conduc. 

11. Cadrele didactice au obligaţia, în colaborare cu elevii, de a contribui la păstrarea bunurilor 

şcolii. 

12. Cadrele didactice, care deţin funcţia de şefi de catedră /comisie metodică, răspund de 

coordonarea întregii activități a catedrei/comisiei și îşi desfășoară activitatea pe baza unui plan 

de activități.  

13. Activitatea didactică va fi sprijinită de personalul didactic auxiliar. 

14. Activitatea şi programul laboranţilor se stabilesc în cadrul catedrei de specialitate.  

15. Biblioteca/Centrul de documentare și informare al şcolii va funcţiona conform programului 

stabilit. Bibliotecarul va populariza, prin intermediul cadrelor didactice şi prin activitatea la 

orele de dirigenţie, fondul de carte. Bibliotecarul răspunde si de manualele şcolare.  

16.  Activitatea instituţiei este organizată conform programului stabilit de comun acord cu elevii  şi 

pe baza Regulamentului de organizare și funcţionare a unității şcolare.  

17. In cadrul Consiliului de administraţie, comisia diriginţilor şi la nivelul catedrelor vor fi 

comunicate sarcinile și hotărârile organelor ierarhice. 

18. Pentru rezolvarea unor probleme personale stringente, cadrele didactice se pot învoi conform 

legii si în următoarele condiții:  

▪ prin suplinirea la cerere;  

▪ concediu fără plată în condițiile legii. 

19. Personalul didactic nu trebuie să participe la nici o activitate, în liceu sau în afara sa, care ar 

aduce atingerea bunului renume al instituției. 

OBLIGAŢIILE  FAŢĂ DE PROFESIE 

Personalul din educaţie trebuie: 

1.  să merite încrederea şi să crească stima faţă de profesie prin asigurarea unei educaţii de 

calitate pentru toţi elevii; 

2.  să asigure permanenta înnoire şi îmbogăţire a cunoştinţelor profesionale;  
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3.  să contribuie la dezvoltarea şi promovarea politicilor educaţionale; 

4.  să participe la dezvoltarea culturii sale profesionale deschise şi de reflectare; 

5.  să trateze colegii cu respect, cooperând cu ei şi promovând procesul de studiu al elevilor; 

6.  să ofere suport noilor veniţi în această profesie; 

7.  să fie sincer când declară toate informaţiile relevante cu privire la competenţă şi calificare;  

8. să participe activ în cadrul sindicatului, pentru a avea condiţii de muncă care să atragă 

persoane cu o calificare adecvată profesiei;  

9.  să promoveze valorile democratice şi drepturilor omului prin educaţie; 

OBLIGAŢIILE FAŢĂ DE ELEVI 

 Personalul din educaţie trebuie: 

1. să respecte drepturile elevilor, fără discriminare; 

2. să înţeleagă unicitatea, individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui elev şi să încurajeze 

fiecare elev pentru a-şi realiza întregul său potenţial;  

3. să formeze elevilor sentimentul că sunt parte a unei comunităţi de angajament mutual;  

4. să menţină relaţii profesionale cu elevii;  

5. să apere şi să promoveze interesele elevilor şi să facă orice efort pentru a proteja elevii de 

abuzuri fizice, psihologice sau sexuale;  

6. să manifeste simţul datoriei, seriozitate şi confidenţialitate în toate problemele ce afectează 

binele elevilor;  

7. să asiste elevii în dezvoltarea unui set de valori conforme cu valorile democrației și drepturile 

omului;  

8. să-şi exercite autoritatea cu dreptate şi înțelegere;  

9. să se asigure că relaţia dintre profesor şi elev nu este exploatată în niciun fel; 

10. să direcţioneze efortul profesional spre susţinerea elevilor în evoluţia şi armonizarea 

personalităţii elevilor, precum şi formarea capacităţii acestora de integrare pe piața muncii; 

11. să colaboreze cu părinţii în promovarea bunăstării copiilor, consultându-i şi implicându-i de 

fiecare dată când se impune acest lucru; 
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12. să nu utilizeze relaţiile profesionale cu elevii în avantaje private; 

13. să nu divulge informaţii despre elevi, obţinute pe parcursul serviciului profesional, cu 

excepţia situaţiilor cerute de lege sau în scop profesional; 

14. să nu accepte favoruri sau cadouri de la elevi în schimbul unor privilegii. Să nu accepte, direct, 

sau indirect, nici un fel de recompensă de la elevi; 

15. să evalueze elevul doar în baza meritului şi performanţelor școlare; 

16. să nu imună pedepse corporale faţă de elevi. 

 

OBLIGAŢIILE FAŢĂ DE COLEGI 

 Personalul din educaţie trebuie: 

1. să promoveze colegialitatea, respectând poziţia profesională şi opiniile celorlalți;  

2. să ofere sfaturi şi asistenţă în mod special celor la început de carieră sau în pregătire;  

3. să menţină confidenţialitatea informaţiilor despre colegi obţinute în cursul serviciului 

profesional, dacă dezvăluirea nu serveşte îndeplinirii unei sarcini de serviciu sau nu este cerută de lege;  

4. să-şi asiste colegii în procedurile paritare negociate şi agreate între sindicatele din educaţie şi 

angajatori;  

5. să apere şi să promoveze interesele şi binele colegilor şi să-i protejeze de abuzuri fizice, 

psihologice sau sexuale; 

6. să recunoască responsabilitatea de a îmbunătăţi eficacitatea sa ca profesor prin diferite 

metode posibile; 

7. să nu accepte gratitudini, cadouri sau favoruri ce ar putea leza sau influenţa deciziile / 

acţiunile profesorale; 

OBLIGAŢIILE FAŢĂ DE PĂRINŢI 

Personalul din educaţie trebuie: 

1. să recunoască dreptul părinţilor la informare şi consultare, cu privire la activitatea şi 

progresul elevilor;  
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2. să respecte autoritatea părintească legitimă și să acorde sfaturi doar din punct de vedere 

profesional cu privire la ce este mai bine pentru interesul copilului;  

3. să facă orice efort pentru a încuraja părinţii să se implice activ în educaţia, bunăstarea şi 

succesul elevilor şi să susţină activ procesul de învăţare prin asigurarea evitării formelor de exploatare 

prin  muncă a copiilor, care le-ar putea afecta educaţia;  

4. să informeze părinţii despre progresul sau lacunele elevilor, cooperând cu părinţii în 

sprijinirea elevilor; 

5. să coopereze cu părinţii elevilor săi, stabilind relaţii deschise, cinstite şi bazate pe respect 

reciproc; 

6. să nu accepte favoruri sau cadouri de la părinţii elevilor săi, în schimbul unor privilegii.  

     

Codul etic, aprobat în Consiliul profesoral al unității de învățământ, este adus la cunoștința 

elevilor și părinților acestora, de către profesorii diriginți, la fiecare început de an școlar. Etica şi 

responsabilitatea socială necesită un angajament continuu şi total din partea tuturor actorilor implicați 

în procesul instructiv-educativ (echipa de management, profesori, 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 

îmbunătățirea imaginii şcolii.  

 

Director, 

Prof. STROE Doina 
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