


 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. -   Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza art. 98 şi 
233 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 
temeiul Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile 
şi instituţiile publice, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. a) şi  Art. 16 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, 
aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.550/2011 
Ordinul nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etica al personalului didactic 

din invatamantul preuniversitar  

 
Art.2.  (1)-  Codul etic al profesorilor reprezinta un ansamblu de principii şi reguli de conduita 
care trebuie sa guverneze activitatea în cadrul instituţiei de învaţamânt în conformitate cu 
onoarea şi demnitatea profesiei. 
              (2)- Scopul îl constituie crearea codului moral necesar desfaşurarii procesului 
educativ, astfel încât profesorul sa îşi îndeplineasca toate obligaţiile cu profesionalism şi 
corectitudine, sa se abţina de la orice acţiune care ar putea aduce prejudicii instituţiei pe care 
o reprezinta. 
              (3)- Respectarea normelor cuprinse în prezentul cod etic constituie un criteriu pentru 
evaluarea eficienţei calitaţii activitaţii şi integritaţii cadrului didactic. 
 

 
           (4)- Codul este aplicabil: 

• personalului didactic din din cadrul unității de învățământ, responsabil cu instruirea şi 
educaţia, care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2) - (3) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplineşte funcţia de 
personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, 
de îndrumare şi de control şi personal didactic asociat, care are obligaţia, datoria 
morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile 
prezentului cod.  

• personalului contractual încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 
cu modificările ulterioare 
 

 Art.3  .- Orice persoană din cadrul unității de învățământ, are obligaţia/ datoria morală şi 
profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului Cod.   

  

      Art 4. Principiile fundamentale şi normele de conduita 

       În desfaşurarea procesului educativ trebuie respectate urmatoarele principii:  



 

-Competenţa profesionala; principiu conform caruia toate activitaţile desfaşurate în cadrul 
instituţiei de învaţamânt sunt tratate cu profesionalism, pe baza cunoştinţelor şi aptitudinilor 
dobândite prin studiile de specialitate.  

În acest sens, cadrul didactic are urmatoarele obligaţii:  

• nivel corespunzator de pregatire  

• sa cunoasca cadrul legislativ de specialitate  

• sa se preocupe în mod constant de perfecţionare  

• sa îndeplineasca obligaţiile prevazute în fişa postului şi metodologia de evaluare  

-Integritatea – principiu conform caruia cadrul didactic trebuie sa respecte urmatoarele reguli 
de conduita: 

 sa-şi exercite atribuţiile de serviciu cu onestitate, corectitudine, buna – credinţa şi 
responsabilitate;  

sa respecte reglementarile legale în vigoare şi sa acţioneze în conformitate cu cerinţele 
activitaţii, neimplicându-se în acele activitaţi în care au, sau ar putea avea, un interes personal;   

 sa activeze permanent cu conştiinţa ca face un serviciu social important, de care vor beneficia 
generaţii de elevi.  

-Obiectivitatea – sa faca o evaluare obiectiva tuturor aspectelor relevante din activitatea 
desfaşurata şi sa nu fie influenţaţi de propriile interese sau de interesele altora în formarea 
propriei opinii.  

-Confidenţialitatea - sa nu foloseasca informaţiile obţinute în cursul activitaţii sale, în scopuri 
personale sau contrare legii.  

-Neutralitatea – sa aiba, în toate situaţiile, o atitudine de neutralitate în relaţiile sale cu colegii, 
parinţii şi elevii şi sa comunice cu aceştia civilizat şi politicos. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLUL II 

VALORI / PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ 

 

A. PERSONALUL DIDACTIC 

 

Art. 5. – (1) Personalul didactic din sistemul de învăţământ  preuniversitar de stat trebuie să îşi 
desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii: 

a. imparţialitate şi obiectivitate; 
b. independenţă şi libertate profesională; 
c. responsabilitate morală, socială şi profesională; 
d. integritate morală şi profesională; 
e. confidenţialitate şi respect pentru sfera vieţii private; 
f. primatul interesului public; 
g. respectarea şi promovarea interesului superior al beneficiarului direct al 
h. educaţiei; 
i. respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului; 
j. respectarea autonomiei personale; 
k. onestitate şi corectitudine; 
l. atitudine decentă şi echilibrată; 
m. toleranţă; 
n. autoexigenţă în exercitarea profesiei; 
o. interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în 
p. creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii şi instituţiei de 

 învăţământ preuniversitar, precum şi a specialităţii, domeniului în care îşi 
 

 
 

Art. 6. - 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: 

a. 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; 

• combaterea oricăror forme de abuz; 



 

• interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu beneficiarii direcţi ai 
educaţiei; 

b. 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; 
c. asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive; 

d. respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar 

direct al educaţiei.  

 

 

Art 7.-      In relatiile cu elevii 
1. să respecte dreptul elevilor fără discriminare  
2. să înţeleagă unicitatea, individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui elev şi să prevadă 
orientarea şi încurajarea fiecărui elev de a-şi realiza întregul său potenţial; 
 3. să menţină relaţii profesionale cu elevii;  
4. să apere şi să promoveze interesele elevilor şi să facă orice efort pentru a proteja elevii de 
abuzuri fizice, psihologice sau sexuale; 
 5. să manifeste simţul datoriei, seriozitate şi confidenţialitate în toate problemele ce afectează 
binele elevilor lor;  
6. să-şi exercite autoritatea cu dreptate şi intelepciune;  
7. să se asigure că relaţia privilegiată între profesor şi elev nu este exploatată în niciun fel  
8. să manifeste pentru elevi cinste şi integritate şi să nu întreprindă nimic ce ar putea 
discredita aceste calităţi  
9. să fie conştient că fiecare copil este o individualitate şi discipolii se pot deosebi în asimilarea 
cerinţelor promovate de educaţie 
 10. să nu utilizeze relaţiile profesionale cu elevii în avantaje private 
 11. să nu divulge informaţia despre elevi, obţinută pe parcursul serviciului profesional, cu 
excepţia situaţiilor cerute de lege sau scopul profesional  
12. să nu accepte favoruri sau cadouri de la elevi în schimbul unor privilegii. Să nu accepte, 
direct, sau indirect, orice tip de recompensă de la elevi  
13. să evalueze elevul doar în baza meritului şi performanţelor școlare / sportive  
14. să nu aplice pedepse corporale faţă de elevi 15. să respecte fișa poștului și să aibă 
responsabilitate maximă atunci când însoțește copii în competiții 
 

 



 

      - 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: 
a) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală şi de comunicare; 
b) respectarea confidenţialităţii informaţiilor, a datelor furnizate şi a dreptului 
la viaţă privată şi de familie; 
c) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile 
educaţionale oferite,   
d) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere 
a celor deschise şi gratuite, fără a impune achiziţionarea celor contra cost. 

Art. 8. -  (1) Relaţiile colegiale ale personalului didactic se bazează pe respect, 
onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, 
confidenţialitate, competiţie loială. 
              (2) 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. 

Art. 9. - Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere, de îndrumare şi de control 
sau care este membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respectă şi norme 
de conduită managerială prin care se asigură: 
a) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice; 
b) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice; 
c) evaluarea obiectivă conform atribuţiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor de 
serviciu din fişa postului; 
d) prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcţiei 
deţinute; 
e) prevenirea oricărei forme de hărţuire, discriminare a personalului didactic şi 
a beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

Art. 10. - În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi 
este interzis: 
a) să folosească baza materială din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii 
de beneficii materiale personale directe sau indirecte; 
b) să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, 
audio ori vizuale; 
c) 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; 
d) să consume alcool şi substanţe interzise, cu excepţia celor recomandate 
medical; 
e) să permită şi să încurajeze consumul de alcool şi de substanţe interzise de 
către beneficiarii direcţi ai educaţiei, cu excepţia celor recomandate medical; 
f) să organizeze şi să practice pariuri şi jocuri de noroc. 



 

Art.  11. -  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: 
a) asigură sprijin în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate; 
b) 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.  

 

   B.  PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC 

  

Personalul  didactic- auxiliar si nedidactic are obligatia: 

• sa participe activ transpunerea in practica a deciziilor luate de conducerea unitatii, in 
scopul realizarii atributiilor de serviciu stabilite prin fisa postului; 

o de a manifesta o atitudine strict profesionala, lipsita de gesturi de agresiune fizica 
sau verbala asupra elevilor; 

o de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a 
mentine increderea elevilor si parintilor (beneficiarii serviciilor unitatii scolare) in 
integritatea, impartialitatea si eficacitatea institutiei. 

o de a apara cu loialitate prestigiul unitatii scolare; 
o de a se abtine de la orice act sau fapta care poate aduce prejudicii de imagine ori 

intereselor Scolii Gimnaziale ”Nicolae Iorga”, Sibiu; 
o de a avea un comportament bazat pe respect, buna credinta, corectitudine si 

amabilitate fată de colegi; 
o sa nu utilizeze expresii jignitoare; 
o sa nu dezvăluie aspecte din viata privata; 
o sa nu formuleze sesizari sau plangeri calomnioase. 
o de a avea o tinută vestimentară decenta; 
o sa- si respecte programul ai sa nu vina la program sub influenta bauturilor 

alcoolice; 
o sa  informeze conducerea scolii in cazul in care se produc evenimente ce pot 

pune in pericol siguranta persoanelor si securitatea bunurilor aflate in scoala; 
o sa anunte absenta din timp, cu suplinire aprobata de directorul scolii. 
o nu trebuie sa solicite sau sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice 

ce alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor; 
o sa evite producerea unui prejudiciu adus unitatii scolare, actionand in orice 

situatie ca un bun proprietar   
o sa folosească timpul de lucru si bunurile apartinand unitatii scolare numai pentru 

desfasurarea activitatilor aferente functiei si nu in scop personal; 
o   



 

  Sefii de compartimente au obligatia să asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la 
dezvoltarea carierei profesionale a salariatilor din subordine; 

Fiecare scoala trebuie sa adopte un comportament responsabil atat din punct de vedere social 
cat si etic prin crearea unui ambient potrivit pentru educatie, bazat pe respect reciproc si 
incredere intre comunitate, elevi si toti reprezentantii scolii. 

 

 

 C. PERSONALUL CONTRACTUAL( Firma de contabilitate , PSI, SSM  , ITM , Cabinet 

avocatura, Evaluare risc ,etc) 

 

Art. 12 . - Personalul contractual din sistemul de învăţământ  preuniversitar   trebuie să îşi 
desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii: 

a. prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are 
îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în 
exercitarea atribuţiilor funcţiei; 

b. asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice - 
principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim 
juridic în situaţii identice sau similare; 

c. profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a 
îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi 
conştiinciozitate; 

d. imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt 
obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, 
religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei; 

e. integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să 
solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori 
beneficiu moral sau material; 

f. libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate 
să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor 
moravuri; 

g. cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă 
şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu; 

h. deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de 
angajaţii contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse 
monitorizării cetăţenilor. 
 

  

  

  

 



 

 

 

 

CAPITOLUL  III 

ABATERI DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNI APLICABILE ANGAJAŢILOR 

 

Abaterea disciplinară Sancţiuni aplicabile Procedura disciplinară 

Consum de alcool în 
timpul programului 

Mustare in fata C.A / C.P la prima 
abatere 
Reducerea salariului de bază cu 10 % 
pentru o lună la a doua abatere 
Avertisment scris la a 3 a abatere . 
Desfacerea contractului de muncă la a 
4-a abatere. 

Conform Codului muncii 

Neîndeplinirea sarcinilor 
de serviciu de pază a şcolii 

(părăsirea postului de 
pază, dormit în post etc.) 

 

Mustrare in fata C.A/C.P la prima 
abatere 
Reducerea salariului de bază cu 10 % 
pentru o lună la a doua abatere . 
Avertisment scris la a 3 a abatere . 
Desfacerea contractului de muncă la a 
4-a abatere 

Conform Codului muncii 
 

Realizarea defectuoasă a 
sarcinilor de serviciu 

 

Mustare in fata C.A/C.P la prima 
abatere 
Reducerea salariului de bază cu 10 % 
pentru o lună la a doua abatere . 
Avertisment scris la a 3 a abatere . 
Desfacerea contractului de muncă la a 
4-a abatere 

Constatarea se face de 
către comisia de 

disciplină, în prezenţa 
unui specialist din cadrul 

şcolii. 
 

Utilizarea bunurilor şcolii în 
interes personal 

 

Se vor imputa pagubele produse , in 
cazul in care faptele vor fi demonstrate. 
 

Valoarea se va stabili de 
Comisia de disciplină, în 

colaborare cu un 
specialist al şcolii şi 

serviciul contabilitate. 
 

Neefectuarea orei fara un 
motiv intemeiat , sau 

nerespectarea de către 
profesor a duratei orei 

 

Neplata orei ( ora ,, taiata,,) 
 

Directorul/Directorul 
adjunct va consemna cu 
roşu în registru ora, ca 

oră neefectuată 
 

Absenţe nemotivate Mustare in fata CA/C.P si neplata orelor Conform Codului Muncii 



 

 absentate 
Avertisment scris la a 3 a abatere. 
Desfacerea contractului de muncă la 
abateri repetate în decurs de 6 luni. 

 

Abateri disciplinare cu 
caracter penal (trafic de 

inflenta, foloase 
necuvenite, hartuire 

sexuala , etc) 
 

Punerea la dispozitie organelor abilitate, 
pentru cercetare penala. 
Desfacerea contractului de muncă, in 
cazul unei sentinte judecatoresti 
definitive si irevocabile. 

Conform legislatiei in 
vigoare. 

 

 



 

 
CAPITOLUL IV  

DISPOZIŢII FINALE 

 

  
 
Art. 13. -. Personalul unității de învățământ își asumă sub semnătură prevederile prezentului 
Cod de Etica. 
 
Art.  14 . - Prezentul Cod de Etică devine operant începând cu data la care a fost aprobat de 
Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ. 
 
Art. 15. - Monitorizarea aplicării Codului de Etică se realizează de către Comisia de 
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a sistemului de control managerial intern. 
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