
 
 

  1  

  

 

 

   CODUL DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ 

                PROFESIONALA 

 

 

ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022 

 

 

Director, 

Prof. Danalachi Denise-Iuliana 

 

 



 
 

  2  

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Codul de etică este una dintre pietrele de temelie ale unei profesii adevărate. Codul public 

articulează şi afirmă valorile fundamentale ale profesiei, credinţele şi responsabilităţile. 

 

Art.1. – (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza Ordinului Nr. 

4831/2018 din 30 august 2018, privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, a art. 10 și 16 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului național de etică din învățământul universitar, aprobat prin OMECTS nr. 5550/2011 și a 

art. 88 din Legea Educației Naționale nr 1/2011. 

  

(2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul național de învățământ preuniversitar de 

stat, particular și confesional,  responsabile cu instruirea și educația,  și care, în conformitate cu  

prevederilor “Statutului personalului didactic” din Legea Educației Naționale 1/2011, îndeplinesc 

funcția de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum 

și funcții de conducere, de îndrumare și control în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ 

preuniversitar, în inspectoratele școlare și casele corpului didactic.  

(3) Reglementările din acest cod vizează, în mod particular, persoanele care îndeplinesc funcția de 

cadru didactic în  sistemul de învățământ preuniversitar românesc, public sau privat, indiferent de 

statutul deținut.   

  

Art. 2. - Codul funcționează atât ca un contract moral între părinți/tutori legali, elevi, comunitatea 

locală și diferitele categorii de personal din sistemul de învățământ  preuniversitar responsabile cu 

instruirea și educația, cât și ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contribuie la 

coeziunea instituțională și a grupurilor de persoane implicate în activitatea educațională, prin formarea și 

menținerea unui climat bazat pe cooperare și competiție după reguli corecte.  

Art. 3. - Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanție a creșterii calității și 

prestigiului învățământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:   

a) autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea și educația, prin asumarea conținutului 

acestui cod;  

b) menținerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuțiilor și funcțiilor personalului din 

sistemul de învățământ preuniversitar de stat, particular sau confesional, responsabile cu instruirea 

și educația, în mod special, a persoanelor care îndeplinesc funcția  de cadre didactice;  

c) ameliorarea calitativă a relațiilor dintre actorii educaționali;  

d) reducerea practicilor  inadecvate și/sau  imorale ce pot apărea în mediul educațional preuniversitar;  

e) creșterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educațională;  

f) facilitarea promovării și manifestării unor valori și principii aplicabile în mediul școlar 

preuniversitar, inserabile și în spațiul social;  
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g) sensibilizarea opiniei publice în direcția susținerii valorilor educației.  

  

Art. 4.- Orice persoană din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular și 

confesional, responsabilă cu instruirea și educația, are datoria morală și profesională de a cunoaște, de a 

respecta și de a aplica prevederile prezentului Cod.    

 

CAPITOLUL II 

Secțiunea 1 

VALORI, PRINCIPII ȘI NORME DE CONDUITĂ 

Art. 5. – Personalul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bragadiru, Ilfov, responsabil cu instruirea și educația, 

în mod particular cadrele didactice, trebuie să își desfășoare activitatea profesională în conformitate cu 

următoarele valori și principii:  

a) imparțialitate, independență și obiectivitate;  

b) responsabilitate morală, socială și profesională;  

c) integritate morală și profesională;  

d) confidențialitate;  

e) activitate în interesul public;  

f) respectarea legislației generale și  a celei specifice domeniului;  

g) respectarea autonomiei personale;  

h) onestitate și corectitudine intelectuală;  

i) respect și toleranță;   

j) autoexigență în exercitarea profesiei;  

k) interes și responsabilitate în raport cu propria formare profesională;  

l) implicarea în democratizarea societății, în creșterea  calității activității didactice și a prestigiului 

unității/instituției de învățământ preuniversitar, precum și a specialității/domeniului în care 

lucrează;  

m) respingerea conduitelor didactice inadecvate.  

  

Art. 6. În vederea asigurării unui învățământ de calitate, în relațiile cu elevii, persoanele 

responsabile cu instruirea și educația, în mod particular cadrele didactice, au obligația de a cunoaște, 

respecta și aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:  

(1) Ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a elevilor prin:  

a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităților în școală cât și în cadrul 

celor organizate de unitatea școlară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securității 

tuturor celor implicați în aceste acțiuni;  

b) interzicerea agresiunilor fizice și tratamentelor umilitoare, sub orice formă,  asupra elevilor;  

c) asigurarea protecției fiecărui elev, prin denunțarea formelor de violență fizică exercitate 

asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare a elevilor, în 
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conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările și completările ulterioare;   

d) excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoțional sau spiritual;  

e) interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor  consensuale;  

(2) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanță prevăzute de 

documentele școlare.  

(3) Respectarea principiilor docimologice.  

(4) Interzicerea oricăror activități care generează corupție:  

a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;  

b) solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obținerii de 

către elevi a unor rezultate școlare incorecte;   

c)    traficul de influență și favoritismul în procesul de evaluare;  

d) colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinții acestora pentru cadouri sau pentru 

protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea și desfășurarea  unor activități 

de evaluare (examene și evaluări naționale, olimpiade, alte concursuri școlare etc.);  

e) interzicerea meditațiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale.  

(5) Interzicerea implicării elevilor în activități de partizanat politic și de prozelitism religios, organizate 

special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea și educația elevilor, în cadrul 

unităților de învățământ preuniversitar sau în afara acestora.  

(6) Excluderea din relațiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalității de șanse și 

promovarea principiilor educației inclusive.  

(7) Respectarea demnității și recunoașterea meritului personal al fiecărui elev.  

 

Art.7. - În relația cu părinții/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea și educația, în mod 

particular cadrele didactice, vor respecta și aplica următoarele norme de conduită:  

a) acordarea de consultanță părinților/tutorilor legali în educarea propriilor copii și susținerea  

rolului parental;  

b) stabilirea unei relații de încredere mutuală, a unei comunicări deschise și  accesibile;   

c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunțate de către părinți/ tutori 

legali;  

d) informarea părinților/tutorilor legali despre toate aspectele activității elevilor prin furnizarea 

explicațiilor necesare înțelegerii și aprecierii conținutului serviciilor educative;   

e) informarea părinților/tutorilor legali despre evoluția activității școlare, evitând tendințele de 

prezentare parțială sau cu tentă subiectivă;  

f)  respectarea confidențialității datelor furnizate și a dreptului la intimitate individuală și 

familială;  

g) persoanele responsabile cu instruirea și educația, în mod particular personalul didactic, nu vor 

impune, în relația cu părinții/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume 

de bani pentru serviciile educaționale oferite;  
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h) consilierea părinților/tutorilor legali privind alternativele de formare și dezvoltare optimă a 

copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice și a respectării interesului major al 

copilului.  

 i) personalul nedidactic şi didactic auxiliar implicat direct în activităţile cu elevii trebuie să adopte    

un comportament tolerant în relaţie cu elevii  

 

Art. 8. Personalul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bragadiru, Ilfov,  responsabil cu instruirea și educația, 

în mod particular cadrele didactice, vor respecta și aplica următoarele norme de conduită colegială:  

a) relațiile profesionale trebuie să se bazeze pe  respect, onestitate, solidaritate, cooperare, 

corectitudine, toleranță, evitarea denigrării (colegilor în faţa elevilor sau a altor persoane din 

exterior), sprijin reciproc, confidențialitate, competiție loială, interzicerea fraudei 

intelectuale și a plagiatului;  

b) orice membru  al personalului didactic va evita lezarea libertății de opinie, vizând convingerile 

politice și religioase;  

c) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în 

relațiile cu ceilalți colegi;   

d) între persoanele din sistemul de învățământ  preuniversitar responsabile cu instruirea și educația se 

interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în 

proces de evaluare, angajare sau promovare;  

e) în evaluarea competenței profesionale se vor utiliza  criterii care au în vedere  performanța și 

rezultatele profesionale;   

f) încurajarea  diseminării cunoștințelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare 

de calitate în activitatea didactică;  

g) orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmații, aprecieri sau acțiuni, să afecteze imaginea 

profesională și/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepția situațiilor 

prevăzute și formalizate de actele normative în vigoare (evaluările anuale, comisia de disciplină 

etc.);  

h) întreaga activitate a persoanelor care îşi sesfăşoară activitatea la Școala Gimnazială Nr.1 

Bragadiru, responsabile cu instruirea și educația, trebuie să permită accesul la  informațiile care 

interesează pe toți membrii comunității școlare, posibilii candidați, instituțiile cu care entitatea 

colaborează și publicul larg, asigurând astfel o informare corectă și facilitarea egalității de șanse, 

precum și asigurarea accesului echitabil la resursele școlare și ale sistemului de învățământ;  

i) reacția publică - prin drept la replică, discurs public, întrunire etc. -, atunci când o anumită situație 

creată de către membrii comunității educaționale sau de către oricine altcineva din afara acesteia 

afectează imaginea unității/instituției școlare, sistemului de învățământ preuniversitar românesc, 

oricărei persoane, membră a comunității educaționale.  

Art. 9. - Personalul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bragadiru, Ilfov, responsabil cu instruirea și educația, 

în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcții de conducere,  de îndrumare și control 

sau care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta și aplica următoarele norme de 

conduită managerială:   
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a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;  

b) promovarea standardelor profesionale și morale specifice;  

c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale și a normelor etice;  

d) evaluarea corectă conform prevederilor din fișa postului;  

e) selectarea personalului didactic și personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislației 

în vigoare;  

f) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală și/sau ilegitimă, din perspectiva funcției 

deținute;  

g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorității;  

h) interzicerea oricărei forme de hărțuire a personalului didactic, indiferent de statutul și funcția 

persoanei hărțuitoare;  

i) exercitarea atribuțiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, 

îndrumării și consilierii manageriale corecte și obiective.  

Art. 10. - În exercitarea activităților didactice (școlare și extrașcolare), membrilor personalului 

didactic le sunt interzise:   

a) consumul de substanțe psihotrope sau alcool;  

b) organizarea pariurilor și a jocurilor de noroc;  

c) folosirea dotărilor și a bazei materiale din spațiile de învățământ  în vederea obținerii de 

beneficii financiare personale;  

d) distrugerea intenționată a dotărilor și a bazei materiale din spațiile de învățământ;  

e) distribuirea materialelor pornografice;  

f)   utilizarea de materiale informative interzise prin lege;  

g) organizarea de activități care pot pune în pericol siguranța și securitatea elevilor sau a altor 

persoane aflate în incinta unității/instituției de învățământ.  

Art. 11. -  În relația cu instituțiile și reprezentanții comunității locale, persoanele responsabile 

cu instruirea și educația, în mod particular cadrele didactice, vor respecta și aplica următoarele norme 

de conduită:  

a) colaborarea și parteneriatul cu  instituțiile/reprezentanții comunității locale vor avea în vedere 

asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaționale de calitate;  

b) colaborarea și parteneriatul cu organizațiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate 

educația vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii 

educaționale de calitate;  

c) responsabilitate și transparență în furnizarea de informații către  instituțiile de stat în protejarea 

drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecție a  copilului impun acest lucru;  

d) parteneriatele cu agenți economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul 

furnizării unor servicii educaționale de calitate;  

e) în realizarea colaborării și a parteneriatelor cu  instituțiile/reprezentanții comunității locale, 

organizațiile non-guvernamentale și agenții economici nu se vor angaja activități care să  conducă 
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la prozelitism religios și partizanat politic, acțiuni care pun în pericol integritatea fizică și morală a 

elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora.  

 

 

Secțiunea a 2-a 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CADRELOR DIDACTICE 

 

Art. 12. - Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar are drepturile şi obligaţiile 

prevăzute în Legea Educatiei 2011, privind Statutul Personalului Didactic, Sectiunile 8-11. 

 

       (1) Drepturile: 

▪ Corpul profesoral se bucură de toate drepturile legale stipulate în Legea Învăţământului, in 

Statutul Personalului Didactic şi în contractul de muncă. 

▪ 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. 

▪ Profesorii pot aduce la cunoştinţa directorilor sau a Consiliului de Administraţie 

recomandările, observaţiile şi doleanţele lor, verbal sau în scris. 

 

(2) Îndatoririle: 

a) Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi care decurg din Legea Învăţământului şi din 

prevederile contractului de muncă. 

b) Crearea atmosferei de lucru în timpul lecţiilor, încurajând elevii la o comunicare loială şi 

dialog eficient, bazat pe respect reciproc. 

c) Evaluarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor elevilor se va face periodic, ritmic şi 

printr-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). 

d) Profesorii trebuie sa informeze elevii despre modalităţile şi criteriile de evaluare pe care 

le va aplica. 

e) În perioada pregătirii pentru examene sau lucrări scrise, profesorul trebuie să: 

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

o creeze un mediu ce ar favoriza desfăşurarea corectă şi deschisă a testului 

/examenului; 

o evaluând şi apreciind elevul, să estimeze cu grijă şi corespunzător răspunsurile 

elevului. 

f) Cadrele didactice au obligația morală de a efectua în afara normei: pregătirea 

suplimentara a elevilor. 
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g) Fiecare cadru didactic are obligaţia de a efectua serviciul pe şcoala, în funcţie de graficul 

stabilit. 

h) Cadrele didactice deţin si funcţia de diriginţi. Sarcinile diriginţilor sunt stabilite prin 

acte normative.  

i) Cadrele didactice care au calitatea de diriginte vor conlucra cu parinţii prin: 

o şedinţa cu părinții (lunar); 

o întâlniri individuale; 

o întâlniri comune diriginte – părinte – elev - cadre didactice; 

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

 

▪ Diriginţii, cadrele didactice vor organiza, coordona activitatea cultural-artistică, 

distractivă, programul de excursii al elevilor. 

▪ Profesorii diriginţi au obligaţia să organizeze activităţi care să contribuie la formarea 

unităţii colectivelor pe care le conduc. 

j) In cadrul Consiliului de administraţie, comisia diriginţilor şi la nivelul catedrelor vor fi 

comunicate sarcinile si hotărârile organelor ierarhice. 

k) Pentru rezolvarea unor probleme personale stringente, cadrele didactice se pot învoi 

conform legii si în următoarele condiții: 

o prin suplinirea cu cerere; 

o concediu fără plată în condiţiile legii. 

l) Profesorilor nu le este permis să dea afară elevii din timpul orelor. 

m) Profesorilor li se interzice să întrerupă sau să suspende orele, fără acceptul conducerii 

școlii. 

n) Profesorilor li se interzice să absenteze de la ore. 

o) Nu sunt admise modificări în documentele școlare. Eventualele greșeli se semnează, 

contrasemnează de director, apoi se aplică ștampila școlii. 

 

(4) Obligații față de profesie 

a) Personalul din educaţie trebuie: 

o să merite încrederea şi confidenţa publică şi să crească stima faţă de profesie prin asigurarea 

unei educaţii de calitate pentru toţi elevii; 

o să asigure permanenta înnoire şi îmbogăţire a cunoştinţelor profesionale; 

o să contribuie la dezvoltarea şi promovarea politicilor de educaţie; 

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

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

o să ofere suport noilor veniţi în această profesie; 

o să respecte confidenţial informaţia despre colegii săi, ci excepţia situaţiilor impuse de lege 

sau obligate de scopul profesional; 

o să determine ca natura, formatul şi programarea perfecţionării profesionale să fie o expresie 

esenţială a profesionalismului lor; 

o să fie sincer când declară toate informaţiile relevante cu privire la competenţă şi calificare; 
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o să susţină toate eforturile pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului în şi prin 

educaţie. 

 

(5) Obligații față de elevi 

Personalul din educaţie trebuie: 

o să respecte dreptul elevilor fără discriminare 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; 

o să formeze elevilor sentimentul că sunt parte a unei comunităţi de angajament mutual în care 

este loc pentru fiecare; 

o să menţină relaţii profesionale cu elevii; 

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

abuzuri fizice, psihologice sau sexuale; 

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

binele elevilor lor; 

o să asiste elevii în dezvoltarea unui set de valori concordant cu standardele internaţionale ale 

drepturilor omului; 

o să-şi exercite autoritatea cu dreptate şi compasiune; 

o să asigure că relaţia privilegiată între profesor şi elev nu este exploatată în niciun fel, în mod 

special 

o să direcţioneze efortul profesional spre susţinerea elevilor în evoluţia şi armonizarea 

personalităţii elevilor, precum şi formarea capacităţii lor de a munci 

o să nutrească pentru elevi cinste şi integritate şi să nu întreprindă nimic ce ar putea discredita 

aceste calităţi 

o să manifeste autoritate în conformitate cu Legea şi să dezvolte concepte pentru nevoile şi 

drepturile elevilor 

o să fie conştient că fiecare copil este o individualitate şi discipolii se pot deosebi în asimilarea 

cerinţelor promovate de educaţie 

o să fie conştient de obligaţia sa în dezvoltarea la elevi a talentului posedat la maximum posibil 

o să conlucreze cu părinţii în promovarea bunăstării copiilor, consultându-i şi implicându-i unde 

este necesar 

o să nu utilizeze relaţiile profesionale cu elevii în avantaje private 

o să nu divulge informaţia despre elevi, obţinută pe parcursul serviciului profesional, cu 

excepţia situaţiilor cerute de lege sau scopul profesional 

o să nu accepte favoruri sau cadouri de la discipoli în schimbul unor privilegii. Să nu accepte, 

direct, sau indirect, orice tip de recompensă de la elevi 

o să evalueze elevul doar în baza meritului şi performanţelor școlare 

o să nu implice pedepse corporale faţă de elevi, drept deducţie din randamentul şcolar al 

discipolilor. 
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(6) Obligații față de colegi 

Personalul din educaţie trebuie: 

o să promoveze colegialitatea între colegi, respectându-le poziţia profesională şi opiniile; 

o să fie pregătit să ofere sfaturi şi asistenţă în mod special celor la început de carieră sau în 

pregătire; 

o 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; 

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

angajatori; 

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

psihologice sau sexuale; 

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

acţiunile profesorale; 

o să nu încerce să influenţeze Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul Școlar Județean cu ceea ce 

ţine de conţinuturi ce ar afecta profesorii. 

 

(7) Obligații față de părinți 

Personalul din educaţie trebuie: 

o să recunoască dreptul părinţilor la informare şi consultare, prin metode agreate, cu privire la 

binele şi progresul copiilor lor; 

o să respecte autoritatea părintească legitimă, dar să acorde sfaturi dintr-un punct de vedere 

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

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

succesul copiilor săi şi să susţină activ procesul de învăţare prin asigurarea evitării formelor 

de exploatare a muncii copiilor care le-ar putea afecta educaţia. 

o să informeze părinţii despre progresul sau deficienţele elevilor săi, exercitând onestitatea şi 

tactul pedagogic la maximum, cooperând cu părinţii în ajutorarea şi perfecţionarea elevilor 

o să lucreze şi coopereze cu părinţii elevilor săi, stabilind relaţii deschise, cinstite şi 

respectuoase 

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

 

(8) Recompense pentru profesori 

 

a) Evidenţierea în Consiliul Profesoral 

b) Acordarea gradaţiei de merit conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei 

c) Recomandarea scrisă sau verbală pentru poziţii în diferite comisii la nivel local, regional, 

naţional, pentru participarea la conferinţe şi întâlniri internaţionale. 
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(9) Sancțiuni pentru profesori 

 

Abateri Prima dată De mai multe ori 

Întârziere la ore Notarea în condica de 

prezenţă 

Atenţionare în faţa Consiliului Profesoral şi a 

Consiliului de Administraţie 

Neplata orei dacă întârzierea depăşeşte 10 minute 

Absenţă nemotivată de la 

ore 

Neplata orei Neplata orelor 

Diminuarea calificativului anual 

Sancţiune salarială stabilită de  

Consiliul de Administraţie al instituţiei de 

învăţământ 

Absenţă nemotivată de la 

Consiliul Profesoral 

Avertisment verbal Atenţionare în faţa Consiliului de Administraţie 

Diminuarea calificativului anual 

Atitudine 

necorespunzătoare faţă 

de colegi sau faţă de elevi 

Avertisment verbal Atenţionare în faţa Consiliului Profesoral 

Diminuarea calificativului anual 

 

 

Depunerea plângerilor de încălcare a Codului de etică profesional 

 

Orice persoană va fi în măsură să facă o plângere cu privire la un profesor. Aceasta va include 

membri ai publicului, angajatori și alte cadre didactice. 

Dacă la adresa unui cadru didactic se primesc, într–un an școlar, reclamaţii (contestaţii) repetate, 

scrise sau verbale, acesta va fi pus în discutia unei comisii interne de disciplină care va înainta 

Consiliului deAdministrație propuneri corespunzatoare. 

Sancţiunile disciplinare, care se pot aplica, în raport cu gravitatea abaterilor, precum și procedura 

sunt cele prevazute de Legea Educației, Sectiunea 11: 

a) observaţie scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de 

îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea 

unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de 

conducere, de îndrumare şi de control; 

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

 

 

De asemenea, mai pot fi luate următoarele măsuri: 
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a) Profesorului i se va scădea calificativul anual 

b) Profesorului i se va lua calitatea de diriginte, dacă o are  

 

Consiliul Profesoral nu are autoritatea: 

a) Să analizeze plângeri cu privire la cineva care nu este cadru didactic. 

b)   Să compenseze cu plată sau să ajute pe cineva să facă o cerere de despăgubire. 

c)   Să facă un profesor să își ceară scuze. 

d)   Să ofere consultanță profesională sau reprezentare pentru o persoană care face o plângere. 

e) Să rezolve orice probleme pe care o persoană le are cu o școală sau organizație. 

 

CAPITOLUL III 

 

NORME PRIVIND INSTITUIREA DE MĂSURI SANITARE ȘI DE PROTECȚIE ÎN 

PERIOADA PANDEMIEI DE COVID-19 

 

 Art. 13.  Principiile generale care stau la baza normelor de protecție a sănătății populației în contextul 

epidemiei cu noul coronavirus sunt protecția individuală, protecția colectivă, combaterea prin orice 

mijloc a transmiterii comunitare a germenilor și izolarea celor bolnavi și contaminați. Măsurile esențiale 

pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii includ: 

a) igiena riguroasă a mâinilor; 

b) măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ; 

c) purtarea măștii de protecție atât de elevi, cât și de întregul personal pe toată perioada atunci când 

se află în interiorul unității de învățământ; 

d) informarea permanentă a personalului, elevilor și părinților cu privirile la măsurile de protecție 

împotriva infecției SARS-COV-2; 

e) necesitatea izolării la domiciliu a tuturor celor care prezintă simptome de suspiciune COVID-19 

(tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului, etc). 

 

 

CAPITOLUL IV 

 

NORME PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE PRIN 

INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI ȘI AL INTERNETULUI, PRECUM ȘI PENTRU 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

Art.14. - Participanţii la activităţile de învăţare desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului au următoarele obligaţii:   

a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau pentru orice alte 

materiale prelucrate prin utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice;  
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b) de a utiliza aplicaţia/platforma educaţională informatică doar în conformitate cu 

prevederile legale;  

c) de a nu înregistra, disemina, folosi informaţii, care conţin date cu caracter personal, în alt 

mod care excede scopului prelucrării acestor date.    

 

     Art. 15.  

a) În organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, cadrul didactic verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de către elevi şi 

îi încurajează prin oferirea feedbackului constructiv/pozitiv cu accent permanent pe proces, 

soluţii şi pe rezultat, nu pe consecinţe. În procesul evaluării sarcinilor de lucru se 

recomandă utilizarea unor tehnici de colaborare în perechi sau în grupuri mici, încurajarea 

elevilor să aplice autoevaluarea şi evaluarea reciprocă.  

b) Se recomandă ca feedbackul privind activitatea desfăşurată de elevi să fie în raport cu 

progresul şi potenţialul fiecăruia.  

c) În elaborarea sarcinilor de lucru trebuie să se urmărească respectarea particularităţilor de 

vârstă ale elevilor în ceea ce priveşte resursa de timp, nivelul de înţelegere al acestora şi 

gradul de dificultate a itemilor. Sarcinile de lucru trebuie să fie creative, să nu conducă la 

pierderea interesului elevilor faţă de învăţare, la oboseală fizică şi emoţională, la reducerea 

timpului destinat unor activităţi recreative, familiale sau comunitare, inclusiv a timpului 

destinat somnului, alimentaţiei etc.  

  

 

 

CAPITOLUL V 

 

RĂSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI 

  

Art. 16. - (1) Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activitățile din 

domeniul educațional din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bragadiru, Ilfov, care consideră, în mod 

întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament 

lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din sistemul național de învățământ 

preuniversitar de stat, particular și confesional,  responsabile cu instruirea și educația, are dreptul de a 

sesiza comisiade etică a şcolii/ județeană. 

Art. 17. - Procedurile privind funcționarea comisiei județene de etică, precum și cele  privind anchetarea 

și soluționarea  încălcării prevederilor Codului sunt conforme cu prevederile  stabilite prin ordinul  

ministrului  educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5550/ 2011.  

Art. 18. -  Prezentul Cod face distincția între încălcarea neintenționată și cea intenționată a prevederilor 

sale.   

(1) În cazul încălcării neintenționate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei și audierilor 

comisiei locale / județene de etică, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la înțelegerea 
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situației de încălcare a principiilor codului de etică și, respectiv, va fi sprijinită pentru concilierea 

amiabilă cu partea reclamantă.  

(2) În cazul încălcării intenționate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei și a audierilor 

comisiei locale/ județene de etică, aceasta din urmă poate iniția următoarele măsuri, în funcție de 

gradul de încălcare a  prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv, precum și în 

funcție de punctul de vedere al Consiliului Profesoral sau a altor organisme precum,  Consiliul 

Reprezentativ al Părinților, Consiliul Școlar al Elevilor:  

a) concilierea amiabilă cu partea reclamantă;  

b) atenționarea colegială în cadrul comisiei locale  de etică și informarea Consiliului de 

Administrație al unității de învățământ, pentru luarea în considerare a neconformării persoanei 

respective cu prevederile codului;  

c) propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere comportamentală, 

prin consilierea și monitorizarea sa pe o perioadă decisă de către Consiliul de Administrație al 

unității de învățământ. Conținutul programului de remediere comportamentală va fi stabilit de 

către o comisie compusă dintr-un reprezentant al profesorilor-membru al Consiliului de 

Administrație, un reprezentant al părinților și psihologul școlar. Acest program va fi aprobat de 

către Consiliul de Administrație al unității.  

d) comisia județeană de etică, în funcție de gradul de încălcare a normelor Codului, poate propune 

comisiei de cercetare disciplinară de la nivelul unității de învățământ 

preuniversitar/inspectoratului școlar/ME, analiza cazului în vederea sancționării disciplinare, în 

conformitate cu prevederile “Statutului personalului didactic” din cadrul Legii Educației 

Naționale 1/2011.  

  

(3) Conform Art. 10, e) din cadrul ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național 

de etică din învățământul preuniversitar, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, 

comisia de etică a județului notifică instituțiile statului abilitate cu realizarea cercetării penale.  

(4) Consilierea comisiei de etică a județului privind decizia de notificare și notificarea propriu-zisă 

adresată instituțiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale, sunt realizate de către serviciul 

juridic al inspectoratului școlar județean.  

  

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIȚII FINALE 

  

Art. 19. -  Prezentul Cod nu se substituie legilor și regulamentelor în vigoare din domeniul educației și 

nici nu poate contraveni acestora.  

Art. 20. - Prin prevederile prezentului Cod, activitățile comisiilor de etică nu se substituie activităților 

comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor “Statutului 
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personalului didactic” din Legea Educației Naționale 1/2011 și nici activităților instituțiilor statului 

abilitate cu realizarea cercetării penale.  

  

Art. 21.  (1) Modificarea prevederilor prezentului Cod se poate face ca urmare a propunerilor  a 2/3 din 

totalul membrilor Comisiei  de etică.   

(2) Modificările la Cod se realizează de către un grup de lucru special constituit în acest scop și sunt 

aprobate cu 2/3 din voturile exprimate, cu condiția ca numărul reprezentanților Comisiei de etică  să fie 

cel puțin egal cu 2/3 din numărul total al membrilor.  

(3) Modificările la Cod intră în vigoare începând cu anul școlar următor aprobării lor.  

  

Art. 22.  Prezentul Cod se aprobă prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 

Bragadiru, Ilfov.  

 

 

 

 

 


