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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei
Elemente
Nr.
privind
Crt responsabilii/
operațiunea
1

Numele și prenumele

Funcția

Data

Semnătura

3

4

5

6

2

1.1

Elaborat

Lăzărescu Antoneta
Erica

1.2

Verificat

Epatov Maria

Membru CEAC

08.10.2018

Responsabil Comisie Monitorizare

08.10.2018

Director

08.10.2018

1.3

Avizat

Lăzărescu Luminiţa
Mirela

1.4

Aprobat

Puiu Adrian Nicolae

Profesor Comisie Monitorizare

08.10.2018

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii

Nr.
Crt

Ediția sau,
după caz,
revizia în
cadrul ediției

1

2

2.1 Editia I

2.2 Ediţia a II-a

Componenta revizuită

Modalitatea reviziei

3
X

- Legislație primară
- Legislație secundară

4

Data de la
care se
aplică
prevederile
ediției sau
reviziei
ediției
5

X

28.02.2018

Conform Ordinului nr. 600/2018, în vigoare de la 07.05.2018,
se aduc modificări în ceea ce privește definirea termenilor,
structura din cadrul procedurii documentate prin
introducerea/modificarea a 3 formulare, prevăzute ca si
componente structurale minimale, respectiv Formular de
evidență a modificărilor, Formular de analiză a procedurii,
Formular de distribuire difuzare.

08.10.2018
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii
Nr.
Crt

Scopul
difuzării

Ex.
nr.

Compartiment

Funcția

Nume și prenume

Data
primirii

Semnătura

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1 Aplicare,
Informare

1

Management

Aplicare,
Evidență,
Arhivare

2

Comisie
Monitorizare

3

Secretariat/Resurse
Secretar Sef
Umane

3.2

Aplicare,
3.3 Informare,
Evidenta

Responsabil Comisie
Monitorizare

Puiu Adrian Nicolae

08.10.2018

Lăzărescu Luminiţa Mirela

08.10.2018

Maga Georgeta

08.10.2018

4. Scopul procedurii
4.1 Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate
Procedura asigură respectarea unui set de reguli unitar ce stă la baza elaborării Codului de etică în
unitatea de învățământ preuniversitar, în scopul aderării personalului din instituțiile de învățământ
preuniversitar la principiile și normele morale.
4.2 Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității
4.3 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului
4.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe
manager, în luarea deciziei
4.5 Alte scopuri

5. Domeniul de aplicare
5.1 Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională:
Procedura se referă la activitatea de elaborarea și aplicarea codului de etică la nivelul instituției de
învățământ preuniversitar. Codul funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/tutori legali, elevi,
comunitatea locală şi diferitele categorii de personal din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile
cu instruirea şi educaţia, cât şi ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contribuie la
coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi
menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.
5.2 Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate
de entitatea publică:
Activitatea de elaborare a documentelor SCIM este prima activitate procedurată în cadrul instituției
5.3 Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:
De activitatea de elaborare a documentelor SCIM depind toate celelalte activități din cadrul instituției,
datorită faptului că această activitate reglementează modalitatea de elaborare a tuturor documentelor SCIM.
5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității
procedurate:
5.4.1 Compartimente furnizare de date
Toate structurile
5.4.2 Compartimente furnizoare de rezultate:
Toate structurile
5.4.3 Compartimente implicate în procesul activităţii:
SCIM
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6. Documente de referință
6.1. Reglementări internaționale:
- Nu este cazul
6.2. Legislație primară:
- Legea a educației naționale 1/2011, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10/01/2011
- Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, Publicat in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 157 din 23/02/2004
- Legea 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni
de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 561 din
24/06/2004
- Legea 53/2003, privind Codul Muncii, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 05/02/2003
- Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, Publicat in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 279 din 21/04/2003
- Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Publicat in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 219 din 18/05/2000
- Ordin MENCȘ nr. 5079/2016- ROFUIP- Publicat în Monitorul Oficial nr. 720/19.09.2016
- Ordin 3027/2017 pentru modificarea și completarea Anexei- Regulament -cadru de organizare și funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar la Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării ştiinţifice nr.
5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr. 63 din 22.01.2018
- Ordin 3753/2015 monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a
implementării procedurilor disciplinare, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 12/11/2015
- Ordin 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de
etică din învățământul preuniversitar, Publicat în Monitorul Oficial nr. 724/2011
6.3. Legislație secundară:
- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice Publicat in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018
- Ordinul nr. 201/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea îndrumarea
metodologică și supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial
la entităţile publice a apărut în Monitorul Oficial, din 12. 04. 2016
- Instrucţinea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ
preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor
publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018
6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:
-

Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituției
Regulamentul Intern al Instituției
Decizii/Dispoziţii ale Conducătorului Instituției
Circuitul documentelor
Alte acte normative
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7. Definiții și abrevieri
7.1. Definiții ale termenilor:
Nr.
Crt.

Termenul

Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

1.

Procedură documentată

Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport de
hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem
şi proceduri operaţionale;

2.

Procedura de sistem (procedură
generală)

Descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul entității publice
aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică;

3.

Document

Act prin care se adeverește, se constată sau se preconizează un fapt, se conferă
un drept, se recunoaște o obligație respectiv text scris sau tipărit inscripție sau altă
mărturie servind la cunoașterea unui fapt real actual sau din trecut

4.

Ediție procedură

Forma actuală a procedurii; Ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au
fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din
structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;

5.

Revizie procedură

Acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date,
componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50%
din conținutul procedurii;

6.

Personal angajat în instituții de
învățământ

Persoane care participă la procesul de învatamânt; încadrat în procesul de
instruire si educatie sau in activitati suport; personalul din învăţământul
preuniversitar este format din personal didactic, personal didactic auxiliar şi
personal nedidactic.

7.

Interes public

Acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţii a
drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de
Constituţie, legislaţia internă şi tratatelor internaţionale la care România este parte.

8.

Interes personal

Orice avantaj material sau de alta natura, urmarit sau obtinut, in mod direct sau
indirect, pentru sine sau pentru altii, prin folosirea reputatiei, influentei, facilitatilor,
relatiilor, informatiilor la care au acces, ca urmare a exercitarii functiei publice

9.

Consilier de etică

Funcționarul public desemnat pentru consiliere etică de către conducătorul
autorității sau instituției publice, în temeiul art. 21 din Legea nr. 7/2004 privind
Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.

10. Norme de conduită

Normele de conduită profesională a funcționarilor publici, reglementate prin
Legea nr. 7/2004, republicată.

11. Proceduri disciplinare

Activitățile de cercetare administrativă desfășurate potrivit prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor
de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.

12. Conflict de interese

Acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct sau indirect, al
funcţionarului public contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar
putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la
timp şi cu obiectivele a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei publice
deţinute.

13. Procesul de raportare

Este format din completarea și transmiterea către Agenție a informațiilor privind
respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici, precum și a celor
privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor
publice.

14. Informaţie de interes public

Orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile unei
autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei.

15. Informații cu privire la date
personale

16. Entitate publică

Orice informație privind o persoană identificată sau identificabilă.
Autoritate publică, instituţie publică, companie/societate naţională, regie
autonomă, societate la
care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar, cu
personalitate juridică, care utilizează
/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public

17. Departament

Direcţie Generală, Direcţie, Serviciu, Birou, Compartiment;

18. Conducătorul departamentului
(compartimentului)

Director general, director, şef serviciu, şef birou, şef compartiment;
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7.2. Abrevieri ale termenilor:
Nr.
Crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.S.

Procedura de sistem

2.

I.S.J.

Inspectoratul Școlar Județean

3.

CEAC

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

4.

ROFUIP

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

5.

RI

Regulamentul intern

6.

CA

Consiliul de administrație

7.

CP

Consiliu profesoral

8.

MEN

Ministerul Educației Naționale

9.

MENCŞ

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

10. CNE

Consiliul Național de Etică

11. EP

Entitate Publică;
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8. Descrierere procedurii
8.1. Generalități:
Codul de etică din învățământul preuniversitar este elaborat de Consiliul național de etică
După elaborare, îl înaintează spre abrobare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Codul de etică cuprinde formularea explicită a idealurilor, principiilor şi normelor morale pe care consimt să le
respecte personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare şi casele corpului
didactic în activitatea lor profesională.
Codul de etică este un document obligatoriu care completează normativele în vigoare privind activitatea din
învăţământul preuniversitar.
Codul de etică funcţionează ca un contract moral între părinţi, elevi şi personalul din unităţile/instituţiile de
învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, contribuind la coeziunea
personalului şi la formarea unui climat educaţional bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.

8.2. Documente utilizate:
8.2.1. Lista și proveniența documentelor:
Documentele utilizate la elaborarea procedurii sunt OMFP și anexele acestuia.
8.2.2. Conținutul și rolul documentelor:
- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de implementare
a activității procedurate.
- Accesul, pentru fiecare Compartiment, la legislaţia aplicabilă, se face prin programul informatic la care au acces
salariaţii entității.
8.2.3. Circuitul documentelor:
Pentru asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii și aplicării de către salariaţii entității a prevederilor legale
care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza procedura conform pct.3.

8.3. Resurse necesare:
8.3.1. Resurse materiale:
-

Computer
Imprimantă
Copiator
Consumabile (cerneală/toner)
Hartie xerox
Dosare
8.3.2. Resurse umane:

-

Director
Consilier etic
Președinte comisie SCIM
Salariații instituției
8.3.3. Resurse financiare:

- Conform Bugetului aprobat al Instituției

8.4. Modul de lucru:
8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității:
Operațiunile și acțiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către compartimentele implicate,
conform instrucțiunilor din prezenta procedură.
8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității:
Codul de etică pentru învățământul preuniversitar este elaborat de CNE, în conformitate cu prevederile Legii
Educației Naționale nr. 1/2011 și este aprobat de MENCȘ.
La nivelul unității de învățământ se constituie o Comisie pentru implementarea Codului de conduită etică al
salariaților
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Prezenta procedură are la bază următorul document: CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. - (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza Art. 10 şi a Art. 16 din
ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.
(2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat,
particular şi confesional, responsabile cu instruirea şi educaţia, şi care, în conformitate cu prevederilor
“Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, îndeplinesc funcţia de personal
didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum şi funcţii de conducere, de
îndrumare şi control în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar, în inspectoratele şcolare şi
casele corpului didactic.
(3) Reglementările din acest cod vizează, în mod particular, persoanele care îndeplinesc funcţia de cadru
didactic în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, public sau privat, indiferent de statutul deţinut.
Art. 2. - Codul funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/tutori legali, elevi, comunitatea locală şi
diferitele categorii de personal din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia,
cât şi ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a
grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe
cooperare şi competiţie după reguli corecte.
Art. 3. - Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului
învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:
a) autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea şi educaţia, prin asumarea conţinutului acestui cod;
b) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor personalului din sistemul
de învăţământ preuniversitar de stat, particular sau confesional, responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod
special a persoanelor care îndeplinesc funcţia de cadre didactice;
c) ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali;
d) reducerea practicilor inadecvate şi/sau imorale ce pot apărea în mediul educaţional preuniversitar;
e) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;
f) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar preuniversitar,
inserabile şi în spaţiul social;
g) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.
Art. 4.- Orice persoană din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional,
responsabilă cu instruirea şi educaţia, are datoria morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a
aplica prevederile prezentului Cod.
CAPITOLUL II
VALORI, PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ
Art. 6. - Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, responsabil cu
instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în
conformitate cu următoarele valori şi principii:
a) imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
b) responsabilitate morală, socială şi profesională;
c) integritate morală şi profesională;
d) confidenţialitate;
e) activitate în interesul public;
f) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;
g) respectarea autonomiei personale;
h) onestitate şi corectitudine intelectuală;
i) respect şi toleranţă;
j) autoexigenţă în exercitarea profesiei;
k) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
l) implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului
unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează;
m) respingerea conduitelor didactice inadecvate.
Art. 7. - În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele responsabile cu
instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de
norme de conduită. Acestea au în vedere:
(1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin:
a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală cât şi în cadrul celor
organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi
în aceste acţiuni;
b) interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra elevilor;
c) asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestora,
a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
d) excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;
e) interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale;
(2) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă prevăzute de
documentele şcolare.
(3) Respectarea principiilor docimologice.
(4) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;
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b) solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obţinerii de către elevi
a unor rezultate şcolare incorecte;
c) traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare;
d) colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat
cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări
naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare etc.);
e) interzicerea meditaţiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale.
(5) Interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios, organizate special
în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor, în cadrul unităţilor de învăţământ
preuniversitar sau în afara acestora.
(6) Excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalităţii de şanse şi
promovarea principiilor educaţiei inclusive.
(7) Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.
Art.8. - În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular
cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a) acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea rolului parental;
b) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile;
c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ tutori legali;
d) informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea explicaţiilor
necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative;
e) informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de prezentare
parţială sau cu tentă subiectivă;
f) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimidate individuală şi familială;
g) persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular personalul didactic, nu vor impune, în
relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile
educaţionale oferite;
h) consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă a copiilor lor, din
perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al copilului.
Art. 9. - Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod
particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială:
a) relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine,
toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale
şi a plagiatului;
b) orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând convingerile politice şi
religioase;
c) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relaţiile cu
ceilalţi colegi;
d) între persoanele din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia 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 competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanţa şi rezultatele
profesionale;
f) încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate
în activitatea didactică;
g) orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională
şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de
actele normative în vigoare ( evaluările anuale, comisia de disciplină etc.);
h) întreaga activitate a persoanelor din sistemul de învăţământ preuniversitar, responsabile cu instruirea şi
educaţia, trebuie să permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare, posibilii
candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, asigurând astfel o informare corectă şi
facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la resursele şcolare şi ale sistemului de
învăţământ;
i) reacţia publică - prin drept la replică, discurs public, întrunire etc. -, atunci când o anumită situaţie creată de
către membrii comunităţii educaţionale sau de către oricine altcineva din afara acesteia afectează imaginea
unităţii/instituţiei şcolare, sistemului de învăţământ preuniversitar românesc, oricărei persoane, membră a
comunităţii educaţionale.
Art. 10. - Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod
particular cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare şi control sau care sunt membri
în structuri de conducere, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială:
a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;
b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;
c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
d) evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;
e) selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei în vigoare;
f) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei deţinute;
g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii;
h) interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia persoanei
hărţuitoare;
i) exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării şi
consilierii manageriale corecte şi obiective.
Art. 11. - În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extraşcolare), membrilor personalului didactic le sunt
interzise:
a) consumul de substanţe psihotrope sau alcool;
b) organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc;
c) folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii financiare
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personale;
d) distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ;
e) distribuirea materialelor pornografice;
f) utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
g) organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor persoane aflate
în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ.
Art. 12. - În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, persoanele responsabile cu instruirea şi
educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a) colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în vedere asigurarea
sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
b) colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate educaţia vor
avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
c) responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea drepturilor
copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a copilului impun acest lucru;
d) parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării
unor servicii educaţionale de calitate;
e) în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale, organizaţiile
non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să conducă la prozelitism religios şi
partizanat politic, acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală a elevilor sau care permit exploatarea
prin muncă a acestora.
CAPITOLUL III
RĂSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI
Art. 13. - (1) Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul
educaţional preuniversitar, 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 naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, responsabile cu instruirea şi
educaţia, are dreptul de a sesiza comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de etică.
Art. 14. - Procedurile privind funcţionarea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de etică, precum şi cele
privind anchetarea şi soluţionarea încălcării prevederilor Codului sunt conforme cu prevederile stabilite prin
ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011.
Art. 15. - Prezentul Cod face distincţia între încălcarea neintenţionată şi cea intenţionată a prevederilor sale.
(1) În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi audierilor comisiei
judeţene/a municipiului Bucureşti de etică, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la înţelegerea situaţiei de
încălcare a principiilor codului de etică şi, respectiv, va fi sprijinită pentru concilierea amiabilă cu partea
reclamantă.
(2) În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi a audierilor comisiei
judeţene/a municipiului Bucureşti de etică, aceasta din urmă poate iniţia următoarele măsuri, în funcţie de gradul
de încălcare a prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv, precum şi în funcţie de punctul de
vedere al Consiliului Profesoral sau a altor organism precum, Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul
Şcolar al Elevilor:
a) concilierea amiabilă cu partea reclamantă;
b) atenţionarea colegială în cadrul comisiei judeţene de etică/a municipiului Bucureşti şi informarea
Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei de învăţământ, 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 şi monitorizarea sa pe o perioadă decisă de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ
preuniversitar/instituţiei de învăţământ. Conţinutul programului de remediere comportamentală va fi stabilit de
către o comisie compusă dintr-un reprezentant al profesorilor-membru al Consiliului de Administraţie, un
reprezentant al părinţilor şi psihologul şcolar. Acest program va fi aprobat de către Consiliul de Administraţie al
unităţii/instituţiei de învăţământ;
d) comisia judeţeană de etică/a municipiului Bucureşti, în funcţie de gradul de încălcare a normelor Codului,
poate
propune
comisiei
de
cercetare
disciplinară
de
la
nivelul
unităţii
de
învăţământ
preuniversitar/inspectoratului şcolar/MECTS, analiza cazului în vederea sancţionării disciplinare, în conformitate
cu prevederile “Statutului personalului didactic” din cadrul Legii Educaţiei Naţionale 1/2011.
(3) Conform Art. 10, e) din cadrul ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/
2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din
învăţământul preuniversitar, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, comisia de etică a
judeţului/municipiului Bucureşti notifică instituţiile statului abilitate cu realizarea cercetării penale.
(4) Consilierea comisiei de etică a judeţului/municipiului Bucureşti privind decizia de notificare şi notificarea
propriu-zisă adresată instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale, sunt realizate de către serviciul
juridic al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 16. - Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu
poate contraveni acestora.
Art. 17. - Prin prevederile prezentului Cod, activităţile comisiilor judeţene de etică/comisiei de etică a
municipiului Bucureşti nu se substituie activităţilor comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite
niveluri, conform prevederilor “Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 şi nici
activităţilor instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale.
Art. 18. - (1) Modificarea prevederilor prezentului Cod se poate face ca urmare a propunerilor a 2/3 din totalul
membrilor Consiliului naţional de etică.
(2) Modificările la Cod se realizează de către un grup de lucru special constituit în acest scop şi sunt aprobate
cu 2/3 din voturile exprimate, cu condiţia ca numărul reprezentanţilor Consiliului naţional de etică să fie cel puţin
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egal cu 2/3 din numărul total al membrilor.
(3) Modificările la Cod intră în vigoare începând cu anul şcolar următor aprobării lor.
Art. 19. - Prezentul Cod se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității:
Rezultatele activității vor fi valorificate de către toate compartimentele din Instituție prin elaborarea tuturor
documentelor SCIM în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
9. Responsabilități 527
Directorul unității școlare
- Aprobă procedura;
- Asigura implementarea și menținerea procedurii;
- Numește prin decizie Consilierul etic
- Aprobă raportul întocmit de consilierul etic
Președintele Comisiei SCIM
- Asigură implementarea și menținerea prezentei proceduri
- Monitorizează procedura
Consilier etic
- Aplică și menține procedura
- Asigură respectarea, la nivelul instituției, a normelor de conduită instituite de Cod
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10. Formular de evidenţă a modificărilor
Nr.
Crt

Ediţia

Data
ediţiei

Revizia

Data
reviziei

Nr.
pag.

Descrierea modificării

Semnătura
conducătorului
departamentului

11. Formular de analiză a procedurii
Nr.
Crt

Compartiment

Nume şi prenume
conducător
compartiment

Înlocuitor
de drept
sau
delegat

Aviz

Data

Observaţii

Semnătura

12. Lista de difuzare a procedurii
Nr.
ex.

Compartiment

Data
primirii

Nume și prenume

Semnătura

Data
Data
intrării în Semnătura
retragerii
vigoare

1

Management

Puiu Adrian Nicolae

08.10.2018

08.10.2018 08.10.2018

2

Comisie Monitorizare

Lăzărescu Luminiţa
Mirela

08.10.2018

08.10.2018 08.10.2018

3

Secretariat/Resurse Umane

Maga Georgeta

08.10.2018

08.10.2018 08.10.2018

13. Anexe
Nr.
Crt

Denumirea anexei

Elaborator

1. Decizie de numire a Comisiei pentru
implementarea Codului de conduită etică
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Aproba

Numar de
exemplare

Arhivare

Cuprins

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției 1
2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii

1

3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţieiprocedurii

2

4.Scopul procedurii

2

5.Domeniul de aplicare

3

6.Documente de referință

3

7.Definiții și abrevieri

5

8.Descrierere activității sau procesului

7

9.Responsabilități

13

10.Formular de evidenţă a modificărilor

14

11.Formular de analiză a procedurii

14

12.Lista de difuzare a procedurii

14

13.Anexe

14
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