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Anexa 1 - COD DE ETICĂ PROFESIONALĂ - Cod de conduită a
cadrelor didactice, cadrelor didactice auxiliare, personal nedidactic
Corelat cu OMEN 4831 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al

personalului didactic din învăţământul preuniversitar, având în vedere:
-

Legea Învăţământului nr. 1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

-

Codul de Etică elaborat în baza Art. 10 şi a Art. 16 din ordinul Ministrului Educaţiei, al
Cercetării, al Tineretului şi al Sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar,

-

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

-

Codul de conduită al profesorilor mentori - Ordinul MECTS nr. 5485/2011 pentru aprobarea
Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării
stagiului practic în vedereea ocupării unei funcţii didactice.

-

Ordinul S.G.G. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor
publice

-

Alte reglementări aprobate de M.E.N., de Inspectoratul Scolar al Judeţului Prahova sau de alte
autorităţi centrale şi locale cărora sistemul de învăţământ li se subordonează direct sau indirect

- OMENCS_5079_2016_ROFUIP_2016 Regulament cadru
unităţilor de învăţământ preuniversitar 31 august 2016

de organizare şi funcţionare a

1) Norme de conduită ale personalului in raport cu elevii şcolii
Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic al Liceului Tenologic “Lazăr Edeleanu”
Municipiul Ploieşti are obligaţia, în conformitate cu legislaţia de referinţă şi pentru a fi la înălţimea
statutului moral conferit de profesie, să respecte cu stricteţe următoarele cerinţe:
a). să respecte, să îndrume şi să acorde ajutor în orice imprejurare elevilor şcolii;
b). să aibă faţă de aceştia o atitudine calmă, binevoitoare, să asculte cu atenţie şi înţelegere
orice problemă de natură profesionala sau personală ridicata de elevi;
c). să nu jigneasca elevii, să nu facă observaţii discriminatorii la adresa acestora referitoare la
apartenenţa lor la o anumita comunitate etnică, religioasă, etc;
d). să nu agreseze sub nici o formă, fizic sau verbal elevii;
e). să adopte o ţinută vestimentară decentă; să ofere un model demn de urmat pentru elevi;
f). să aibe o atitudine fermă şi consecventă faţă de abaterile disciplinare ale elevilor (acte de
violenţă, limbaj vulgar) sau faţă de orice deviere comportamentală de la rigorile impuse de
regulamentele şcolare.
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Personalul didactic 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 educaţiei;
h). respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;
i). respectarea autonomiei personale;
j). onestitate şi corectitudine;
k). atitudine decentă şi echilibrată;
l). toleranţă;
m). autoexigenţă în exercitarea profesiei;
n). interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creşterea calităţii
activităţii didactice şi a prestigiului unităţii şi instituţiei de învăţământ preuniversitar,
precum şi a specialităţii, domeniului în care îşi desfăşoară activitatea;
o). implicare în procesul de perfecţionare a caracterului democratic al societăţii.
2) Relaţia profesor-elev
În relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, de
a respecta şi de a aplica norme de conduită prin care se asigură ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi
morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei prin:
 supravegherea atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea deînvăţământ, 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;
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 interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu beneficiarii direcţi ai educaţiei.
Pot fi considerate neconforme cu legile şi regulamentele şcolare sau degradări ale relaţiei
profesor-elev/angajat-elev, următoarele acţiuni iniţiate de angajaţii unităţii şi pe care, în consecinţă,
elevii (sau reprezentantii acestora) le pot semnala (conform procedurii):
a). discuţiile, afirmaţiile, aluziile cu caracter obscen;
b). dicuţiile cu tematică politică şi religioasă în scop de propagandă;
c). afirmaţii al căror conţinut aduc atingere integrităţii morale, psihice;
d). comportamente care conţin ameninţări sau atingeri cu privire la integritatea fizică;
e). discriminarea sexuală, etnică şi religioasă;
f). discriminarea pe criterii de rezidenţă (urban - rural; intern - extern);
g). implicarea elevilor, cu acceptul sau fără acceptul lor, în acţiuni ale căror efecte sau
proceduri contravin legilor şi regulamentelor şcolare;
h). notarea elevilor sau a claselor de elevi în vederea obţinerii de către profesor a unui fals
prestigiu sau a unor avantaje materiale si financiare, de ambele părţi sau de o singură parte;
i). modificarea unei evaluari obiective prin influenţarea sau constrângerea unui profesor;
j). evaluarea denaturată a elevilor din motive concurenţiale (între profesori, elevi sau clase de
elevi);
k). facilitarea obţinerii de către elevi a unor avantaje sau drepturi (funcţii si atribuţii,
transferuri, participări la activităţi extraşcolare, burse de stat sau din alte surse, premii,
evaluari neobiective, modificarea evaluarii şcolare sau a unei sancţiuni acordate sau aflate
în procedură, motivarea neregulamentară a absenţelor, etc), care contravin legilor şi
regulamentelor, prin pretinderea de la acesta a unor venituri sau bunuri (sau oferite din
iniţiativa elevului), prin impunerea oricarei forme de condiţionare sau fără exprimarea unei
pretenţii din partea angajaţilor; dacă avantajele şi drepturile se cuvin legal elevului,
susţinerea lor de către angajaţi se face fără emiterea unor pretenţii şi cu condiţia nerealizării
unei situaţii discriminatorii la nivelul elevilor;
l). îndeplinirea din partea elevului a unei obligaţii şcolare regulamentare sau cerinţă
neregulamentară, eventual nereglementată, prin constrângeri determinate de ameninţări;
m). constrângeri asupra elevului în vederea obţinerii din partea şcolii a unor sume de bani sau
bunuri de orice fel, ce au în mod legal statut de donaţie sau sunt nereglementate în ceea ce
priveşte statutul;
n). evaluarea neobiectivă, acordarea neregulamentară a notelor sau pe criterii nereglementate
de legislaţia şcolară;
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o). denaturarea evaluării elevului sau condiţionarea acesteia de oferirea din partea elevilor (sau
a reprezentanţilor acestora) a unor sume de bani, bunuri de orice fel, servicii (destinate
profesorului) sau de participarea la meditaţii private;
p). comercializarea de manuale sau auxiliare didactice;
q). absenţele repetate ale profesorului;
r). nemotivarea absenţelor în condiţiile încadrării regulamentare a acestora;
s). nerespectarea procedurilor de numire a şefului clasei;
t). neinformarea elevilor în timp util cu privire la reglementări noi care îi privesc pe aceştia,
sau asupra unor termene, condiţii de înscriere sau depunere de dosare;
u). alocarea netransparentă şi/sau neregulamentară de resurse financiare şi materiale unor clase
de elevi, în mod preferenţial;
v). neafişarea în loc vizbil a tuturor articolelor din regulamente, care-i privesc în mod direct
sau indirect pe elevi;
w). imposibilitatea accesului la legi şi regulamente, în conţinut integral, în spaţiile specificate
în prezentul regulament;
x). neasigurarea conditiilor igienice, termice, de iluminare în sălile de clasă, cantină, grupuri
sanitare etc;
y). nerespectarea drepturilor rezultate din regulamentul Consiliului elevilor;
z). expunerea nedemnă a elevului prin propagarea unor informaţii cu caracter privat, cu privire
la situaţia familială, economică, juridică, medicală a elevului şi/ sau a familiei sale, ce pot
genera o imagine negativă, nejustificată a acestora şi care pot influenţa negativ evaluarea
şcolară sau pot genera tratamente discriminatorii şi umilitoare.
aa). este interzis profesorilor, diriginţilor să organizeze excursii, majorate sau alte activităţi
recreative şi de relaxare desfăşurate în afara perimetrului şcolii – în absenţa reprezentanţilor
părinţilor de la clasele respective. Conducerea unităţii de învăţământ poartă
responsabilitatea îndeplinirii acestei cerinţe.
Comportamentul personalului şcolii (didactic, didactic auxiliar sau nedidactic) faţă de elevi
trebuie să fie, în orice imprejurare unul demn, în concordanţă cu valorile educaţionale transmise
elevilor.
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;
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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.
Sunt cu desăvârşire interzise:


relaţiile nepotrivite profesor-elev;



denaturarea evaluării elevului sau condiţionarea acesteia de oferirea din partea elevilor (sau a
reprezentanţilor acestora) a unor sume de bani, bunuri de orice fel, servicii (destinate
profesorului) sau de participarea la meditaţii private;



facilitarea obţinerii de către elev a unor avantaje sau drepturi, (funcţii si atribuţii, transferuri,
participări la activităţi extraşcolare, burse de stat sau din alte surse, premii, evaluari
neobiective, modificarea evaluării şcolare sau a unei sancţiuni acordate sau aflate în
procedură, motivarea neregulamentară a absenţelor, etc), care contravin legilor şi
regulamentelor, prin pretinderea de la acesta a unor venituri sau bunuri (sau oferite din
iniţiativa elevului), prin impunerea oricărei forme de condiţionare sau fără exprimarea unei
pretenţii din partea angajaţilor; dacă avantajele şi drepturile se cuvin legal elevului, susţinerea
lor de către angajaţi se face fără emiterea unor pretenţii şi cu condiţia nerealizării unei situaţii
discriminatorii la nivelul elevilor;



comercializarea de manuale sau auxiliare didactice;



interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
 fraudarea examenelor;
 solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani,
cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii
direcţi ai educaţiei de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de
orice natură ar fi acestea;
 favoritismul;
 meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studiu
la care este încadrat;

asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive;
respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al
educaţiei.
În 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;
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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.
sancţiunile în asemenea situaţii pot fi de natură administrativă sau – în situaţii grave – penală.
Cadrele didactice au îndatorirea profesională dar şi morală să realizeze ore de curs de înalt
nivel educaţional care să motiveze elevii si să creeze cadrul propice obţinerii unor rezultate
superioare la învăţătură.
Personalul şcolii (didactic, didactic auxiliar sau nedidatic) are obligaţia să respecte cu
punctualitate programul de lucru al şcolii.
Cu referire la relaţia profesor-elev, pe lângă cadrul general oferit de prezentul Cod de etica
profesionala, sunt prevazute în ROFUIP, în detaliu, norme de comportament adecvate.

3) Relaţia angajat-angajat
Relaţiile colegiale ale personalului didactic se bazează pe respect, onestitate, solidaritate,
cooperare, corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială.
În activitatea profesională, personalul didactic evită practicarea oricărei forme de discriminare şi
denigrare în relaţiile cu ceilalţi colegi şi acţionează pentru combaterea fraudei intelectuale, inclusiv a
plagiatului.
Pot fi considerate neconforme cu legile şi regulamentele şcolare sau degradari ale
profesor-profesor/angajat-angajat actiuni individuale ale angajaţilor sau de influenţare
autoritaţi (persoană sau grup, indiferent de poziţia din statul de funcţii, din interiorul unităţii
structuri educaţionale externe), în mod direct sau prin intermediar, în scopul de a obţine de
părţi sau de o singură parte:

relaţiei
a unei
sau din
ambele

a) avantaje financiare/bunuri/servicii:
 venituri salariale nejustificate sub orice formă (premii, gradaţii, salarii de merit),
 ore suplimentare, indemnizaţii, deconturi, venituri rezultate prin nerespectarea normelor de
calcul a salariilor, etc), prin încălcarea normelor stabilite şi a transparenţei decizionale şi
procedurale;
 resurse financiare bugetare preferenţiale pentru acţiuni personale, activităţi şcolare şi
extraşcolare, prin încălcarea normelor stabilite şi/sau a transparenţei decizionale şi procedurale;
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 obţinerea preferenţială de spaţii, dotari, material cu scop didactic, prin încălcarea normelor
stabilite şi/sau a transparenţei decizionale şi procedurale;
 venituri şi bunuri rezultate din acţiuni ce încalcă normele şi legile şcolare şi care presupun
implicarea elevilor sub orice formă;
 comercializarea de manuale sau auxiliare şcolare;
 venituri financiare şi bunuri oferite sau primite, ca suport al promisiunii obţinerii unui avantaj,
materializat prin încălcarea legilor şi normelor sau pentru realizarea unui drept ce se cuvine în
mod legal;
 mijloace fixe şi circulante aflate în dotarea unităţii spre a fi folosite în scop personal şi care
aduc un prejudiciu financiar unităţii;
 însuşirea de bunuri prin schimbarea regimului contabil a acestora;
 avantaje financiare şi materiale nejustificate, ilegale, obţinute prin intermediul departamentelor
de contabilitate şi administraţie şi care aduc un prejudiciu bugetului unităţii;
 utilizarea în folos propriu a resurselor financiare imobilizate în conturi sau aflate în casieria
unităţii;


încheierea/intermedierea de contracte sau activităţi de achiziţie/ofertă servicii în folosul şcolii
fără respectarea legilor în vigoare, eventual prin implicarea personalului neautorizat în acest
scop, în vederea obţinerii de avantaje personale de orice fel, sau care aduc un prejudiciu
financiar unităţii prin nivelul preţului, a calităţii bunurilor achizitionate, prin inutilitatea
achiziţiei sau prin subevaluarea preţului ofertei;

 avantaje financiare şi bunuri rezultate din contracte de sponsorizare, donaţii, proiecte finanţate
etc, prin încălcarea normelor stabilite şi a transparenţei procedurale;
 servirea gratuită a mesei în cadrul cantinei, cu excepţia situaţiilor stabilite în prezentul
regulament;
 utilizarea în folos propriu a personalului administrativ/auxiliar, în timpul programului de lucru.
b) avantaje nefinanciare (sau eventual, cu implicaţie financiară indirectă):
 funcţii şi atribuţii de orice natură, obţinute/atribuite prin evitarea sau încălcarea legilor şi
regulamentelor sau prin nerespectarea criteriilor de numire sau selecţie (în situaţia în care nimeni
nu îndeplineşte criteriile de numire sau selecţie acestea pot fi reinterpretate, cu condiţia asigurării
transparenţei decizionale şi procedurale);
 funcţii şi atribuţii de orice natură obţinute/atribuite fără asigurarea transparenţei decizionale şi
procedurale;
 prestigiu necuvenit, obţinut prin documente false sau neacoperite de activităţi reale;
ANEXA 1 - ROI

8

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
LICEUL TEHNOLOGIC “LAZĂR EDELEANU” MUNICIPIUL PLOIEŞTI
B-dul. Petrolului, nr.14 Ploieşti – Prahova
Tel: 0244 / 573182 ; Fax: 0244 / 573792; e-mail: lazar_edeleanu@yahoo.com

 modificarea unei evaluării sau a unei sancţiuni date în mod regulamentar (sau aflată în stadiu de
procedură), altfel decât prin mijloacele regulamentare de contestare sau prin cele stabilite explicit
de evaluator sau de emitentul sancţiunii;
 discriminarea pozitivă sau negativă nejustificată, pe criterii de vârstă, vechime, performanţă, etc
(cu excepţia situaţiilor reglementate); eventuala justificare a unei discriminări se face într-o
maniera transparentă, prin consultarea după caz, a CA, CP sau a comisiilor metodice.
c) abuzul de autoritate
 utilizarea autorităţii aferentă funcţiei pentru decizii, sancţiuni sau evaluări care contravin legilor
şi regulamentelor (şcolare, altele decat cele şcolare sau prezentului regulament) sau sunt
nereglementate de acestea (situaţie în care se impune consultarea altor factori de decizie);
 nerespectarea transparenţei decizionale şi a procedurilor în situaţii precizate de prezentul
regulament;
 evitarea factorilor de decizie în situaţii în care se impune legal consultarea acestora sau în situaţii
în care decizia nu se poate fundamenta pe reglementările existente;
 atribuirea de funcţii, responsabilităţi, resurse financiare şi materiale, spaţii, servicii sau alte
facilităţi, fără specificarea criteriilor de atribuire şi în mod netransparent, în situaţiile în care
criteriile nu sunt anterior stabilite şi recunoscute;
 atribuirea de funcţii sau responsabilităţi angajaţilor (cu excepţia celor anterior precizate în fişa
postului), fără acordul liber al acestora, fără acordarea drepturilor financiare sau de altă natură ce
se cuvin conform normelor sau care conduc la depăşirea timpului de lucru.
d). alte reglementari – pot fi reclamate următoarele:
 comportamentele jignitoare, ofensatoare la adresa altor angajaţi, realizate în cadru public (şcolar);
situaţia gravă o reprezintă manifestarea acestora în prezenţa elevilor;
 indiferenţa faţă de manifestarile de indisciplină ale elevilor;
 situaţiile nereglementate de nici o lege, regulament sau normativ, care îi privesc atât pe
profesori/angajaţi cât şi pe elevi, fac obiectul unor consultări la nivelul grupurilor de decizie –
Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral, comisii metodice, Comitetele de părinţi,
Consiliul elevilor, Consiliul clasei, clasa însăşi.

Sancţiuni la adresa profesorilor/angajaţilor. Încălcarea prezentului regulament se
sancţionează în conformitate cu legile şi regulamentele în vigoare şi/sau prin depunctare la nivelul
fişei anuale de evaluare, în funcţie de gravitate.
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LICEUL TEHNOLOGIC “LAZĂR EDELEANU” MUNICIPIUL PLOIEŞTI
B-dul. Petrolului, nr.14 Ploieşti – Prahova
Tel: 0244 / 573182 ; Fax: 0244 / 573792; e-mail: lazar_edeleanu@yahoo.com

În raporturile interpersonale, toţi angajaţii şcolii sunt obligaţi să manifeste o atitudine
de respect si solicitudine, având, în orice imprejurare, determinarea de a acorda sprijin şi colaborare
în rezolvarea problemelor profesionale ivite.

În raporturile cu conducerea şcolii, angajaţii liceului au următoarele îndatoriri:
a) să manifeste o atitudine de respect (atitudine care va fi de altfel reciprocă);
b) să rezolve cu prompitudine şi responsabilitate toate sarcinile de serviciu care le revin prin fişa
postului;
c) să se achite în acelaşi mod de orice altă atribuţie care le revine prin decizia conducerii şcolii.
Ca un corolar al normelor prevăzute de CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ, întregul
personal al Liceului Tenologic Lazăr Edeleanu MUNICIPIUL PLOIEŞTI are obligaţia ca în orice
împrejurare, în şcoala sau în afara ei, să fie demn de renumele şi de tradiţiile acestei unităţi de
învăţământ.
Respectarea prevederilor prezentului cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului
învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:
a). menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor personalului didactic;
b). creşterea calitativă a relaţiilor dintre părţile implicate în actul educaţional;
c). eliminarea practicilor inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul educaţional
preuniversitar;
d). creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;
e). facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar
preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social;
f). sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.

Orice încălcare sau abatere de la CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ, parte integrantă a
Regulamentului de ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Liceului Tenologic Lazăr Edeleanu
MUNICIPIUL PLOIEŞTI, atrage după sine sancţiunile prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale
nr.1/2011 cu completările şi modificările ulterioare, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar,
respectiv sancţiunile prevăzute în Codul muncii, republicat cu completările şi modificările ulterioare.
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