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PREAMBUL 

 

           Codul etic si Regulile de conduită ale personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și 

administrativ din cadrul Şcolii Gimnaziale Centrale, Municipiul Câmpina definește valorile și 

principiile de conduită care trebuie aplicate în relațiile cu elevii, parintii acestora, dar și cu colegii 

si întreaga comunitate pe care instituția o deservește. În același timp, acesta servește drept ghid 

pentru creșterea răspunderii și a implicării personalului care activează în cadrul școlii. 

          Prezentul Cod nu se subtituie actelor normative și reglementarilor aplicabile în domeniul 

educației naționale.  

         Prezentul Cod definește și ghidează acțiunile și strategiile Şcolii Gimnaziale Centrale 

Câmpina, stabilește care sunt obligațiile rezultate din lege, cărora trebuie să li se supună salariatii, 

în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de muncă. 

             Prezentul Cod etic are ca scop principal asigurarea condițiilor necesare cunoasterii de 

catre personalul Şcolii Gimnaziale Centrale, Câmpina a reglementarilor care guvernează 

comportamentul acestora, prevenirea și raportarea fraudelor și neregulilor. 

            Codul de conduită stabilește totodata conditiile în care Consilierul etic al integritatii 

desemnat prin Decizia Directorulul Şcolii Gimnaziale Centrale, Câmpina, planifică, coordonează 

și raportează cu privire la diferite activitati prevazute in lege si in prezentul Cod si consiliază 

managementul cu privire la aspecte legate de politica relevanta aplicabila in domeniu. 

Conducerea Şcolii Gimnaziale Centrale, Câmpina, si salariatii trebuie sa aibă un nivel 

corespunzator de integritate profesionala si personala si sa fie constienti de importanta activitatii 

pe care o desfasoara. Directorul, în calitate de conducator al Şcolii Gimnaziale Centrale, 

Câmpina, prin deciziile sale și exemplul personal, sprijină și promovează valorile etice și 

integritatea profesională și personală a salariaților.  

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

            ART. 1 (1) Prezentul cod-cadru de etică  este elaborat în baza art. 10 şi 16 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul 

preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5.550/2011.          
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     Prezentul cod asigura coerenta cu Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educatiei nationale, 

actualizată, precum si cu ACTELE NORMATIVE CONEXE  și prevederi, după cum urmează :       

 Regulamentul de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

O.M.E.C. 5447/2020;   

 Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004, privind Codul de conduită a personalului 

contractual din autoritătile și institutiile publice, cu modificarile și completarile 

ulterioare; 

 Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, publicat 

în MONITORUL OFICIAL al României, elaborat în baza Ordinului 4831/2018; 

 OSGG 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor 

publice (standardul 1, Etica si integritatea) ; 

 LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței 

în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 

prevenirea și sancționarea corupției; 

 HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale 

anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor 

asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului 

măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de 

evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public; 

 ORDINUL nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de 

învăţământ preuniversitar; 

 ORDIN Nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic 

în vederea ocupării unei funcţii didactic; 

 Art. 233, art.280 din  Legea 1din 5 ianuarie 2011 a educatiei nationale, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

 LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată),  privind Codul de conduită a 

funcţionarilor publici; 

 ORDONANŢĂ Nr. 119 din 31 august 1999 , privind controlul intern/managerial şi 

controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordinul nr. 5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor 

de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor 

subordonate/coordonate a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar; 
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          (2) Codul vizează în mod particular și este aplicabil tuturor persoanelor din scoală, 

responsabile cu instruirea și educația care, în conformitate cu prevederile Statutului personalului 

didactic, din Legea Educației Naționale, nr.1/2011, îndeplinesc funcția de personal didactic/cadru 

didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum și funcții de 

conducere, de îndrumare și control. 

        ART. 2 Codul instituie un ansamblu de valori, principii şi norme de conduită menite 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) 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. 

ART. 4 Orice persoană din școală, responsabilă cu intruirea și educația,  are datoria 

morală și profesională de a cunoaște, de a respecta și de a aplica prevederile prezentului Cod. 

 

CAPITOLUL II 

Valori, principii şi norme de conduită 

 

          ART. 5 Personalul didactic trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate 

cu următoarele valori şi principii: 

 a) imparţialitatea, independența  şi obiectivitatea în evaluare; 

 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;  
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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.  

           

      ART. 6 În vederea asigurarii unui învățământ de calitate, în relațiile cu beneficiarii actului 

educațional, persoanele responsabile cu instruirea și educația au obligația de a cunoaste, respecta 

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

1. Cunoașterea și respectarea prevederilor Constituției, a legislației școlare în vigoare și a  

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților din Învățământul preuniversitar 

2. Excluderea din relațiile cu elevii a oricărei forme de discriminare/segregare pe criterii 

etnice, lingvitice, rasiale, de naționalitate, sex, origine, dizabilitate/CES, performanțe 

școlare, vârstă, religie sau convingeri, statut socio-economic, mediu de rezistență 

a. separarea fizica a elevilor în bănci pe criterii care țin de grupul etnic, din care 

aceștia provin, tipul de CES, dizabilitate,  performanțe școlare, statut sau nivel 

socio-economic; 

b.  obligarea/ îngrădirea dreptului de a participa la concursuri sau activități 

extrașcolare realizate în cadrul unității de învățământ; 

c. constituirea de grupe sau clase de elevi cu CES/dizabilitati; 

 3. Prevenirea și eliminarea fenomenelor de segregare școlară, condiție imperativă în ceea ce 

privește asigurarea egalității de șanse și promovarea  principiilor educației inclusive; 

4. Respectarea demnitatii si recunoașterea meritului personal al  fiecarui elev; 

5. Respectul față de problemele elevilor și calitatea de partener în educație acordată acestora; 

6. Asigurarea egalității de șanse și promovarea principiilor educației incluzive; 

7.  Manifestarea echidistanței și asigurarea imparțialității măsurilor printr-o abordare sinceră 

a problemelor pentru a câștiga și a menține încrederea elevilor; 

8. Ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a elevilor, prin: 
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a. Supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităților organizate în 

școală sau în afara ei în vederea asigurării depline a securității celor implicați în 

aceste acțiuni; 

b. Interzicerea, monitorizarea, semnalizarea și sancționarea 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 în conformitate cu prevederile Legii Nr.272/2004 privind protectia și 

promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare; 

d. Excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoțional sau spiritual; 

e. Interzicerea hartuirii sexuale de orice natură și a relațiilor sexuale cu elevii, 

inclusiv a celor consensuale; 

9. Responsabilitatea în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanță prevăzute de 

documentele școlare 

10. Respectarea principiilor docimologice 

11. Interzicerea oricăror activități care generează corupție: 

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

b. solicitarea de către personalil didactic a unor sume de bani, cadouri, împrumuturi sau 

orice alte valori/servicii în vederea favorizarii elevilor în obținerea unor rezultate scolare 

incorecte; 

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

d. colectarea de fonduri de la elevisau de la părinții acestora pentru cadouri sau pentru 

protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea si desfășurarea unor 

activități de evaluare( examene și evaluări naționale, olimpiade, alte concursuri școlare 

etc.) ; 

e. interzicerea comercializarii de către cadrele didactice a manualelor și auxiliarelor; 

f. interzicerea meditațiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale; 

 

           ART. 7 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. acordarea de consultantă părinților, tutorilor legali în educarea propriilor copii și 

susținerea rolului parental; 
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c. respectarea confidenţialităţii informaţiilor, a datelor furnizate şi a dreptului la viaţă 

privată   şi de familie; 

d.  neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile 

educaţionale oferite; 

e. informarea părinților,tutorilor legali despre evoluția activității școlare, evitând 

tendințele de prezentare parțială sau cu tentă subiectivă; 

f. disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunțate de către 

părinți/tutori legali; 

g. recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor 

deschise şi gratuite, fără a impune achiziţionarea celor contra cost. 

h. Consilierea părinților/ tutorilor legali privind alternativele de formare si dezvoltare 

optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice și a respectării 

interesului major al copilului; 

 

            ART. 8 Personalul responsabil cu instruirea si educatia va respecta si aplica urmatoarele 

norme de conduita colegiala: 

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);  
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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.  

j.  interzicerea oricărei evaluări şi/sau asumări de rezultate fabricate ale unuia/mai multor 

elevi cu scopul de a obţine avantaje materiale, financiare sau profesionale de către cadrul 

didactic.  

k.  interzicerea sau denunţarea asumării nelegale a oricărei forme de proprietate intelectuală 

cu scopul de a obţine avantaje materiale, financiare sau profesionale de către un cadru 

didactic  

      ART. 9 Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere, de îndrumare şi de control 

sau care este membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau al inspectoratului 

şcolar respectă şi norme de conduită managerială prin care se asigură:  

a. promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;  

b.  aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;  

c.  evaluarea obiectivă conform atribuţiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor de serviciu din 

fişa postului;  

d.  prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcţiei deţinute; 

e.  prevenirea oricărei forme de hărţuire, discriminare a personalului didactic şi a 

beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

f. respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor 

g. acordarea de sprijin in vederea îmbunătățirii pregătirii profesionale a personalului 

didactic si personalului didactic auxiliar 

h.  interzicerea oricarei forme de violenta fizica sau psihica si a limbajului ofensator  

i. exercitarea atributiilor ierarhic- superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, 

controlului, îndrumării și consilierii manageriale corecte și obiective.  

 

          ART. 10 În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare),  personalului 

didactic îi este interzis:  
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a. să folosească baza materială din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii 

materiale personale directe sau indirecte; 

b. să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale; 

c. să organizeze activităţi care pun în pericol siguranţa şi securitatea beneficiarilor direcţi ai 

educaţiei sau a altor persoane aflate în incinta unităţii sau a instituţiei de învăţământ; 

d. să consume alcool şi substanţe interzise, cu excepţia celor recomandate medical; 

e. să permită şi să încurajeze consumul de alcool şi de substanţe interzise de către beneficiarii 

direcţi ai educaţiei, cu excepţia celor recomandate medical; 

f. să organizeze şi să practice pariuri şi jocuri de noroc; 

g. afisarea unui comportament sfidator în relația cu elevii, părinții acestora, colegii sau partenerii 

școlii menit să afecteze sau să discrediteze imaginea și reputația instituției; 

h. limbajul inadecvat, suburban, jignitor; 

i. răspunsul la provocările la adresa propriei persoane, a colegilor sau a școlii, venite din partea 

oricărei persoane cu care vin în contact; 

j. ținuta indecentă, provocatoare și neîngrijită; 

k. afișarea altei conduite sau vestimentații decât cea specifică regulilor de protocol în momente 

festive; 

l. încurajarea și permisiunea consumului de substante psihotrope, alcool sau a altor substanțe 

decât cele recomandate medical; 

m. folosirea, producerea și distribuirea materialelor pornografice în format scris, audio sau video; 

n. utilizarea de materiale informative interzise prin lege; 

o. organizarea si practicarea pariurilor si a jocurilor de noroc; 

          ART. 11 În relaţiile cu alte unităţi şi instituţii de învăţământ, precum şi cu instituţiile şi 

reprezentanţii comunităţii locale,și cu mass-media,  personalul didactic va dovedi:  

a. sprijin în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate; 

b. responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în 

protejarea drepturilor beneficiarului direct al educaţiei, atunci când interesul şi nevoia de 

protecţie a acestuia impun acest lucru; 

c.  responsabilitate în ceea ce privește respectarea principiului confidențialității în declarații 

și în informațiile furnizate mass-media; orice informație care nu se regăsește pe site-ul 

școlii, care implica în vreun fel angajarea imaginii școlii, va fi comunicată de către 

direcțiune, de responsabilul cu promovarea imaginii sau de către persoane special 

desemnate; 
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d. deschidere fată de activități desfăsurate în comun cu reprezentanți ai organizațiilor non-

guvernamentale ce au ca obiect de activitate educația; 

e. precauție în alegerea partenerilor, astfel încat activitățile desfășurate în comun să nu 

conducă la prozelitism religios si partizanat politic, să nu pună în pericol integritatea 

fizică si morală a elevilor și să nu permită exploatarea prin muncă a acestora. 

 

CAPITOLUL III 

RĂSPUNDERI PRIVIND  

RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI 

 

 ART. 12 Orice persoană responsabilă cu instruirea și educația trebuie să fie conștientă de 

necesitatea respectării prevederilor prezentului cod, încălcarea acestora ducând la suportarea 

consecințelor legale, cu efecte negative asupra carierei prin aplicarea de măsuri disciplinare.  

ART. 13 Orice persoană implicată în mod direct/indirect în activitățile educative organizate de 

școală, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, ca este 

victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea personalului 

responsabil cu instruirea și educatia, are dreptul de a sesiza in scris Comisia Judeteană de Etică, 

urmând să primească un răspuns oficial în termen de 30 de zile. 

 ART. 14 Procedurile privind functionarea  Comisiei de etică din cadrul scolii, precum si cele 

privind anchetarea si solutionarea încălcării prevederilor Codului, sunt conforme cu prevederile 

stabilite prin Ordinul ministrului educatiei nr 5 550/6.10.2011  privind aprobarea Regulamentului 

de Organizare si Functionare a Consiliului National de Etică din Învățământul Preuniversitar  

( R.O.F.C.N.E.I.P.). 

ART. 15 Încălcările prevederilor prezentului cod reprezintă abateri disciplinare şi se sancţionează 

conform legislaţiei în vigoare. 

 

 

CAPITOLUL IV 

Dispoziții finale 

ART. 16. Prezentul cod se completează cu dispozițiile legale în vigoare, prezentate la actele 

normative conexe. 

ART. 17 Prin prevederile prezentului cod, activitatea Comisiei  de etică de la nivelul  Scolii 

Gimnaziale Centrale  nu se substituie activitatilor Comisiei de cercetare disciplinara constituite la 

nivelul şcolii sau a forurilor superioare. 

https://lege5.ro/Gratuit/gmydinztgiya/capitolul-iii-dispozitii-finale-anexa?dp=gi3tcmjrheydmmi
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ART. 18. Propunerile de modificare sau de completare a prevederilor prezentului cod se fac în 

Comisia  de etică, cu votul a cel puțin 2/3 din membri. 

ART. 19. Încălcările prevederilor prezentului cod reprezintă abateri disciplinare și se 

sancționează conform legislației în vigoare; orice abatere de la prevederile prezentului cod vor fi 

aduse la cunostintă Consilierului de etică, prin completarea Formularului pentru sesizarea 

abaterilor de la prevederile Codului de Etică şi Conduită Profesională, existent pe site-ul școlii, 

urmând ca, în functie de situatie, Consilierul de etică să supună problema  Comisiei  de etică. 

 

 

ASIGURAREA PUBLICITĂŢII 

         Prezentul cod se afişează în cancelarie şi se publica pe site. 

         Prezentul cod se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce 

efectele din momentul încunoştiinţării acestora;  

         Informarea salariaţilor cu privire la conţinutul codului de etică şi integritate se face la 

nivelul fiecărui compartiment, prin grija şefului ierarhic  superior; toţi salariaţii vor semna de 

luare la cunoştinţă;  

       Orice modificare adusă codului de etică şi integritate este supusă procedurii de informare. 

 

 

Comisia de lucru privind întocmirea Codului de conduită, etică şi integritate – Decizia nr. 

77/23.09.2020: 
 

Director, prof. Dumitraşcu Florentina 

Secretar şef, Popa Eugenia Luminiţa  

Prof. inv. primar, Şerban Magdalena Mihaela- responsabil SCIM 

Prof. inv. primar, Iordache Laura 

Prof. Nicolae Lidia 

 

Consilierul de etică și integritate, desemnat la nivelul ŞCOLII GIMNAZIALE CENTRALE, 

MUNICIPIUL CÂMPINA, pentru anul şcolar 2020- 2021: Prof.înv.primar, Şerban Magdalena 

Mihaela - Decizia nr. 79/23.09.2020. 

 

http://scoalacentrala.com/examene/uncategorized/formular-pentru-sesizarea-abaterilor-de-la-prevederile-codului-de-etica-si-conduita-profesionala
http://scoalacentrala.com/examene/uncategorized/formular-pentru-sesizarea-abaterilor-de-la-prevederile-codului-de-etica-si-conduita-profesionala

