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CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ AL PERSONALULUI DIDACTIC, 
DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. I. Codul de Etică al Şcolii Gimnaziale Nr. l Oneşti a fost elaborat în baza art. 98 şi 233 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu OMEC nr. 5447/2020 - Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită 
a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, în conformitate cu prevederile art. 1 O lit. a) şi Art. 
16 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, 
aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.550/2011, cu respectarea Codului 
de conduită a profesorilor mentori, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
5.485/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesori mentori pentru coordonarea 
efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice, a Codului-cadru de etică din 30 august 2018 al 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul 4831/30 august 2018, Regulamentul 
Intern al Şcolii Gimnaziale Nr. I Oneşti şi a Ordinului S.G.G nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului 
Controlului intern managerial al entităţilor publice. 
Codul este aplicabil: 

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

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

Art. 2. (1) 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. 
(2)Prezentul cod a fost elaborat de către o comisie de lucru, fonnată din directori, consilier de integritate şi secretar şi a fos1
avizat în Consiliul Profesoral (la care a participat cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar) şi aprobat de Consiliul de
Administraţie. Documentul conţine şi reglementări suplimentare care nu sunt cuprinse în Codul cadru de etică al personalului
didactic din învăţământul preuniversitar, ce poate fi consultat în întregime pe pagina web a M.E.C. (www.edu.ro, Invăţămân1
preuniversitar, Legislaţie).
(3) Codul de Etică poate fi consultat atât site- ul şcolii https://scoalaunuonesti.ro/, cât şi pe platforma online a şcolii;
(4) Înainte de aprobare, Codul de etică al Şcolii Gimnaziale Nr. I Oneşti s-a înregistrat la secretariatul şcolii.
(5) Codul de Etică poate fi revizuit anual, în tennen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori
este nevoie. Propunerile pentru revizuirea codului de etică al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Oneşti se depun în scris şi se
înregistrează la secretariat şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în prezentul cod.
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Art. 3. Respectarea prevederilor prezentului cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului 
învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor personalului didactic; 

creşterea calitativă a relaţiilor dintre părţile implicate în actul educaţional; 
eliminarea practicilor inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul educaţional preuniversitar; 
creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională; 
facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar preuniversitar, inserabile 
şi în spaţiul social; 

sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei 

reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale 
corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei publice şi al personalului contractual; 
informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea 
personalului contractual în exercitarea funcţiei; 

crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul contractual din administraţia 
publică, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte. 

respectarea intimităţii şi protejarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 şi 
conform OMEC Nr. 5545/2020 din 1 O septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 
desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal 

Art. 4. Orice angajat din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Oneşti, are obligaţia/ datoria morală şi profesională de a 
cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului Cod. 

DEFINIŢTI 

I. Ameninţare de corupţie - Acţiunea sau evenimentul potenţial de corupţie ce poate să apară în cadrul unei activităţi a
Ministerului Educaţiei şi Cercetării sau a unei structuri sobordonate/ coordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării

2. Conflict de interese - Conflictul de interese reprezintă o situaţie, concretă sau aparentă, în care un membru al
personalului didactic, didactic auxiliar sau al personalului administrativ ori o societate, la care acesta este asociat sau
acţionar, are interese personale ori patrimoniale contrare sau neloiale Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Oneşti, exercitate astfel
încât să influenţeze negativ realizarea obiectivă a atribuţiilor funcţiei ocupate sau să afecteze votul în cadrul
organismelor de conducere.

3. Fraudă - Orice acţiune sau omisiune intenţionată în Legatură cu: utilizarea sau prezentarea de declaraţii ori
documente false, incorecte sau incomplete, necomunicarea unei informaţii prin încălcarea unei obligaţii specifice şi
deturnarea unor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate iniţial.

4. Funcţii sensibile- Sunt, de regulă, acele funcţii care prezintă risc semnificativ în raport cu obiectivele.
5. Incident de integritate - Eveniment produs la nivelul unei structuri a Ministerul Educaţiei şi Cercetării, urmat de

dispunerea faţă de personalul implicat a uneia dintre următoarelor măsuri: trimiterea în judecată. Hotărârea definitivă
de condamnare pentru fapte de corupţie, respectiv aplicarea unei sancţiuni disciplinare ca urmare a efectuării unui test
de integritate ori a întocmirii unui raport de evaluare, rămas definitiv, de către Agenţia Naţională de Integritate

6. Incompatibilitate- Situaţia în care se află o persoană juridică sau fizică care are un interes personal şi/sau de grup ce
influenţează imparţialitatea şi obiectivitatea judecăţilor şi acţiunilor sale în luarea deciziilor, întocmirea actelor şi
îndeplinirea atribuţiilor în evaluarea, monitorizarea, realizarea, raportarea activităţilor didactice, de cercetare -
dezvoltare, administrative, precum şi în obţinerea şi încheierea de contracte (comerciale, de cercetare etc.); interesul
personal reprezintă orice avantaj, material sau de altă natură, urmărit sau obţinut, în mod direct sau indirect, pentru
sine ori pentru soţul/ soţia, rude ori afini până la gradul al treilea, de către o persoană care exercită permanent sau
temporar, cu orice titlu, o funcţie de conducere, gestionare, control, prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor,
relaţiilor şi informaţiilor la care are acces, în temeiul exercitării acesteia.

7. Integritate - Caracter integru; sentiment al demnităţii, dreptăţii şi conştiinciozităţii, care serveşte drept călăuză în
conduita omului; onestitate, cinste, probitate

8. Risc de corupţie - Ameninţare de corupţie, vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate,
determinat de cauze/ vulnerabilităţi specifice şi de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/
activităţilor unei structuri
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9. Valori etice - Fac parte din cultura entităţii publice şi constituie un cod nescris, pe baza căruia sunt evaluate
comportamentele

CAPITOLUL al Ii-lea 

VALORI/PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ 

PERSONALUL DIDACTIC 

Art. 5. (1) Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat trebuie să îşi desfăşoare activitatea 
profesională (inculzând şi activităţile didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului) în conformitate cu 
următoarele valori şi principii: 

• imparţialitate şi obiectivitate;
• independenţă şi libertate profesională;
• responsabilitate morală, socială şi profesională;
• integritate morală şi profesională;
• confidenţialitate şi respect pentru sfera vieţii private;
• primatul interesului public;
• respectarea şi promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educaţiei;
• respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;
• respectarea autonomiei personale;
• onestitate şi corectitudine;
• atitudine decentă şi echilibrată;
• toleranţă;
• autoexigenţă în exercitarea profesiei;
• interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a

prestigiului Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Oneşti, precum şi a specialităţii, domeniului în care îşi desf'aşoară
activitatea;

• colaborarea şi cooperarea cu colegii în interesul educării şi instruirii elevilor;
• implicare în procesul de perfecţionare a caracterului democratic al societăţii.

Art. 6. În relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, de a respecta şi 
de a aplica norme de conduită (inculzând şi activităţile didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului) prin 
care se asigură: 

a) ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei prin:
• supravegherea atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în Şcoala Gimnazială Nr. 1 Oneşti, cât şi în cadrul

celor organizate de Şcoala Gimnazială Nr. 1 Oneşti în afara acesteia;
• interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor direcţi ai educaţiei;
• protecţia fiecărui beneficiar direct al educaţiei, prin sesizarea oricărei forme de violenţă verbală sau fizică

exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a acestuia, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• combaterea oricăror forme de abuz;
• interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu beneficiarii direcţi ai educaţiei;

b) interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
• fraudarea examenelor;
• solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea

anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai educaţiei de tratament preferenţial ori sub
ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea;

• favoritismul;
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• meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studiu la care este încadrat;
c) egalitatea de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive;
d) respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al educaţiei.

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: 
• stabilirea unei relaţii de încredere mutuală şi de comunicare, manifestând disponbilitate pentru rezolvarea
problemelor enunţate de către părinţi/ reprezentanţi legali, atât verbal, ,,faţă în faţă", cât şi telefonic sau online;
• respectarea confidenţialităţii informaţiilor, a datelor fumizate şi a dreptului la viaţă privată şi de familie;
• neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite, în
condiţiile art. 6 lit. b) ;
• recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor deschise şi gratuite, fără
a impune achiziţionarea celor contra cost.

Art. 8. 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. 

Art. 9. Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau care este membru 
în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respectă şi norme de conduită managerială prin care se 
asigură: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

promovarea standardelor profesionale şi morale specifice; 
aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice; 
evaluarea obiectivă conform atribuţiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor de serviciu din fişa postului; 
prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcţiei deţinute; 
prevenire.a oricărei forme de hărţuire, discriminare a personalului didactic şi a beneficiarilor direcţi ai educaţiei . 
exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării şi 
consilierii manageriale corecte şi obiective. 
interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie: fraudarea examenelor, a concursurilor de angajare . 

Art. 1 O. În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare, inculzând şi activităţile didactice prm 
intermediul tehnologiei şi al internetului), personalului didactic îi este interzis: 
• să folosească baza materială din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii materiale personale

directe sau indirecte;
• să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale;
• să organizeze activităţi care pun în pericol siguranţa şi securitatea beneficiarilor direcţi ai educaţiei sau a

altor persoane aflate în incinta unităţii de învăţământ;
• să consume alcool şi substanţe interzise, cu excepţia celor recomandate medical;
• să permită şi să încurajeze consumul de alcool şi de substanţe interzise de către beneficiarii direcţi a1

educaţiei, cu excepţia celor recomandate medical;
• să organizeze şi să practice pariuri şi jocuri de noroc.

Art. 11. În relaţiile cu alte unităţi şi instituţii de învăţământ, precum şi cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii 
locale, personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care: 
• asigură sprijin în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
• manifestă responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea
drepturilor beneficiarului direct al educaţiei, atunci când interesul şi nevoia de protecţie a acestuia impun acest
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lucru. 

PERSONALUL CONTRACTUAL (didactic, didactic auxiliar, nedidactic) 

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

• 

• 

• 

• 

• 

• 

prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera 
interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei; asigurarea egalităţii de 
tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice - principiu conform căruia personalul 
contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare; 
profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de 
serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; 
imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă o 
atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea 
atribuţiilor funcţiei; 
integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, 
direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material; 
libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi exprime şi să-şi 
fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri; 
cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de 
serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a 
atribuţiilor de serviciu; 
deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii contractuali în 
exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor. 

Art. 13. Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin 
participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor 
autorităţilor şi ale instituţiilor publice, în limitele atribuţijlor stabilite prin fişa postului. 
(2) În exercitarea funcţiei personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de
a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în
integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.
(3) Personalul nedidactic trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le
primească copii/elevii la şcoală şi să aibă un comportament responsabil.
(4) Personalului nedidactic îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau
emoţional copii/elevii şi/ sau colegii.
(5) Personalul nedidactic are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor/elevilor pe parcusul desfăşurării
programului şcolar.

Art. 14. Respectarea Constituţiei şi a legilor 
Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze 
pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii 
profesionale. 
Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, 
datorată naturii funcţiilor deţinute. 

Art. 15. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice 
Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi 
desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau 
intereselor legale ale acesteia. 
Angajaţilor contractuali le este interzis: 
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei
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publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter 
normativ sau individual; 

b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în
care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă

avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau
angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de
altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă 
dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 
Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului 
contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii. 

Art. 16. Libertatea opiniilor 
În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, 
corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară 
activitatea. 
În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de 
considerente personale. 
În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea 
conflictelor datorate schimbului de păreri. 

Art. 17. Activitatea publică 
Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul 
autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii. 
Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să 
respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi 
desfăşoară activitatea. 
În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau dezbateri 
publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al 
autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea. 

Art. l 8. În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis: 
• să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
• să fumizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
• să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care

fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
• să afişeze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau

denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

Art. 19. Folosirea imaginii proprii 
În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau 
a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri 
electorale. 

Art. 20. Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei 
În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi 
desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un 
comportament bazat pe respect, bunăcredinţă, corectitudine şi amabilitate. 
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Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul 
autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură 
în exercitarea funcţiei, prin: 
• întrebuinţarea unor expresii jignitoare
• dezvăluirea aspectelor vieţii private;
• formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine impartială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a
problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii
şi a autorităţii publice, prin:
• promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi

categorie de situaţii de fapt;
• eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi

politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

Art. 21. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale 
Personalul contractual care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, 
instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o 
imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă. 
În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind 
aspecte naţionale sau dispute internaţionale. 
În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de 
protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă. 

Art. 22. Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor 
Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, 
care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau 
de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o 
recompensă în raport cu aceste funcţii. 

Art. 23. Participarea la procesul de luare a deciziilor 
În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi 
exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial. 
Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de 
către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat. 

Art. 24. Obiectivitate în evaluare 
În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia să asigure egalitatea 
de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine. Personalul 
contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei 
profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, 
numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de 
favoritism ori discriminare. 
Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în 
funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile 
prevăzute la art. 13. 

Art. 25. Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute 
Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de 
lege. 
Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, 
personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de 
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prejudicii materiale sau morale altor persoane. 
Angajaţi.i contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din cadrul instituţiei 
sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin. 
Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari publici să se înscrie în 
organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea 
unor avantaje materiale sau profesionale. 

Art. 26. Utilizarea resurselor publice 
Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor 
administrative-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar. 
Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau 
instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţi lor aferente funcţiei deţinute. 
Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a 
banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. 
Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este 
interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora. 

Art. 27. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri 
Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri: 
I) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea

bunurilor care urmează să fie vândute;
2) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
3) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de

cumpărarea bunului nu au avut acces.
Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în 
proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 
Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau 
privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau 
închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 
Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia 
conflictului de interese. 

CAPITOLUL al III-iea 

COORDONAREA ŞI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ 
PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL 

Art. 28. Rolul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Afacerilor Externe şi Autorităţii Naţionale de 
Control 
Ministerul Administraţiei şi Internelor coordonează şi controlează aplicarea normelor prevăzute de prezentul cod de 
conduită, exercitând următoarele atribuţii: 
• urmăreşte aplicarea şi respectarea în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice a prevederilor prezentului cod de

conduită; soluţionează petiţiile şi sesizările primite privind încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită
sau le transmite spre soluţionare organului competent, conform legii;

• formulează recomandări de soluţionare a cazurilor cu care a fost sesizat;
• elaborează studii şi cercetări privind respectarea prevederilor prezentului cod de conduită;
• colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea intereselor legitime ale

cetăţenilor în relaţia cu personalul din administraţia publică, cu excepţia funcţionarilor publici.
Prin activitatea sa Ministerul Administraţiei şi Internelor nu poate influenţa derularea procedurii disciplinare din 
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, desfăşurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, cu 
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modificările ulterioare. 

Art. 29. Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Naţională de Control 
pot fi sesizate de orice persoană cu privire la: 
• încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită de către angajaţii contractuali;
• constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra angajatului contractual pentru a-l determina să încalce

dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.
Sesizarea prevăzută mai sus nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit legii, din cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor publice. 
Angajaţii contractuali nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu bună- credinţă a 
organelor disciplinare competente, în condiţiile legii. 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Naţională de Control vor 
verifica actele şi faptele pentru care au fost sesizate, cu respectarea confidenţialităţii privind identitatea persoanei 
care a făcut sesizarea. 
Sesizările înaintate Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Afacerilor Externe şi Autorităţii 
Naţionale de Control vor fi centralizate într-o bază de date la Ministerul Administraţiei şi Internelor, necesară 
pentru: 
• identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională;
• identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;
• adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

Art. 30. Soluţionarea sesizării 
Rezultatele activităţii de centralizare a sesizărilor sau petiţiilor se consemnează într-un raport pe baza căruia 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Naţională de Control vor 
formula recomandări către autoritatea administraţiei publice sau instituţia respectivă din sectorul bugetar cu privire 
la modul de corectare a deficienţelor constatate. 
Recomandările Ministerului Administraţiei şi Jnternelor, Ministerului Afacerilor Externe şi Autorităţii Naţionale de 
Control vor fi comunicate: 
• angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;
• angajatului contractual care face obiectul sesizării;
• conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea angajatul contractual care face

obiectul sesizării.
În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluţionării, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a 
comunica autorităţilor competente în monitorizarea implementării şi aplicării prezentului cod de conduită modul de 
soluţionare a măsurilor prevăzute în recomandare. 
În cazul în care în situaţia sesizată este implicat conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori adjuncţii acestuia, 
recomandarea autorităţilor competente în monitorizarea implementării şi aplicării prezentului cod de conduită va fi 
transmisă şi structurii ierarhic superioare instituţiei sau autorităţii publice. 

Art. 31. Publicitatea cazurilor sesizate 
Raportul anual cu privire la Standardul de conduită a personalului contractual, care se întocmeşte de autorităţile 
competente în monitorizarea implementării şi aplicării prezentului cod de conduită şi trebuie să cuprindă şi 
următoarele date: 
• numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională;
• categoriile şi numărul de angajaţi contractuali care au încălcat normele de conduită morală şi profesională;
• cauzele şi consecinţele nerespectării prevederilor prezentului cod de conduită;
• evidenţierea cazurilor în care personalului contractual i s-a cerut să acţioneze sub presiunea factorului politic;
• recomandările propuse;
• autorităţile sau instituţiile publice care nu au respectat recomandările.
Autorităţile competente în monitorizarea implementării şi aplicării prezentului cod de conduită pot să prezinte în
raportul anual, în mod detaliat, unele cazuri care prezintă un interes deosebit pentru opinia publică.Raportul se
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publică pe pagina de Internet a autorităţilor prevăzute la alin. (1 ), iar publicarea se anunţă prin comunicat difuzat 
printr-o agenţie de presă. 

CAPITOLUL al IV-iea 

RĂSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI 

Art. 32. 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/ 
obligaţia de a sesiza comisia judeţeană de etică. 

Art. 33. Procedurile privind funcţionarea comisiei judeţene, 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. 34. Prezentul Cod face distincţia între încălcarea neintenţionată şi cea intenţionată a prevederilor sale. 
În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi audierilor comisiei 
judeţene, 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. 
În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi a audierilor comisiei 
judeţene de etică, aceasta din urmă poate iniţia următoarele măsuri, în funcţie de gradul de încălcare a prevederilor 
prezentului Cod, de repetarea comportamentului respectiv, precum şi în funcţie de punctul de vedere al Consiliului 
Profesoral sau a altor organisme cum ar fi Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Şcolar al Elevilor: 
• concilierea amiabilă cu partea reclamantă;
• atenţionarea colegială în cadrul comisiei judeţene de etică şi informarea Consiliului de Administraţie al unităţii

de învăţământ preuniversitar/instituţiei de învăţământ, pentru luarea în considerare a neconformării persoanei
respective cu prevederile codului;

• 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 al Şcolii
Gimnaziale Nr. l Oneşti, un reprezentant al părinţilor şi psihologul şcolar. Acest program va fi aprobat de către
Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ;

• comisia judeţeană de etică, în funcţie de gradul de încălcare a normelor Codului, poate propune comisiei de
cercetare disciplinară de la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar/inspectoratului şcolar/MEC, analiza
cazului în vederea sancţionării disciplinare, în conformitate cu prevederile "Statutului personalului didactic" din
cadrul Legii Educaţiei Naţionale 1/2011.

Conform Art. 10, e) din cadrul ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 201 I 
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 notifică 
instituţiile statului abilitate cu realizarea cercetării penale. 
Consilierea comisiei de etică a judeţului 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. 
Art. 35. Personalul contractual răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor, potrivit contractului individual de muncă, 
precum şi pentru încălcarea prezentelor normelor de etică şi deontologie care dăunează interesului învăţământului şi 
prestigiului Şcolii Gimnaziale Nr. I Oneşti. 
Art. 36. Dacă la adresa unui cadru didactic se primesc, într-un an şcolar, reclamaţii (contestaţii) repetate, scrise sau verbale, 
cu privire la calitatea procesului de predare-învăţare, nerespectarea deontologiei profesionale sau la corectitudinea evaluării, 

10 



acesta va fi pus în discuţia unei comisii interne de disciplină care va înainta Consiliului de Administraţie propuneri 
corespunzătoare. 

CAPITOLUL al V-lea 

ABATERI DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNI APLICABILE ANGAJAŢILOR 

Art. 37. 

ABATEREA 

onsum de alcool 
m timpul programului 

eîndeplinirea sarcinilor 
de serviciu de pază 
a şcolii (părăsirea postului 
e pază, dormit în post etc.) 

ealizarea defectuoasă a 
arcinilor de serviciu 

tilizarea bunurilor şcolii în 
interes personal 

eefectuarea orei fără un 
otiv întemeiat sau 

erespectarea de către profesor 
duratei orei 

bsenţe nemotivate 

bateri disciplinare cu caracter 
enal (trafic de influenţa, 

oloase necuvenite, hărţuire 
sexuală, etc.) 

SANCŢIUNI APLICABILE 

ustrare in fata C.A /C.P la prima abatere 
educerea salariului de bază cu 10 o/o pentru o 

lună la a doua abatere 
vertisment scris la a 3-a abatere . 
esfacerea contractului de muncă la a 4-a 

ustrare in fata C.A/C.P la prima abatere 
educerea salariului de bază cu I O o/o pentru o 

ună la a doua abatere 
Avertisment scris la a 3-a abatere . 
esfacerea contractului de muncă la a 4-a 

ustrare in fata C.A/C.P la prima abatere 
educerea salariului de bază cu 1 O o/o pentru o 

lună la a doua abatere . 
vertisment scris la a 3 a abatere . 
esfacerea contractului de muncă la a 4-a 

PROCEDURA 
DISCIPLINARĂ 

onform Codului muncii 

onform Codului muncii 

onstatarea se face de către 
omisia dedisciplină, în 
rezenţa unui specialist din 
adrul şcolii 

Se vor imputa pagubele produse , in cazul in care aloarea se va stabili de
aptele vor fi demonstrate. omisia de disciplină, în 

eplata orei (ora "taiată") 

ustrare in fata CA/C.P si neplata orelor 
bsentate 
vertisment scris la a 3-a abatere. 

Desfacerea contractului de muncă la abateri 
epetate în decurs de 6 luni. 

unerea la dispoziţie organelor abilitate, pentru 
ercetare penală. 
esfacerea contractului de muncă, in cazul unei 

entinţe judecătoreşti 
efinitive si irevocabile. 
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laborare cu un specialist al 
colii şi serviciul contabilitate 

irectorul/Directorul adjunct 
a consemna cu roşu în registru 
ra, ca oră neefectuată 

onform Codului muncii 

onform legislaţiei in vigoare 



CAPITOLUL al VI-lea 

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 38. Prezentul cod s-a completat cu dispoziţiile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului 
contractual din autorităţile şi instituţiile publice, şi nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din 
domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora. 

Art. 39. Prin prevederile prezentului Cod, activităţile comisiilor judeţene de etică nu se substituie activităţilor 
comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici activităţilor instituţiilor statului abilitate. 

Art. 40. Răspunderea 
Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a personalului contractual, în 
condiţiile legii. 
Organele cu atribuţii disciplinare au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită şi 
de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare. 
În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de 
urmărire penală competente, în condiţiile legii. 
Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea 
nonnelor de conduită profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice. 

Art. 41. Pentru informarea cetăţenilor, unitatea de învăţământ afişează codul de conduită pe site şi într-un loc 
vizibil in centrul de informare şi documentare din cadrul şcolii. 

Art. 42. Personalul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Oneşti îşi asumă sub semnătură prevederiJe prezentului Cod de Etica. 

Art. 43. Prezentul Cod de Etică devine operant începând cu data la care a fost aprobat de Consiliul de Administraţie 
al unităţii de învăţământ. 

Art. 44. Monitorizarea aplicării Codului de Etică se realizează de către Comisia de monitorizare, coordonare şi 
îndrumare metodologică a sistemului de control managerial intern. 
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