CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ
al
COLEGIULUI NAŢIONAL ,,JEAN MONNET” Municipiul PLOIEŞTI
STABILIT IN CP/31.01.2014
(Conform Legii 1/2011,Art. 98,alin. (2),lit. b)
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Prezentul Cod de etică este elaborat în baza Legii 1/2011,Art.98,
alin.(2),lit.b).
Art. 2 Codul este aplicabil tuturor persoanelor aflate intr-un raport de munca cu
Colegiul Naţional ,,Jean Monnet” Ploieşti, responsabile cu instruirea şi educaţia, şi
care, în conformitate cu prevederilor ,,Statutului personalului didactic” din Legea
Educaţiei Naţionale 1/2011, îndeplinesc funcţia de personal didactic (cadru
didactic) personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum şi funcţii de
conducere, de îndrumare şi control în cadrul unităţii de învăţământ.
CAPITOLUL II
VALORI, PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ
Art. 3 Personalul responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele
didactice, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu
următoarele valori şi principii:
a) imparţialitate, independenţă şi obiectivitate in desfasurarea activitatii
profesionale, precum si în luarea deciziilor.
b) responsabilitate şi integritate morală şi profesională;
c) confidenţialitate;
d) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;
e) respectarea autonomiei personale a elevilor, in cadrul demersului
educational, precum si a colegilor in cadrul raporturilor dintre angajati;
f) onestitate, corectitudine, respect şi toleranţă in intreaga activitate
desfasurata.
Art. 4. În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii,
persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele

didactice, au obligaţia de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica permanent
următoarele norme de conduită:
(1) Ocrotirea sănătăţii fizice si psihice, precum si a demintatii elevilor prin:
a) sanctionarea agresiunilor fizice asupra elevilor;
b) asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă
fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz,
neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu
modificările şi completările ulterioare, constand in luarea masurilor necesare
atat pe cale administrativa (note, rapoarte, consultatii cu ocrotitorul legal
etc.), cât şi prin utilizarea celorlalte mijloace legale de ocrotire, prevăzute de
lege, prin sesizarea organelor competente in cazurile care impun o astfel de
măsură.
c) sanctionarea şi descurajarea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii,
inclusiv a celor consensuale, atât in cadrul relatiilor cadru didactic – elev, cât
si in cadrul relatiilor dintre elevi.
d) sanctionarea şi descurajarea activă a oricărei forme de discriminare pe
motive legate de rasă, nationalitate, etnie, religie, gen, opinie ori apartenenţă
politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate;
(2) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
a) fraudarea examinarilor, prin pretinderea in mod direct sau indirect, pentru
sine sau pentru altul, de bani sau de alte foloase, ori acceptarea promisiunii
unor astfel de foloase, in legătură cu indeplinirea, neindeplinirea, urgentarea
ori intârzierea indeplinirii unui act ce intră in indatoririle sale de serviciu sau
in legătură cu indeplinirea unui act contrar acestor indatoriri, ori prin simpla
favorizare bazată pe criterii subiective sau pe criteriile enuntate la alin. 1, lit.
d.
b) fraudarea examinărilor prin pretinderea in mod direct sau indirect de bani
sau alte foloase pentru sine sau pentru altul de către o persoană care are
influenţă asupra unei persoane cu atributii in procesul de examinare sau
lăsând să se înţeleagă că are o astfel de influenţă;
c) prin examinare se intelege orice act care presupune cuantificarea formală,
prin notare, a performantelor elevilor sau orice proces de selecţie necesar
participării unuia sau mai multor elevi la competitii sau proiecte ca
reprezentant al clasei sau al insitutiei de învăţământ.
d) colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau
pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi

desfăşurarea unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale,
olimpiade, alte concursuri şcolare etc.);
(3) Interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism
religios.
Art. 5. - În relaţia cu părinţii, tutorii legali, curatorii ori persoanele care au in
ingrijire elevul, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular
cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a) informarea acestora despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea
explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor
educative;
b) informarea acestora despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de
prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;
c) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate
individuală şi familială.
d) sprijinirea acestora in vederea luării celor mai bune decizii pentru elev,
implicându-se activ in stabiliriea unor relaţii armonioase intre mediul
familial şi cel şcolar.
Art. 6. - Personalul responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele
didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială:
a) relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate,
cooperare, corectitudine, evitarea denigrării;
b) în evaluarea competenţei profesionale, constând intr-o evaluare pertinentă a
rezultatelor obtinute in demersul educativ, se vor utiliza criterii obiective
(statistice) care au în vedere performanţa şi rezultatele profesionale.
Art. 7. Cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare şi
control aplică următoarele norme de conduită managerială:
a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor materiale si
umane.
b) asigurarea medierii conflictelor personale ale cadrelor didactice care au un
impact asupra activităţii desfăşurate.
c) asigurarea medierii conflictelor dintre cadrele didactice si părinte, tutore,
curator sau persoanele care au in ingrijire elevul in vederea ocrotirii
interesului acestuia.

d) asigurarea controlulului necesar depistării si intreruperii activităţilor ce pot
constitui fapte de corupţie.
e) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;
f) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
g) evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;
h) selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate,
conform legislaţiei în vigoare;
i) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din
perspectiva funcţiei deţinute;
j) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii;
k) depistarea si sancţionarea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic,
indiferent de statutul şi funcţia persoanei hărţuitoare;
l) exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a
evaluării, controlului, îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi
obiective.
Art. 8 În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extraşcolare), membrilor
personalului didactic le sunt interzise:
a) consumul de substanţe psihotrope sau alcool;
b) organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc;
c) distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de
învăţământ;
d) distribuirea materialelor pornografice;
e) utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
f) organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea
elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de
învăţământ.
g) utilizarea limbajului si comportamentului necorespunzator de fata cu elevii,
sau orice astfel de manifestari ce pot ajunge la cunostinta acestora prin
mijloacele de comunicare la distanta.
CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINALE
Art. 9 Personalul responsabil cu instruirea şi educaţia care încalcă una sau mai
multe prevederi ale prezentului Cod de etică se va supune deciziei Comisiei de
disciplină de la Colegiul Naţional ,,Jean Monnet” Ploieşti.

