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CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIUNII DE PROFESOR 

AN ŞCOLAR 2021-2022 

 
 Principii:  

1. Angajamentul faţă de elevi  

2. Angajamentul faţă de profesiunea didactică  

3. Comportamentul etic faţă de colegii de profesie  

4. Angajamentul faţă de comunitatea şcolară şi socială.  

 

1. Angajamentul faţă de elevi  

Cadrul didactic se străduieşte în permanenţă să ajute elevii cu care lucrează în a-şi realiza 

potenţialul de care dispun pentru o completă integrare în viaţa şcolară şi socială.  

De aceea, acesta lucrează pentru a stimula spiritul de investigaţie al elevilor, achiziţia 

cunoaşterii, realizarea înţelegerii şi dezvoltarea scopurilor personale pe termen scurt şi lung.  

În vederea realizării acestor obligaţii statutare faţă de elevi, cadrul didactic:  

1. Nu va împiedica elevii în acţiunea independentă privind realizarea învăţării  

2. Nu va împiedica elevii să formuleze şi să exprime diverse puncte de vedere  

3. Nu va îndepărta de elev temele sau disciplinele relevante pentru progresul acestora  

4. Va face tot posibilul pentru a nu leza în vreun fel sănătatea şi siguranţa elevilor  

5. Nu va crea situaţii stânjenitoare sau umilitoare pentru elevi  

6. Nu va exclude elevii din vreun program de studii şi nu va face nici o discriminare între aceştia 

din nici un fel de motiv (rasă, religie, sex, vârstă, etnie, vederi politice, statut social, etc)  

7. Nu se va folosi de relaţia profesională pentru a-şi atrage vreun avantaj personal  

8. Nu va face publice informaţii personale despre elevi în măsura în care acestea nu servesc 

diverselor scopuri profesionale sau nu sunt solicitate de instanţele desemnate prin lege.  

 

2. Angajamentul faţă de profesiunea didactică  

Profesiunea didactică este investită de sociatate cu încredere şi responsabilitate privind 

cele mai înalte standarde. În ideea că, încrederea în calitatea serviciilor oferite influenţează în mod 

direct societatea în ansamblul său, cadrul didactic va face tot posibilul pentru a contribui la 

ridicarea standardelor profesionale, pentru a crea un climat propice exersării profesiei şi pentru a 
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crea acele condiţii de calitate care vor atrage către cariera didactică persoanele potrivite pentru o 

astfel de carieră. Se asigură, totodată, de prevenirea intrării în această profesie a persoanelor 

necalificate în acest sens.  

În vederea realizării acestor obligaţii statutare faţă de profesiunea didactică, cadrul didactic:  

1. În situaţia participării la concursuri pentru ocuparea unor funcţii, nu va face declaraţii false şi 

nici nu va ascunde date referitoare la competenţe şi calificări  

2. Nu va contribui la intrarea în domeniu a nici unei persoane despre care ştie că nu are calificările 

şi atributele necesare  

3. Nu va face vreo declaraţie falsă, în cunoştinţă de cauză, privind calificările vreunui candidat 

pentru diverse poziţii profesionale  

4. Nu va sprijini nici o persoană în procesul predării neautorizate  

5. Nu va face publice date despre colegi obţinute în decursul activităţii dacă acestea nu fac 

obiectul diverselor scopuri profesionale sau nu sunt solicitate de instituţiile autorizate de lege în 

acest sens  

6. Nu va face declaraţii răutăcioase, în cunoştinţă de cauză, despre nici un coleg  

7. Nu va accepta nici o atenţie, cadou sau favoare care ar putea influenţa deciziile profesionale sau 

acţiunile specifice  

8. Va fi caracterizat de sinceritate în toate chestiunile legate de profesia didactică  

9. Nu va discrimina din nici un punct de vedere (rasă, religie, sex, vârstă, etnie, vederi politice, 

statut social, etc), vreun coleg, dacă este calificat, privitor la beneficii sau participare la orice 

formă de organizare profesională. 

 

3. Comportamentul etic faţă de colegii de profesie  

Cadrul didactic, în realizarea relaţiilor etice cu ceilalţi colegi, îi tratează în mod corect şi 

echitabil pe toţi membrii profesiei didactice.  

1. Nu va face publice informaţii confidenţiale privitoare la colegi decât dacă sunt solicitate de 

lege.  

2. Nu va face, în mod intenţionat, declaraţii false despre vreun coleg sau despre sistemul şcolar.  

3. Nu va afecta libertatea de alegere a colegilor şi va acţiona pentru a îndepărta forţele ce obligă 

educatorii să suporte acţiuni şi ideologii care încalcă integritatea profesională individuală.  

 

4. Angajamentul faţă de comunitatea şcolară şi socială  

Ca şi educatori suntem răspunzători de participarea la dezvoltarea programelor şi 

politicilor educaţionale şi de interpretarea acestora pentru comunitatea şcolară şi cea socială.  
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În vederea realizării acestor obligaţii statutare faţă de comunitatea şcolară şi socială, cadrul 

didactic:  

1. Are responsabilitatea îmbunătăţirii oportunităţilor educaţionale pentru toţi  

2. Recunoaşte faptul că orice instituţie educaţională are o persoană autorizată să interpreteze 

politicile educaţionale oficiale  

3. Recunoaşte dreptul şi responsabilitatea publicului de a participa la formularea politicilor 

educaţionale  

4. Evaluează prin intermediul procedurilor profesionale potrivite, condiţiile de realizare a 

activităţilor educaţionale din interiorul instituţiei, face cunoscute deficienţele majore şi acţionează 

pentru a rezolva situaţiile respective  

5. Foloseşte facilităţile educaţionale pentru scopurile prevăzute, în concordanţă cu politica, legile 

şi reglementările specifice  

6. Îşi asumă responsabilităţi politice şi cetăţeneşti dar se fereşte de la utilizarea privilegiilor şi 

poziţiilor profesionale pentru a promova candidaţi politici sau activităţi partizane  

7. Îşi ia măsurile de precauţie necesare pentru a face distincţia între punctele de vedere personale 

şi cele ale instituţiilor educaţionale la care este afiliat  

8. Nu va distorsiona sau interpreta necorespunzător fapte privind probleme educaţionale în public 

sau prin intermediari  

9. Nu va folosi privilegiile instituţionale pentru câştiguri sau avantaje personale  

10. Nu va oferi cadouri sau favoruri pentru a obţine avantaje speciale  
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