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Codul de etică profesională al personalului Liceului Pedagogic ”Nicolae Iorga”, 

Botoşani, este realizat în conformitate cu următoarele acte normative care stau la baza 

elaborării Ghidului de bune practici pentru implementarea Standardului 1- Etică și 

integritate:  

 

 Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice 

şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;  

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;  

Legea nr. 52/2003 cu privire la transparenţa decizională;  

 Legea nr. 144/2007 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate;  

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor 

persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;  

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative, cu modificările ulterioare;  

Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese 

în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;  

Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu 

prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei;  

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi 

funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea metodologiei standard de 

evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, 

împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu 

indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul 

registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea metodologiei de evaluare a 

incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu 

formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;  
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Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 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;  

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 

fondurilor publice naționale aferente acestora;  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare 

la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative;  

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice;  

Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1442/2018 pentru 

aprobarea procedurii privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și 

implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice.  

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

contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 233 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, actualizată în 2022; 

Art. 40, alin. (3) din Ordinul MENCS nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea       

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

          Codul de conduită a profesorilor mentori, Ordinul MECTS nr. 5485 din 29 septembrie 

2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru 

coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice; 

         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului naţional de etică din 

învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul MECTS nr. 5550/2011; 

Ordinul SGG nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Controlului intern managerial al 

entităţilor publice. 

Misiunea şi viziunea Liceului Pedagogic ”Nicolae Iorga”, Botoşani: conform PAS 
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Prezentul cod de etică este elaborat în baza Ordinului Nr. 4831/2018 din 30 august 

2018,  

privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, art. 10 și 16 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

național de etică din învățământul universitar, aprobat prin OMECTS nr. 5550/2011 și a art. 

88 din Legea Educației Naționale nr 1/2011 actualizată în 2022, reprezentând un set de 

principii care urmează să fie respectate de către cadrele didactice și personalul auxiliar din 

unitatea noastră.  

Codul de etică pentru colectivul Liceului Pedagogic”Nicolae Iorga”, Botoșani, a fost 

realizat pentru a clarifica natura responsabilităţilor etice ce servesc drept standard de ghidare 

și  evaluare judicioasă a conduitei în situaţiile în care sunt demonstrate implicaţii profesionale 

şi etice. De asemenea, ele sunt necesare pentru a menţine standardele de integritate, conducere 

şi profesionalism în rândul cadrelor didactice, a personalului auxiliar și administrativ. 

Codul, aderă la convingerea fundamentală că elevul este motivul cel mai important 

pentru  

existenţa profesiei și, de aceea, este orientat spre o educaţie publică de calitate. Cadrele 

didactice şi personalul din educaţie au responsabilitatea de a întări încrederea generală a 

publicului în standardele serviciilor ce sunt aşteptate de la toţi cei implicaţi în această 

importantă activitate. Comportamentul etic trebuie să fie o parte integrantă a instituției, un 

mod de a acționa care trebuie profund înrădăcinat în colectivul şcolii.  

În acest context, prezentul Cod de etică și deontologie profesională promovează:  

a. Competenţa profesională;  

b. Integritatea morală;  

c. Cultura organizațională;  

d. Formele respectului (respect faţă de muncă şi valori, faţă de persoane şi comunitate);  

e. Creativitatea, inițiativă şi responsabilitatea;  

f. Armonizarea interesului individual cu cel colectiv;  

g. Deschiderea către viața comunitătații;  

h. Alinierea la tendinţele și practicile învăţământului european.  

 

       Codul de Etică se referă la unele valori esenţiale legate de profesia de profesor, şi 

anume: integritatea, onestitatea, respectul responsabilitatea şi încrederea.  
 

          Profesorul trebuie să demonstreze INTEGRITATE prin: crearea şi menţinerea 

relaţiilor profesionale corespunzătoare  și comportarea cu imparţialitate, încredere şi 

onestitate. 
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Profesorul trebuie să demonstreze ONESTITATE prin: exersarea acţiunilor de zi cu zi 

cu corectitudine, de la gânduri la fapte, exprimarea stimei faţă de o altă persoană, acţionând şi 

discutând sincer şi corect.  

          

Profesorul trebuie să demonstreze RESPECT prin: calitatea de a fi tolerant, atent şi 

înţelegător cu alte persoane, cu părerile şi valorile lor; calitatea de a fi conştient de faptul că 

relaţia cu elevii şi părinţii acestora trebuie să fie bazată pe respect reciproc, încredere şi 

confidenţialitate. 

 

           Profesorul trebuie să demonstreze RESPONSABILITATE prin: oferirea priorităţii 

educaţiei şi îngrijirii elevilor  angajarea în activităţi de dezvoltare profesională continuă şi de 

îmbunătăţire a strategiilor de predare-învăţare, colaborarea şi cooperarea cu colegii în 

interesul educării şi bunăstării discipolilor.  

 

Profesorul trebuie să demonstreze ÎNCREDERE prin: calitatea de a fi cinstit şi rezonabil, 

participarea la bunăstarea indivizilor şi a comunităţii, soluţionarea conflictelor prin discuţii 

profesionale şi de reflecţie  

 

PRINCIPIILE ETICII: 

a) imparțialitate și obiectivitate;  

b) independența și libertate profesională;  

c) responsabilitate morală, socială și profesională;  

d) integritate morală și profesională;  

e) confidențialitate și respect pentru sfera vieții private;  

f) primatul interesului public;  

g) respectarea și promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educației;  

h) respectarea legislației generale și a celei specifice domeniului;  

i) respectarea autonomiei personale;  

j) onestitate și corectitudine;  

k) atitudine decentă și echilibrată;  

l) toleranță;  

m) autoexigență în exercitarea profesiei;  

n) interes și responsabilitate in raport cu propria formare profesională, în creșterea calității 

activității  

didactice și a prestigiului unității și instituției de învățământ preuniversitar, precum și a 

specialității,  

domeniului în care își desfășoară activitatea;  

o) implicare în procesul de perfecționare a caracterului democratic al societății.  
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CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art.1.(1) Prezentul Cod de etică profesională (denumit în continuare Cod) este 

elaborat în baza art. 10 și a art. 16 din OMECTS nr.5550/2011 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul 

preuniversitar.  

(2) Codul este aplicabil întregului personal al Liceului Pedagogic ”Nicolae Iorga”, 

Botoşani, responsabil cu instruirea și educația și care, în conformitate cu art. 88, alin. (2) – (3)  

din Legea Educației Naționale 1/2011, îndeplinește funcția didactică de personal didactic de 

predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, 

personalul didactic asociat ce are obligaţia, datoria morală şi profesională de a cunoaşte şi de 

a aplica prevederile prezentului cod. 

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 garanție a creșterii 

calității și prestigiului Liceului Pedagogic ”Nicolae Iorga”, Botoşani, scop posibil de atins 

prin intermediul următoarelor obiective:  

a) menținerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuțiilor 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; 

d) creșterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educațională;  

e) facilitarea promovării și manifestării unor valori și principii aplicabile în mediul 

școlar, inserabile și în spațiul social;  

f) sensibilizarea opiniei publice în direcția susținerii valorilor educației.  
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CAPITOLUL II 

VALORI, PRINCIPII ȘI NORME DE CONDUITĂ 

 

Art.4 – Misiunea Liceului Pedagogic ”Nicolae Iorga”, Botoşani: 

 

Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” își propune dezvoltarea unui set de valori morale, 

bazate pe respect, integritate, demnitate și toleranță care vor fundamenta evoluția elevilor 

școlii atât din punct de vedere profesional, cât și social, stimularea performanței individuale, 

dar și a cooperării prin asigurarea de șanse egale la educație în vederea integrării optime pe 

piața muncii și a promovării învățării pe tot parcursul vieții. 

 

VALORILE ȘCOLII 

Respect – pentru sine, pentru ceilalți, pentru muncă și pentru valorile naționale și europene; 

 Demnitate – curajul și abilitatea de a-și susține propriul sistem de valori; 

 Responsabilitate – capacitatea de a-și asuma cu perseverență drepturile și obligațiile 

care derivă din statutul de membru al comunității noastre școlare și sociale; 
 Toleranță – acceptarea conștientă a diferențelor individuale și de grup și a necesității 

șanselor egale pentru toți; 

 Disciplină – ordine, punctualitate și respectarea autorității; 
 Cooperare – cu partenerii educaționali ai societății (familie, instituții publice, agenți 

economici etc.); 
 Patriotism – cunoașterea, asumarea și promovarea valorilor naționale. 

Liceul îşi propune, de asemenea, să dezvolte o cooperare şi un parteneriat real: 

profesori, părinţi, agenţi economici, comunitatea locală, autoritatea locală. 

În această perspectivă, şcoala este, în egală măsură, preocupată de crearea unui climat 

favorabil studiului şi învăţării continue atât pentru elevi, cât şi pentru personalul şcolii. Sunt 

încurajate cercetarea, studiul individual, competenţa şi perfecţionarea continuă a cadrelor 

didactice care predau în şcoală, condiţii ale formării deprinderilor prin dezvoltarea 

competenţelor transferabile şi a atitudinilor bazate pe valori. 

Obiectivul strategic al şcolii devine astfel formarea unei resurse umane pregătite,  

competitive, capabile să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare.  
 

           Art. 5 -  VIZIUNEA ȘCOLII 
 

Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” din Botoșani se definește ca fiind o unitate școlară 

cu tradiție și cu un parcurs educațional bine conturat prin împletirea pregătirii teoretice cu cea 

vocațională a elevilor noștri și instruirea a numeroase generații de specialiști în educație. 

Deviza școlii, «DOCENDO DISCIMUS» exprimă succint viziunea școlii potrivit căreia 

învățându-i pe alţii, învăţăm noi înșine. 

Art. 6. - Personalul didactic din cadrul Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga”, Botoşani, 

trebuie să își desfășoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori și 

principii:  

a) imparțialitate și obiectivitate;  

b) independenţă şi libertate profesională; 

c) responsabilitate morală, socială și profesională;  

d) integritate morală și profesională;  

e) confidențialitate şi respect pentru sfera vieţii private;  

f) primatul interesului public;  
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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 și corectitudine;  

k) atitudine decentă şi echilibrată; 

l) toleranță;  

m) autoexigență în exercitarea profesiei;  

n) interes și responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creşterea 

calităţii activităţii didactice şi a prestigiului Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoşani, 

precum şi a specialităţii, domeniului în care acesta îşi desfăşoară activitatea;  

o) implicare în procesul de perfecţionare a caracterului democratic al societăţii.  

 

Art.7. – În relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, elevii, personalul didactic de la 

Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga„ Botoşani are obligația de a cunoaște, de a respecta și 

aplica norme de conduită prin care se asigură: 

a) ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei, 

elevii   Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani, prin: 

b) supravegherea acestora atât pe parcursul activităților derulate în școală cât și în 

cadrul celor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia; 

c) interzicerea agresiunilor verbale, fizice și a tratamentelor umilitoare asupra 

beneficiarilor direcţi ai educaţiei, elevii;  

d) protecţia fiecărui beneficiar al educaţiei, elev, prin sesizarea oricărei forme de 

violență verbală sau fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, 

neglijență sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările 

ulterioare;  

e) combaterea oricăror forme de abuz; 

f) interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor sexuale cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, 

elevii;  

g) interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie: 

h) eliminarea oricăror posibilități de fraudare a examenelor; 

i) interzicerea solicitării, acceptării sau colectării de către personalul didactic a unor 

sume de bani, cadouri sau prestării anumitor servicii în interesul personal al cadrului didactic, 

în vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai educaţiei, elevii, de tratament preferenţial 

ori sub ameninţarea unor sancţiuni sau repercusiuni, de orice natură ar fi acestea; 

j) eliminarea favoritismului; 

k) interzicerea meditaţiilor contra cost in cadrul scolii cu beneficiarii direcţi ai 

educaţiei, elevii de la formaţiunile de studiu la care este încadrat; 

l) asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive; 

m) respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar 

direct al educaţiei, elev al Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga, Botoșani. 

 

Art. 8.  – În relaţiile cu părinţii şi cu reprezentanţii legali ai beneficiarilor direcţi 

ai educaţiei, personalul didactic al Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga, Botoşani, respectă şi 

aplică norme de conduită prin care se asigură: 

a) stabilirea unei relații de încredere mutuală şi de comunicare;  

b) respectarea confidențialității informaţiilor, a datelor furnizate și a dreptului la viaţă 

privată şi de familie;  

c) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau de sume de bani pentru serviciile 

educaţionale oferite, în condiţiile art. 5 lit. b) pct. (ii); 

d) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor 

deschise şi gratuite, fără a impune achiziţionarea celor contra cost. 
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Art. 9. – (1) Relaţiile colegiale ale personalului didactic al Liceului Pedagogic 

„Nicolae Iorga”, se bazează pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, 

toleranță, sprijin reciproc, confidențialitate, competiție loială. 

(2) În activitatea profesională, personalul didactic al Liceului Pedagogic „Nicolae 

Iorga”, evită practicarea oricărei forme de discriminare şi denigrare în relaţiile cu ceilalţi 

colegi şi acţionează pentru combaterea fraudei intelectuale, inclusiv a plagiatului. 

Art. 10. – Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere, îndrumare şi 

control, directorul, directorul adjunct şi fiecare membru al Consiliului de administraţie al 

Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoşani respectă normele de conduită managerială 

prin care se asigură:  

a) promovarea standardelor profesionale și morale specifice;  

b) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale și a normelor etice;  

c) evaluarea obiectivă conform atribuţiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor de serviciu 

din fișa 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. 

Art. 11. – În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului 

didactic al Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga”, Botoșani îi este interzis: 

a) să folosească baza materială din spațiile de învățământ în vederea obținerii 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 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. 

Art. 12. – În relaţiile cu alte unităţi şi instituţii de învăţământ, precum şi cu 

reprezentanții comunității locale, personalul didactic al Liceului Pedagogic „Nicolae 

Iorga”, Botoșani,  respectă şi aplică norme de conduită prin care: 

a) asigură sprijin în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate; 

b) manifestă responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către 

instituţiile de stat în protejarea drepturilor beneficiarului direct al educaţiei, elevul, 

atunci când interesul şi nevoia de protecţie a acestuia impun acest lucru. 
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CAPITOLUL III 

DISPOZIȚIILE FINALE 

 

 

ART. 13     Prezentul cod se completează 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. 14 Prin prevederile prezentului cod, activităţile comisiilor judeţene de 

etică/Comisiei de Etică a Municipiului Bucureşti 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. 15  Propunerile de modificare sau de completare a prevederilor prezentului cod 

se fac în Consiliul naţional de etică, cu votul a cel puţin 31 de delegaţi din totalul de 42 de 

delegaţi, şi se înaintează Ministerului Educaţiei Naţionale.      

ART. 16 Încălcările prevederilor prezentului cod reprezintă abateri disciplinare şi se 

sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 
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