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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

ART. 1. (1) Prezentul cod de etică profesională (denumit în continuare cod) este elaborat în baza art. 2 din O.M.E.N. 

nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru  de  etică  al  personalului  didactic  din 

învăţământul preuniversitar și în baza art. 98 alin. (2) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum și având în vedere Ghidul privind Regulamentul Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal - 2020 și Metodologia-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al 

internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin ORDINUL nr. 5.545 din 10 

septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 837 din 11 septembrie 2020, precum și Nota de informare 

11372/26.08.2021, prin care învățătorii și diriginții nu vor solicita, colecta și prelucra informații privind locul de 

muncă al părinților/reprezentanților legali.. 

(2) Codul este aplicabil personalului didactic din Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara, 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, în cadrul Liceului Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara, denumit în 

continuare personal didactic, al instituției școlare şi care are obligaţia, datoria morală şi profesională de a cunoaşte, 

de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului cod. 

(3) Prin personal didactic se înțelege, conform Legii nr. 1/2022, personalul didactic de predare, personalul didactic 

auxiliar, personalul de conducere, 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. (1) Respectarea prevederilor prezentului cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului LTGM, 

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. 

(2) Codul de etică profesională al Liceului Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara, precum și completările și 

modificările ulterioare ale acestuia se dezbat și se aprobă de către Consiliul Profesoral al Liceului Teoretic 

„Grigore Moisil” Timișoara, fiind aprobate de către Consiliul de administrație al unității școlare. 
 

II. VALORI, PRINCIPII PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ 

 

ART. 4. Personalul didactic trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi 

principii: 

a) imparţialitate şi obiectivitate; 

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; 

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 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. 
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II.2 NORME DE CONDUITĂ ÎN RELAȚIA CU ELEVII 

ART. 5. (1) În relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, de a 

respecta şi de a aplica norme de conduită prin care se asigură:  

a) ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei prin: 

 (i)  supravegherea atât  pe  parcursul  activităţilor  desfăşurate în  unitatea  de învăţământ, cât şi în cadrul 

celor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia; 

 (ii) interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor direcţi ai 

educaţiei; 

 (iii) 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; 

 (iv) combaterea oricăror forme de abuz; 

 (v) interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu beneficiarii direcţi ai educaţiei; 

b) interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie: 

(i) fraudarea examenelor; 

(ii) 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; 

 (iii) favoritismul; 

(iv) meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studiu la care este încadrat; 

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

d) respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al educaţiei.   

e) în comunicarea corectivă cu elevii, se va lua întotdeauna în considerare vârsta, genul, mediul cultural de 

proveniență, contextul socioeconomic.  

f) delegarea sarcinilor, atunci când este cazul, către persoane corespunzătoare din punct de vedere profesional.  

g) respectarea dreptului elevilor de a participa la ședințele Consiliului elevilor;  

h) predarea cunoștințelor fără a denatura faptele prin atitudini părtinitoare sau prejudecăți personale.  

i) În relațiile cu elevii, se interzice orice activitate care ar putea fi asociată prozelitismului religios sau partizanatului 

politic.  

(2) Personalul din invatamantul preuniversitar trebuie sa aiba o tinuta morala demna, in concordanta cu 

valorile pe care trebuie sa le transmita copiilor/elevilor, o vestimentatie decenta si un comportament 

responsabil. 
ART. 6. Cadrele didactice vor păstra confidențialitatea cu privire la orice date legate de starea de sănătate a elevilor 

sau a membrilor acestora de familie, situația familială, viața privată. Niciun fel de date privind sănătatea elevilor sau 

familiei acestora nu vor fi făcute publice, ”public” reprezentând loc care, prin natura sau destinaţia lui, este accesibil 

publicului, inclusiv în mediul virtual. 

 

II.3 NORME DE CONDUITĂ ÎN RELAȚIA CU PĂRINȚII 

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) respectarea confidenţialităţii informaţiilor, a datelor furnizate şi a dreptului la viaţă privată şi de familie; 

c) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau 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. 

e) comunicarea bazată pe corectitudine, obiectivitate, respect, diligență și aplanarea conflictelor, dialog și conciliere.  

f) părinților, toate informațiile care servesc interesului elevului;  

g) respectarea, în relația cu aceștia, a culturii, tradițiilor, valorilor, dacă părinții aparțin altor culturi.  

(2) Cadrul didactic nu va solicita părinților sume de bani în vederea dotării materiale a clasei  sau în alte scopuri.   
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II.4 NORME DE CONDUITĂ ÎN RELAȚIA CU COLEGII 

ART.8 (1) Relaţiile colegiale ale personalului didactic se bazează pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, 

corectitudine,  toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, amabilitate, bună-credință. 

(2) 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. 

(3) Personalul didactic are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii colegilor din cadrul 

Liceului Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea 

funcţiei, prin: 

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

b) dezvăluirea aspectelor vieţii private; 

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

d) formularea unor opinii calomnioase, neavenite, în legătură cu activitatea sau pregătirea profesională a unui coleg - 

personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic.  

e) formularea unor opinii calomnioase, neavenite, în legătură cu viața privată a unui coleg - personal didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic.  

(4) Personalul didactic are obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente 

personale. În exprimarea opiniilor, personalul didactic trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea 

conflictelor datorate schimbului de păreri. 

(5) În relațiile colegiale, profesorii vor acorda și se vor bucura de sprijin și colaborare cu prilejul activităților 

extrașcolare, în desfășurarea proiectelor în care școala este implicată, completarea chestionarelor și altor instrumente 

de măsură și evaluare. 

(6) Conflictele se vor rezolva, pe cât posibil, prin dialog și dezbatere într-un mediu privat.  

(7) Cadrele didactice vor păstra confidențialitatea cu privire la orice date legate de starea de sănătate a colegilor sau a 

membrilor acestora de familie, situația familială sau viața privată. Niciun fel de date privind sănătatea sau viața privată 

colegilor sau a membrilor de familie ai acestora nu vor fi făcute publice, ”public” reprezentând loc care, prin natura 

sau destinaţia lui, este accesibil publicului, inclusiv în mediul virtual. 

 

II.5 NORME DE CONDUITĂ MANAGERIALĂ 

ART. 9. Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere sau care este membru în consiliul de administraţie al 

unităţii de învăţământ 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. 

 

II.6. NORME PRIVIND RESPECTAREA REGULAMENTULUI PRIVIND DATELE PERSONALE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL HIBRID SAU ONLINE:  

 

ART. 10. (1) Personalul didactic are obligația de a consulta Ghidul privind Regulamentul General de Protecția Datelor 

personale pentru anul 2020 și Metodologia-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul 

tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin ORDINUL nr. 

5.545 din 10 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 837 din 11 septembrie 2020, precum și Nota 

de informare nr. 11372/26.08.2021, prin care învățătorii și diriginții nu vor solicita, colecta și prelucra informații 

privind locul de muncă al părinților/reprezentanților legali. 

(2) Vor fi colectate doar datele necesare completării unor statistici solicitate de către Inspectoratul școlar județean 

Timiș sau Ministerul Educației. 

ART. 11. Personalul didactic nu va folosi resurse informatice nerecomandate pentru învățământ. În cazul în care 

accidental cadrele didactice ajung în posesia parolelor colegilor, aceasta nu va fi folosită sau făcută publică.   

ART. 12.(1) Personalul didactic nu va permite accesul persoanelor neautorizate la datele și echipamentele școlii.  

(2) În cazul solicitărilor de a suplini un coleg în situația de învoire colegială, cadrele didactice vor da curs acestora, în 

măsura solicitărilor.  

(3) Cadrele didactice care solicită suplinirea unor ore vor solicita acordul conducerii înainte de a își asigura suplinirea 

cu persoane străine unității de învățământ, acestea având în astfel acces la datele personale ale elevilor. 
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ART. 13.  Pentru a face publice fotografii sau lucrări ale elevilor în mediul online acestea trebuie să aibă acordul clar 

exprimat al elevilor și părinților, care poate fi retras și acordat ori de câte ori se dorește.  

ART. 14.  Personalul didactic va fi în măsură ca, la cerere, să poată oferi informații părinților despre modul în care sunt 

stocate și folosite datele personale ale elevilor.  

ART.15 (1) Securitatea în mediul educațional virtual se realizează conform directivelor UE privind securitatea 

cibernetică, precum și prelucrarea datelor cu caracter personal. În organizarea și desfășurarea activităților în mediul 

virtual se asigură respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal, conform 

prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 

aprilie 2016 . 

 (2) Categorii de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea principiilor legate de prelucrarea 

datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt: 

a) numele și prenumele preșcolarilor/elevilor, numele și prenumele cadrelor didactice care utilizează 

aplicația/platforma educațională informatică; 

b) imaginea, vocea participanților, după caz; 

c) mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau orice alte materiale care conțin date prelucrate prin utilizarea 

aplicației/platformei educaționale informatice; 

d) rezultatele evaluării; 

e) datele de conectare la aplicația/platforma educațională utilizată pentru participare la cursurile online: nume de 

utilizator și parolă de acces. 

(3) Ca măsură de protecție a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia utilizării aplicațiilor/platformelor 

educaționale informatice, se interzice înregistrarea activităților desfășurate online. 

(4) Înregistrările realizate prin monitorizare permanentă a activităților se vor accesa numai la solicitarea conducerii 

școlii și numai justificat de protecția sau apărarea unor drepturi și nu vor fi făcute publice 

 

ART.  16. Participanții la activitățile de învățare desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului au 

următoarele obligații: 

a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate prin 

utilizarea aplicației/platformei educaționale informatice; 

b) de a utiliza aplicația/platforma educațională informatică doar în conformitate cu prevederile legale; 

c) de a nu înregistra, disemina, folosi informații, care conțin date cu caracter personal, în alt mod care excede scopului 

prelucrării acestor date. 

 

II.7 ALTE NORME DE CONDUITĂ 

ART. 17. În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi este interzis: 

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) să utilizeze în activitate un limbaj tendențios și insinuant, sarcasmul și ironia fiind considerate forme de 

violență moderată.  

ART. 18. În relaţiile cu alte unităţi de învăţământ, precum şi cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, 

personalul didactic 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, atunci când interesul şi nevoia de protecţie a acestuia impun acest lucru. 

ART. 19. Personalul didactic din învățământul preuniversitar al Liceului Teoretic ”Grigore Moisil” trebuie să 

respecte măsurile legale și măsurile igienice luate în vederea menținerii igienei și combaterii îmbolnăvirilor. 
 

II.8 LOIALITATEA FAŢĂ DE LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” 

ART. 20. (1) Personalul didactic are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul Liceului Teoretic „Grigore Moisil” 

Timișoara, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale 

ale acestuia. 
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(2) Personalului didactic îi este interzis: 

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Liceului Teoretic „Grigore 

Moisil” Timișoara, cu politicile şi strategiile acestuia; 

b) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; 

c)  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 altor angajaţi, precum şi ale 

persoanelor fizice sau juridice; 

d) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de 

altă natură împotriva Liceului Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara. 

(3) Prevederile alin. (2) lit. a) - c) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, 

dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

 

II.9 UTILIZAREA RESURSELOR LICEULUI TEORETIC „GRIGORE MOISIL” 

ART. 21 (1) Personalul didactic este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a Liceului 

Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun 

proprietar. 

(2) Personalul didactic are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând Liceului Teoretic 

„Grigore Moisil” Timișoara numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute. 

(3) Personalul didactic va prelua și preda prin semnarea unui proces-verbal de predare primire orice bun material care 

i-a fost remis în vederea desfășurării activității profesionale (laptop, tabletă, telefon ș.a.), asigurându-se că utilizarea 

acestor bunuri este conformă cu scopul pentru care bunul a fost conceput. 

  

CAPITOLUL III 

DISPOZIŢII FINALE 

 

ART. 22. Prezentul cod se completează cu dispozițiile O.M.E.N. 4831/2018 din 30.08.2018 privind Codul-cadru  de  

etică  al  personalului  didactic din învăţământul preuniversitar, dispozițiile Regulamentului de organizare și 

funcționare al LTGM 2022-2023 și ale Regulamentului intern al LTGM 2021-2022,   Ghidul GDPR 2020, OMEC 

nr. 5545/2020, nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu contravine 

acestora. 

ART. 23. (1) Monitorizarea aplicării normelor de conduită morală și profesională se realizează de către membrii 

Comisiei județene de etică. 

(2) Prin prevederile prezentului cod, activităţile Comisiei 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. 24. (1) Încălcările prevederilor prezentului cod reprezintă abateri disciplinare şi se sancţionează conform 

legislaţiei în vigoare. 

(2) Personalul didactic răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea 

normelor de conduită profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.  


