
Norme de conduită ale cadrului didactic 
(Extras din Codul de etică al cadrului didactic aprobat prin 

ordinul ME Nr. 861 din 07.09.2015, publicat în MO Nr. 59-67 (2016)  art Nr : 407, adus la 
cunoștință în cadrul Consiliului Profesoral din 01.02.2019) 

    6. Norme de conduită în relaţiile cu elevii, copiii 

    În relaţiile cu elevii, copiii cadrele de conducere, cadrele didactice şi cadrele didactice 

auxiliare respectă şi aplică următoarele norme de conduită: 

    1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor, copiilor prin: 

    a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală, precum şi în 

cadrul celor organizate de instituția de învățămînt în afara acesteia, în vederea asigurării 

depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni; 

    b) neadmiterea tratamentelor şi pedepselor degradante, a discriminării sub orice formă şi 

aplicării niciunei forme de violenţă fizică sau psihică; 

    c) asigurarea protecţiei fiecărui elev, copil, prin denunţarea formelor de violenţă fizică 

exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare 

a elevilor, copiilor; 

    d) neadmiterea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual; 

    e) neadmiterea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale. 

    2) Protecţia datelor cu caracter personal ale elevilor. 

    3) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă 

prevăzute de curriculumul naţional. 

    4) Neadmiterea propagandei şovine, naţionaliste, politice, religioase, militariste în procesul 

educațional și implicării elevilor în acţiuni politice (mitinguri, demonstraţii, pichetări) de către 

persoanele responsabile de instruirea şi educaţia elevilor, în cadrul instituţiilor de învățămînt 

general și profesional tehnic sau în afara acestora. 

    5) Excluderea din relaţiile cu copiii și elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea 

egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive. 

    6) Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev. 

    7) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie sau acte conexe corupției cum ar fi: 

    a) primirea sau solicitarea de la elevi, părinţi, asociaţiile părintești (sau orice altă formă de 

organizare a părinților) a unor foloase materiale și alte avantaje necuvenite (sume de bani, 

cadouri sau servicii), indiferent de destinaţia declarată a acestora; 

    b) iniţierea sau organizarea proceselor de colectare de la elevi, părinţi sau asociaţii ale 

părinţilor (orice altă formă de organizare a părinților) a unor foloase materiale și alte avantaje 

necuvenite; 

    d) impunerea de manuale care nu sînt incluse în Schema de închiriere și/sau a materialelor 

didactice auxiliare; 

    e) impunerea unor activităţi extracurriculare contra plată, cadouri sau altor favoruri; 

    f) fraudarea evaluărilor de orice tip contra bani, alte foloase materiale sau avantaje 

necuvenite; 

    g) traficul de influenţă şi favoritismul în procesele de instruire şi de evaluare; 

    h) servicii educaționale cu plată oferite elevilor, copiilor cu care interacționează direct la 

clasă. 

    7. Norme de conduită în relaţiile cu părinţii/alți reprezentanți legali ai copiilor 

    În relaţia cu părinţii/alți reprezentanți legali ai copiilor, cadrele de conducere, cadrele 

didactice şi cadrele didactice auxiliare respectă şi aplică următoarele norme de conduită: 



    1) Creşterea calităţii învățămîntului prin: 

    a) acordarea de consultanţă părinţilor/altor reprezentanți legali în educarea copiilor şi 

susţinerea rolului parental; 

    b) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile; 

    c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/alți 

reprezentanți legali ai copiilor; 

    d) informarea părinţilor/altor reprezentanți legali despre toate aspectele activităţii elevilor 

prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative; 

    e) informarea părinţilor/altor reprezentanți legali despre evoluţia activităţii şcolare, excluzînd 

tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă; 

    f) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi 

familială; 

    g) persoanele responsabile de instruire şi educaţie, în mod particular personalul didactic, nu 

impun, în relaţia cu părinţii/reprezentanții legali, dobîndirea/primirea de bunuri materiale sau 

sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite; 

    h) consilierea părinţilor/altor reprezentanți legali privind alternativele de formare şi 

dezvoltare optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării 

interesului superior al copilului. 

    2) Protecţia datelor cu caracter personal ale părinţilor/ altor reprezentanți legali. 

    3) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie sau acte conexe corupției cum ar fi: 

    a) primirea sau solicitarea de la părinţi sau asociaţiile părintești (sau orice altă formă de 

organizare a părinților) a unor foloase materiale și/sau a altor avantaje necuvenite (sume de 

bani, cadouri sau servicii), indiferent de destinaţia declarată a acestora; 

    b) iniţierea sau organizarea proceselor de colectare de la părinţi sau de la asociaţii părintești 

(sau orice altă formă de organizare a părinților) a unor sume de bani sau cadouri, de prestare a 

anumitor servicii indiferent de destinaţia declarată a acestora; 

    c) iniţierea sau participarea la procesele de creare a asociaţiilor părintești (sau orice altă 

formă de organizare a părinților); 

    d) implicarea în procesele decizionale ale asociaţiilor părintești (sau orice altă formă de 

organizare a părinților); 

    e) iniţierea sau participarea la procesele de creare a fondurilor formale sau informale ale 

claselor, grupelor, instituţiilor de învățămînt; 

    f) încurajarea elevilor şi părinţilor să contribuie la activitatea fondurilor formale sau 

informale ale claselor, grupelor, instituţiilor de învățămînt. 

    8. Norme de conduită în relaţiile cu colegii 

    În relaţiile cu colegii, cadrele de conducere, cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare 

vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită: 

    1) Consolidarea relaţiilor colegiale prin: 

    a) relaţiile profesionale se vor baza pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, 

corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială; 

    b) dezvoltarea continuă a competențelor profesionale în vederea atingerii unor standarde 

superioare de calitate în activitatea didactică; promovarea activității de mentorat prin care o 

persoană cu experienţă (mentorul) oferă sprijin, ajutor şi schimb de experienţă şi cunoştinţe 

unei alte persoane pentru a-i favoriza dezvoltarea profesională şi achiziţia de competenţe sau 

cunoştinţe; 

    c) orice membru al personalului de conducere, personalului didactic şi al personalului 

didactic auxiliar va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi 



colegi; 

    d) niciun membru al personalului de conducere, personalului didactic şi personalului didactic 

auxiliar nu va admite îngrădirea libertăţii de opinie, vizînd activitatea profesională; 

    e) în cadrul şedinţelor, întrunirilor formale şi informale, festivităţilor organizate în instituţiile 

de învățămînt vor fi evitate discuţiile vizînd convingerile politice şi religioase. 

    2) Creşterea prestigiului şi autorităţii personalului din învăţămînt, ceea ce presupune: 

    a) orice cadru de conducere, cadru didactic sau cadru didactic auxiliar trebuie să evite, prin 

afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională şi/sau socială a oricărui alt 

membru al corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele 

normative în vigoare (evaluările de personal, comisia de disciplină, comisia de etică etc.); 

    b) încurajarea reacţiei publice (prin drept la replică, discurs public, întrunire etc.) atunci cînd 

o anumită situaţie creată de către membrii comunităţii educaţionale sau de către oricine 

altcineva din afara acesteia afectează imaginea instituţiei de învăţămînt, sistemului de 

învățămînt general și profesional tehnic, oricărei persoane, membră a comunităţii educaţionale. 

    3) Excluderea factorilor care pot genera acte de corupţie sau acte conexe corupției, cum ar fi: 

    a) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza doar criterii care au în vedere 

performanţa şi rezultatele profesionale; 

    b) întreaga activitate a persoanelor din sistemul de învățămînt, responsabile de instruire şi 

educaţie, trebuie să permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii 

educaţionale, posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, 

asigurînd astfel o informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea 

accesului echitabil la resursele şcolare şi ale sistemului de învățămînt; 

    c) excluderea fraudei intelectuale şi a plagiatului; 

    d) între persoanele din sistemul de învățămînt general și profesional tehnic responsabile de 

instruire şi educaţie se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care 

sînt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare; 

    e) persoanele desemnate în comisiile de evaluare a rezultatelor învăţării, de jurizare a 

competiţiilor şi concursurilor şcolare, de evaluare a activităţii cadrelor didactice şi de 

conducere, de angajare, promovare, certificare, atestare, de stimulare sau de sancţionare a 

personalului sînt obligate să declare conflictele de interese. 

    9. Norme de conduită managerială 

    1) Cadrele de conducere respectă şi aplică următoarele norme de conduită managerială: 

    a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor; 

    b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice; 

    c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice; 

    d) evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului; 

    e) selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate conform 

legislaţiei în vigoare; 

    f) interzicerea oricărei forme de constrîngere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei 

deţinute; 

    g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii; 

    h) interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi 

funcţia persoanei care a comis hărțuirea; 

    i) exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, 

controlului, îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective. 

    2) Protecţia datelor cu caracter personal ale elevilor, părinţilor/altor reprezentanți legali şi 

angajaţilor instituţiei de învățămînt. 



    3) Desfăşurarea de activităţi anticorupţie, cum ar fi: 

    a) identificarea şi sancţionarea angajaţilor care primesc sau solicită de la părinţi sau de la 

asociaţiile părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților) bani, cadouri sau servicii, 

indiferent de destinaţia declarată a acestora; 

    b) identificarea şi sancţionarea angajaţilor care încurajează elevii şi părinţii să creeze fonduri 

formale sau informale ale claselor, grupelor, instituţiilor de învățămînt; 

    c) neimplicarea în procesele decizionale ale asociaţiilor părintești (sau orice altă formă de 

organizare a părinților); 

    d) identificarea, soluționarea situațiilor de conflict de interese şi sancţionarea angajaţilor care 

nu-şi declară conflictele de interese; 

    e) luarea la evidenţă contabilă a tuturor bunurilor materiale, primite cu titlu de donaţie de la 

persoanele fizice sau juridice. 

    10. Norme de conduită în relaţiile cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţilor locale 

    În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, cadrele de conducere, cadrele 

didactice şi cadrele didactice auxiliare vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită: 

    a) colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţilor locale vor avea în 

vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate; 

    b) colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile neguvernamentale ce au ca obiect de activitate 

educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii 

educaţionale de calitate; 

    c) responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile publice în 

protejarea drepturilor copilului, atunci cînd interesul/nevoia de protecţie a copilului impune 

acest lucru; 

    d) parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în 

scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate; 

    e) în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale, 

organizaţiile neguvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să conducă 

la prozelitism religios, partizanat politic, precum și alte acţiuni care pun în pericol integritatea 

fizică şi morală a elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora. 

    11. Activităţi interzise în exercitarea activităților didactice 

    În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extra-şcolare), cadrelor de conducere, 

cadrelor didactice, cadrele non-didactice şi cadrelor didactice auxiliare le sînt interzise: 

    a) introducerea, consumul de substanţe psihotrope sau alcool sau prezența sub influența 

acestora; 

    b) organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc; 

    c) folosirea dotărilor şi a bazei materiale ale instituției de învățămînt în vederea obţinerii de 

beneficii financiare personale; 

    d) distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei tehnico-materiale ale instituției de 

învățămînt; 

    e) distribuirea materialelor pornografice; 

    f) utilizarea de materiale informative dăunătoare copilului; 

    g) organizarea de activităţi care pot pune în pericol securitatea vieții și sănătății 

elevilor/copiilor sau a altor persoane aflate în incinta instituţiei de învățămînt; 

    h) organizarea de activităţi extracurriculare şi extra-şcolare neplanificate, ce nu au fost 

coordonate cu conducerea instituţiei şi, în cazurile prevăzute de actele normative, cu organele 

ierarhic superioare de conducere a învăţămîntului. 


