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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 

 
 

POLITICA ETICĂ 

DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
 
 

1. Generalităţi 

Scopul acestei politci etice este acela de a stabili o cultură a deschiderii, a încrederii în 

educaţie şi a integrităţii în cadrul unităţilor de învăţământ de pe teritoriul României. 

Implementarea acestei politici este un efort colectiv al întregului personal, didactic sau 

ne-didactic, care lucrează în unităţile de învăţământ, atât de stat cât şi particulare, de orice 

nivel.  

Tot personalul care lucrează în unităţile de învăţămînt românesc trebuie să cunoască şi să 

aplice această politică. 

 

Orice unitate de învăţămînt, de stat sau particulară, de orice nivel, se va implica pentru a-

şi proteja proprii angajaţi, elevii, studenţii, cursanţii, părinţii, tutorii, aparţinătorii legali, 

partenerii, colaboratorii de orice acţiuni vătămătoare sau ilegale generate de orice alte 

persoane sau entităţi cu sau fără intenţie.  

 

Orice unitate de învăţământ, de stat sau particulară, de orice nivel, nu va tolera sub nici o 

formă şi în nici o situaţie aplicarea defectuasă sau parţială a acestei politici. Ministerul 

educaţiei naţionale va lua măsurile corespunzătoare pentru a corecta, a aduce la zi sau 

modifica această politică ori de câte ori situaţia o va impune. Orice violare a acestei 

politici este intolerabilă.  

 

2. Scop 

Scopul acestei politici este acela de a garanta atât beneficiarilor sistemului educaţional cât 

şi propriilor angajaţi un mediu sănătos de relaţionare. Această politică va servi drept ghid  

pentru un comportament etic al tuturor actorilor implicaţi în procesul educaţional.  

 

3. Aplicabilitate 

Această politică se aplică în egală măsură personalului unităţilor de învăţământ, didactic 

sau ne-didactic, elevilor, studenţilor, cursanţilor, părinţilor, tutorilor, aparţinătorilor legali, 

partenerilor, colaboratorilor, consultanţilor şi oricăror alte categorii al căror obiect de 

activitate inferează cu cel al unităţii de învăţământ, inclusiv personalul unei terţe părţi.  
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4. Politica 

4.1. Angajamentul etic al conducerii unităţii de învăţământ 
4.1.1. Conducerea unităţii de învăţământ trebuie să fie un exemplu în aplicarea eticii. 

Onestitatea şi integritatea vor fi principalele priorităţi ale cadrelor de conducere.   

4.1.2. Conducerea unităţii de învăţământ va adopta politica uşii deschise şi va 

încuraja orice sugestie sau propunere venită din partea angajaţilor sau a 

beneficiarilor procesului de învăţământ. Acest lucru va permite menţinerea unui 

climat social benefic şi abordarea potenţialelor probleme în faza incipientă.    

4.1.3. Cadrele de conducere ale unităţii de învăţământ vor evita orice conflict de 

interese privind poziţia pe care o ocupă.  

4.2. Angajamentul etic al cadrelor didactice 
4.2.1. Principiile care vor fi urmate de cadrele didactice în procesul educaţional sunt: 

4.2.1.1. Competenţă, specializare şi integritate profesională; 

4.2.1.2. Responsabilitate profesională; 

4.2.1.3. Independenţă, imparţialitate şi nediscriminare; 

4.2.1.4. Respect pentru demnitatea umană; 

4.2.1.5. Respect pentru mediu; 

4.2.1.6. Menţinerea pregătirii profesionale la un nivel ridicat. 

4.2.2. Cadrele didactice vor evita orice conflict de interese privind poziţia pe care o 

ocupă în cadrul unităţii de învăţământ.   

4.2.3. Vor avea grijă răspundă nivelului de aşteptare al beneficiarilor procesului 

educaţional.   

4.3. Angajamentul etic al personalului nedidactic 
4.3.1. Personalul nedidactic va acorda respect actorilor implicaţi în procesul 

educaţional. 

4.3.2. Va fi evitat orice conflict de interese legat de poziţia ocupată în cadrul unităţii 

de învăţământ. 

4.3.3. Vor contribui la menţinerea unui climat armonios în cadrul unităţii de 

învăţământ prin executarea corectă a sarcinilor. 

4.4. Angajamentul etic al beneficiarilor procesului educaţional 
4.4.1. Beneficiarii procesului educaţional – elevi, studenţi, cursanţi cât şi părinţi, 

tutori, aparţinători legali sunt obligaţi să acorde respect personalului unităţii de 

învăţământ precum şi simbolurilor sau mărcilor acesteia.  

4.4.2. Beneficiarii procesului educaţional, indiferent de categoria din care fac parte, 

vor avea relaţii bazate pe respect şi nediscriminare. 

4.5. Conştientizarea politicii în cadrul unităţii de învăţământ 
4.5.1. Va fi încurajată şi recompensată promovarea politicii etice prin comunicare în 

cadrul personalului. 

4.5.2. În cadrul unităţii de învăţământ va fi promovată o atmosferă de încredere şi 

omenstitate care va întări această politică. 

4.6. Menţinerea practicilor etice 
4.6.1. În cadrul unităţii de învăţămînt va fi menţinut permanent un mesaj de 

integritate care va porni de la conducere. Personalul trebuie să menţină o 

atitudine etică şi să sprijine comportamentele etice.  

4.6.2. Personalul unităţii de învăţământ trebuie să încurajeze dialogul deschis, 

onestitatea şi obiectivitatea. 

4.7. Comportamentul ne-etic 
4.7.1. În cadrul unităţii de învăţământ se va evita intenţionarea şi/sau apariţia 

practicilor ne-etice în relaţii, acţiuni sau în comunicare. 
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4.7.2. În cadrul unităţii de învăţământ nu vor fi tolerate violenţa, discriminarea sau 

hărţuirea. 

4.7.3. Nu va fi tolerată utilizarea de către persoane neautorizate a informaţiilor 

aparţinând unităţii de învăţământ, a datelor personalului sau a beneficiarilor 

procesului educaţional.   

4.7.4. Personalul unităţii de învăţământ nu va solicita şi nu va primi foloase 

necuvenite de la beneficiarii procesului educaţional; 

4.7.5. Personalul unităţii de învăţământ nu va folosi în sopuri personale sau pentru 

câştig resursele unităţii de învăţământ şi/sau relaţiile profesionale stabilite în 

acest cadru. 

 

5. Măsuri 
5.1. Orice violare a acestei politici nu va fi tolerată. 

5.2. Personalul unităţii de învăţământ sau beneficiarii procesului educaţional oferit de 

unitatea de învăţământ care încalcă această politică vor deveni subiectul măsurilor 

disciplinare legale, inclusiv excluderea, după caz, din unitatea de învăţământ 

respectiv din procesul educaţional.  

 

6. Revizuire 

6.1. Această politică va fi revizuită de către Ministerul educaţiei naţionale ori de câte ori 

este nevoie. 

6.2. Revizuirea obligatorie se face la 2 ani. 

6.3. Prezenta politică etică intră în vigoare în data de 01.02.2014. 

           
 


