CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA PRAHOVA
CENTRUL JUDETEAN DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA PRAHOVA

Nr. …………………………………….

Aprobat ,
Consiliul de Administratie CJRAE Prahova

CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ PENTRU
PROFESORUL CONSILIER ŞCOLAR

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. - (1) Prezentul Cod de Etică este elaborat în concordanta cu Legea Educatiei Nationale nr.1/ 2011 , OMECTS
5555/2011 si a altor prevederi legislative in vigoare.
(2) Codul de conduita etica este aplicabil tuturor cadrelor didactice din cadrul CJRAE - CJAP Prahova şi care, în
conformitate cu prevederilor “Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, îndeplinesc funcţia
de personal didactic/cadru didactic, precum şi funcţii de conducere, îndrumare şi control în cadrul unităţii .
Art. 2. – Codul de conduita etica funcţionează atât ca un contract moral între beneficiarii activitatii de asistenta
psihopedagogica (elevi, părinţi/tutori legali, cadre didactice din unitati scolare beneficiare ale activitatii de asistenta
psihopedagogica ) şi personalul didactic din cadrul institutiei, cât şi ca un sistem de standarde de conduită colegială
capabile să contribuie la coeziunea instituţională, la menţinerea unui climat de munca adecvat la nivelul institutiei.
Art. 3. - Respectarea prevederilor prezentului Cod de conduita etica reprezintă o garanţie a creşterii calităţii activitatii de
asistenta psihopedagogica, cadrele didactice din cadrul institutiei avand datoria morală şi profesională de a cunoaşte, a
respecta şi a aplica prevederile prezentului Cod de conduita.

CAPITOLUL II
VALORI, PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ
Art. 4. - Personalul didactic din cadrul institutiei trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu
următoarele valori şi principii:
a) imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
b) responsabilitate morală, socială şi profesională;
c) integritate morală şi profesională;
d) confidenţialitate;
e) activitate în interesul public;
f) respectarea şi promovarea interesului superior al copilului;
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g) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;
h) respectarea autonomiei personale;
i) onestitate şi corectitudine intelectuală;
j) respect şi toleranţă;
k) autoexigenţă în exercitarea profesiei;
l) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
m) implicarea în creşterea calităţii activităţii didactice/ de asistenta psihopedagogica şi a prestigiului instituţiei ;
n) respingerea conduitelor didactice inadecvate.
Art. 5. - În vederea asigurării calitatii activitatii didactice / de asistenta psihopedagogica în relaţiile cu elevii, cadrele
didactice din cadrul institutiei au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în
vedere:
(1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin:
a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor desfăşurate în cadrul unitatii cât şi în cadrul
celor organizate de unitate în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în
aceste acţiuni;
b) interzicerea agresiunilor fizice, a limbajului agresiv şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra
elevilor;
c) asigurarea protecţiei fiecărui elev în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
d) interzicerea hărţuirii sexuale, a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale;

(2) Responsabilitate în activitatea didactica/ de asistenta psihopedagogica a elevilor prin:
a) Desfasurarea unor activitati adaptate nevoilor educationale specifice si in consens cu competentele de cadru
didactic
b) Cultivarea unui mediu de incredere reciproca in relatia de consiliere scolara/ asistenta psihopedagogica cu elevii
in vederea desfasurarii optime a activitatilor de asistenta psihopedagogica
c) Informarea elevilor consiliati despre beneficiile si limitele activitatii de consiliere scolara/ asistenta
psihopedagogica
d) Promovarea unei comunicari eficiente cu elevii
(3) Respectarea confidenţialităţii datelor furnizate in cadrul activitatii de asistenta psihopedagogica / consiliere scolara şi
a dreptului la intimitate individuală şi familială;
(4) Asigurarea egalităţii de şanse in educatie. In desfasurarea activitatilor de asistenta psihopedagogica cu elevii
cadrele didactice :
(a) vor oferi oportunitati egale tuturor elevilor , indiferent de natura unor diferente specifice ale acestora
(b) vor asigura accesul nediscriminativ la activitatile de asistenta psihopedagogica / serviciile de informare,
consiliere si orientare scolara
(c) vor avea in vedere nevoile educationale individuale ele elevilor
(d) vor da dovada de impartialitate si integritate, respectand interesele educationale ale elevilor, evitand insa
atitudinile partizane
(5) Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.
(6) Informarea elevilor despre obiectivele activitatilor / de asistenta psihopedagogica/ consiliere scolara, modalitatile de
desfasurare
(7) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
a) solicitarea/acceptarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii
de interes privat pentru cadru didactic, în vederea beneficierii de către elevi de tratament preferenţial ori sub
ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea;
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b) traficul de influenţă şi favoritismul;
c) colectarea de fonduri de la elevi/ părinţii acestora pentru cadouri/ protocolul destinat cadrelor didactice
antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi
(8) Interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios, în cadrul unităţii sau în
afara acesteia.

Art.6. - În activitatea de asistenta psihopedagogica in relaţia cu părinţii/tutorii legali, cadrele didactice vor respecta şi
aplica următoarele norme de conduită:
a) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile;
b) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ tutorilor legali;
c) informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea explicaţiilor
necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative/ activitatii de asistenta psihopedagogica;
d) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială;
e) personalul didactic nu va impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri
materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;
f) consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă a copiilor lor,
din perspectiva atributiilor, competentelor de cadru didactic şi a respectării interesului major al copilului.
g) accesul nediscriminativ la activitatile de asistenta psihopedagogica / serviciile de informare, consiliere si
orientare scolara.
Art. 7. Cadrele didactice vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială:
a) relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine,
toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi
a plagiatului;
b) orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând convingerile politice şi
religioase;
c) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi
colegi;
d) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanţa şi rezultatele
profesionale;
e) încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în
activitatea didactică;
f) orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională
şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral;
Art. 8. Cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare şi control sau care sunt membrii în
structuri de conducere, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială:
a) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
b) evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;
c) selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei în vigoare;
d) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei deţinute;
e) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii;
f) exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării şi
consilierii manageriale corecte şi obiective.
g) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;
h) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;
Art. 9. - În exercitarea activităţilor didactice/ de asistenta psihopedagogica personalului didactic îi este interzis:
a) consumul de substanţe psihotrope sau alcool;
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b) încurajarea sau acceptul pentru consumul de substanţe psihotrope sau alcool de către elevi, în prezenţa cadrului
didactic şi aflaţi sub supravegherea acestuia;
c) folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii financiare
personale directe;
d) distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ;
e) distribuirea materialelor pornografice;
f) utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
g) organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în
incinta unităţii/instituţiei de învăţământ.
Art. 10. În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale
următoarele norme de conduită:

cadrele didactice vor respecta şi aplica

a) colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în vedere asigurarea
sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
b) colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale 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 de stat în protejarea drepturilor
copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a copilului impun 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 nonguvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să conducă la prozelitism religios şi partizanat
politic, acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală a elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a
acestora.

CAPITOLUL III
RĂSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI DE CONDUITA ETICA
Art. 11. - Prezentul Cod de conduită etica face distincţia între încălcarea neintenţionată şi cea intenţionată a prevederilor
sale.
(1) În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit , persoana în cauză va fi consiliată cu privire
la înţelegerea situaţiei de încălcare a principiilor codului de etică şi, respectiv, va fi sprijinită pentru concilierea
amiabilă cu partea reclamantă.
(2) În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit, se vor aplica in functie de gradul de incalcare
a normelor acestuia prevederile Statutului personalului didactic din cadrul Legii Educaţiei Naţionale 1/2011.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 12. - Prezentul Cod de conduita nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici
nu poate contraveni acestora.
Art. 13. Prezentul Cod de conduita etica a fost aprobat de catre Consiliul de Administratie , pe baza consultarii/
propunerilor cadrelor didactice din unitate .
Art. 14 Prezentul Cod de conduita etica se aplică începând cu anul scolar 2015-2016.
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