
 

Zece pași pentru implementarea Codului 
de etică al cadrului didactic 
 

Suport informațional pentru instituțiile de învățămînt general 

1. Emiterea ordinului directorului instituției privind constituirea Consiliului de etică al 

instituției de învățămînt general (art. 14, pct.1 din Codul de etică al cadrului didactic). 

5. Încheierea acordului de parteneriat cu organizațiile obștești ale părinților și 

informarea periodică a elevilor, părinților, comunității despre toate activitățile  

desfășurate în cadrul acestor parteneriate. 

6. Luarea la evidență contabilă și asigurarea transparenței în utilizarea mijloacelor 

financiare, a bunurilor materiale și a serviciilor atrase în folosul instituției de 

învățămînt general. 

7. Asigurarea tratării non-discriminatorii a tuturor participanților la actul  

educațional în realizarea parteneriatului cu organizațiile obștești ale părinților. 

10. În activitatea sa, inclusiv în toate deciziile pe care le ia, Consiliul de etică se 

ghidează de interesul superior al copilului, care este beneficiarul primar al  

sistemului de educație și care își poate exercita drepturile independent și/ sau prin 

intermediul părinților/ reprezentanților legali. 

Documentul a fost elaborat de membrii Consiliului de etică al Inspectoratului  
Școlar Național în baza prevederilor Codului  de  etică  al  cadrului  didactic,  
aprobat prin Ordinul ministrului educației nr.861 din 07.09.2015.   

3. Revizuirea Fișelor de post ale cadrelor didactice și de conducere cu includerea 
obligațiunilor și responsabilităților statuate în Codul de etică al cadrului didactic. 

4. Includerea în planul de activitate al instituției de învățămînt general, în  

proiectarea de lungă durată a diriginților a activităților de informare a elevilor și  

părinților și de promovare a prevederilor Codului de etică al cadrului didactic. 

2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
de etică al instituției de învățămînt general. 

9. Desfășurarea activității Consiliului de etică va fi bazată pe corectitudine, imparțialitate,  

principialitate și responsabilitate. 

8. Respectarea cadrului normativ-juridic privind interacțiunea cu organizațiile  

obștești ale părinților și preîntîmpinarea eventualelor conflicte de interese în  

realizarea parteneriatului cu acestea.  


