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CODUL ETIC AL PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI 

NEDIDACTIC DIN LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE  

BUZĂU 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. (1) Prezentul Cod de etică este elaborat în baza prevederilor Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale 

nr.4.831/30.08.2018, în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic din Legea Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Regulamentului-cadru de 

Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar aprobat cu OME nr. 4183/2022, cu 

respectarea prevederilor Codului muncii - Legii nr. 53/2003 pentru personalul nedidactic şi Ordinului 

Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei anticorupţie în educaţie. 

(2) Codul de etică este aplicabil tuturor angajaților din Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău, 

responsabile cu instruirea şi educaţia: personal didactic, didactic auxiliar şi personal nedidactic, precum şi 

celor aflate în funcţii de conducere, de îndrumare şi control în cadrul liceului. 

Art.2. Codul de etică instituie un ansamblu de valori, principii şi norme de conduită menite să contribuie la 

coeziunea instituţională şi a grupurilor implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui 

climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte. 

Art.3. Aceste reguli de conduită sunt complementare celor care se regasesc în Regulamentul de Ordine 

Interioară al instituției, iar respectarea acestora reprezintă un indicator al evaluării personalului contractual 

prin intermediul următoarelor obiective: 

a) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor personalului didactic, personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic; 

b) creşterea calitativă dintre părţile implicate în actul educaţional; 

c) eliminarea practicilor inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul educaţional; 

d) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională; 

e) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar, inserabile şi în 

spaţiul social; 

f) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei. 
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CAPITOLUL II 

VALORI, PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ 

Art. 4. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere 

Buzău, 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 elevului cu deficienţe de vedere; 

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 Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere-Buzău, precum şi a specialităţii domeniului în 

care îşi desfăşoară activitatea; 

o) implicarea în procesul de perfecţionare a caracterului democratic al societăţii. 

Art.5. În relaţiile cu elevii, personalul contractual al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău, are 

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

(1) ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor cu deficienţe de vedere prin: 

a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în cadrul Liceului Special pentru 

Deficienţi de Vedere Buzău, cât şi în cadrul celor extrașcolare organizate de unitatea de înăţământ, în 

vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni; 

b) interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra elevilor din 

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere; 

c) protecţia elevului cu deficienţe de vedere, prin sesizarea oricărei forme de violenţă verbală, 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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

d) combaterea oricăror forme de abuz, prevenirea/combaterea fenomenului de bullying; 
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e) interzicerea hărţuirii sexuale sau a relaţiilor sexuale cu elevii Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere. 

(2) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie: 

a) fraudarea examenelor; 

b) solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere a 

unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii în vederea obţinerii de către elevii acestei 

instituţii de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea; 

c) favoritismul; 

d) meditaţiile contra cost cu elevii din Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere de la formaţiunile de studiu 

la care este încadrat. 

(3) Asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive. 

(4) Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev cu deficienţe de vedere. 

Art.6  În relaţiile cu părinţii şi cu reprezentanţii legali ai elevilor Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere, 

personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi nedidactic respectă şi aplică norme de conduită, stabilite în 

baza contractului educațional cu familia, prin care se asigură: 

a) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală şi de comunicare; 

b) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi sau tutori legali; 

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

d) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite; 

e) recomandarea de auxiliare curriculare a materialelor didactice, cu precădere a celor deschise şi gratuite, 

fără a impune achiziţionarea celor contra cost. 

Art .7.  (1) Relaţiile colegiale ale personalului contractual al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere 

Buzău se bazează pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, 

confidenţialitate, competiţie loială. 

(2) În activitatea profesională, atât personalul didactic, cât şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic evită 

practicarea oricărei forme de discriminare şi denigrare în relaţiile cu ceilalţi colegi şi acţionează pentru 

combaterea fraudei intelectuale inclusiv a plagiatului. 

Art.8. Personalul contractual care îndeplineşte funcţii de conducere, de îndrumare şi control sau care este 

membru în Consiliul de Administraţie al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere  Buzău respectă 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, reponsabilităţilor 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 contractual şi a elevilor din Liceul 

Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău. 

mailto:lpdv_bz@yahoo.com


COD DE ETICĂ - LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE BUZĂU 

 

5  LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE BUZĂU 

 STR. HORTICOLEI, NR. 54 
 TEL 0238/725546  FAX 0238/725545 

 email: lpdv_bz@yahoo.com  

Art.9. În exercitarea activităţilor didactice, a activităților şcolare şi extraşcolare, personalului didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic 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 elevului cu deficienţe de vedere, sau a 

altor pesoane aflate în incinta Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău; 

d) să consume alcool şi substanţe interzise, cu excepţia celor recomandate medical; 

e) să permită şi să încurajeze consumul de alcool şi substanţe interzise de către elev cu deficienţe de 

vedere, cu exceptia celor recomandate medical; 

f) să organizeze şi să practice pariuri şi jocuri de noroc. 

Art. 10. În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale personalul contractual va respecta şi aplica 

următoarele 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 de stat în 

protejarea drepturilor elevului cu deficienţe de vedere, atunci când interesul şi nevoia de protecţie a acestuia 

impun acest lucru. 

Art. 11. Folosirea imaginii proprii prin respectarea prevederilor referitoare la gestionarea datelor cu caracterr 

personal, conform Regulamentului UE nr. 679/2018 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date: 

a) în considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu permite utilizarea 

numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în 

scopuri electorale; 

b) imaginile foto şi video ce reprezintă activităţile şcolare şi extraşcolare desfăşurate cu elevii instituţiei 

noastre pot fi postate doar pe pagina oficială a Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere - Buzău, sau pe 

site-ul oficial al instituţiei: https://scoalanevazatori.ro. 

Art. 12 Utilizarea resurselor publice: 

a) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii 

Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în 

orice situaţie ca un bun proprietar; 

b) Personalul didactic, dar şi didactic auxiliar şi nedidactic, are obligaţia să folosească timpul de lucru, 

precum şi bunurile aparţinând Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău numai pentru desfăşurarea 

activităţilor aferente funcţiei deţinute; 

c) Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi 

eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale; 
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d) Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi 

este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere-Buzău 

pentru realizarea acestora. 

Art. 13. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale: 

a) Personalul contractual care reprezintă Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău în cadrul unor 

organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter 

internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o 

reprezintă; 

b) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii personale 

privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale; 

c) În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare 

regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă. 

 

CAPITOLUL III 

RĂSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI 

Art. 14. (1) Orice persoană implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educațional, care 

consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui 

comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane responsabile cu instruirea şi 

educaţia, are dreptul de a sesiza comisia de etică de la nivelul Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere-

Buzău. 

Art. 15. Procedurile privind funcţionarea comisiei de etică din Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere 

Buzău, precum şi cele privind soluţionarea încălcării prevederilor Codului sunt conforme cu prevederile 

stabilite prin Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 5550/ 2011. 

Art. 16. Prezentul Cod de etică al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău face distincţia între 

încălcarea neintenţionată şi cea intenţionată a prevederilor sale. 

(1) În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma audierilor comisiei de etică 

de la nivelul Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău, 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 etic, fapt dovedit în urma audierilor comisiei de etică 

de la nivelul Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău, aceasta din urmă poate iniţia următoarele 

măsuri, în funcţie de gradul de încălcare a prevederilor Codului: 

a) concilierea amiabilă cu partea reclamantă; 

b) atenţionarea colegială în cadrul comisiei de etică a Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere - Buzău şi 

informarea Consiliului de Administraţie al şcolii pentru luarea în considerare a neconformării persoanei 

respective cu prevederile codului; 
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c) propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere comportamentală, prin 

consilierea şi monitorizarea sa pe o perioadă decisă de către Consiliul de Administraţie al Liceului Special 

pentru Deficienţi de Vedere-Buzău. Conţinutul programului de remediere comportamentală va fi stabilit de 

către o comisie compusă dintr-un reprezentant al profesorilor având calitatea de membru al Consiliului de 

Administraţie, un membru al comisiei de etică și psihologul şcolar/comisia disciplinară a școlii. Acest 

program va fi aprobat de către Consiliul de Administraţie al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere 

Buzău; 

d) comisia de etică a Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău în funcţie de gradul de încălcare a 

normelor Codului de etică, poate propune Inspectoratului Şcolar Buzău analiza cazului, în vederea 

sancţionării disciplinare, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare. 

(3) atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, comisia de etică a Liceului Special pentru 

Deficienţi de Vedere Buzău notifică instituţiile statului abilitate cu realizarea cercetării penale; 

(4) consilierea comisiei de etică de la nivelul unităţii privind decizia de notificare şi notificarea propriu-zisă 

adresată instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale, sunt realizate de către serviciul juridic al 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău. 

 

CAPITOLUL IV 

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 17. - Prezentul Cod de etică se completează cu dipoziţiile Legii nr. 53/2003, privind Codul de conduită al 

personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, şi nu se substitue legilor şi regulamentelor în 

vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora. 

Art. 18. - (1) Modificarea prevederilor prezentului Cod de etică se poate face ca urmare a propunerilor votate 

de 2/3 din totalul membrilor comisiei de etică;. 

(2) Modificările se realizează de către un grup de lucru special constituit în acest scop şi sunt aprobate cu 

2/3 din voturile exprimate, cu condiţia ca numărul reprezentanţilor Consiliului Profesoral să fie cel puţin egal 

cu 2/3 din numărul total al membrilor. 

Art. 19. - La prima întâlnire a Consiliului Profesoral, după aprobarea acestui Cod de etică, se vor stabili şi 

sancţiunile specifice. Aprobarea lor se va face cu votul a 2/3 din membrii Consiliului Profesoral. 

Art. 20. - Prezentul Cod de etică se aprobă prin hotărâre a Consiliului de Administraţie din cadrul Liceului 

Special pentru Deficienţe de Vedere-Buzău; 

Art.21. - Încălcările prevederilor prezentului Cod de etică reprezintă abateri disciplinare şi se sancţionează 

conform legislaţiei în vigoare. 

 

Director,                                                                                                                   Întocmit ,                                                                                   

prof. LECA Adriana-Florentina                                                                    Consilier de etică prof. MATE Sorina 
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