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CAPITOLUL I – PRINCIPII  GENERALE 
 

Prezentul Cod de conduită a fost elaborat având ca temei legal următoarele acte 
normative: 

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare;  
• OMEN 5555/2011 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea  
şi funcţionarea centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională;  
• Legea nr. 53/2003 (Codul muncii) cu modificările și completările ulterioare; 
• OMECTS nr. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare  
şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar; 
• Regulamentul intern al CJRAE Botoșani din anul școlar 2017-2018. 
 
Scopul Codul de conduită reprezintă o sinteză de principii şi standarde etice de 

exercitare a profesiei de consilier școlar, care instituie regulile de conduită ale consilierului 
şcolar.  

Consilierul şcolar reprezintă profesorul cu specialitatea pedagogie, psihologie, 
sociologie, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor şi cabinetelor de asistenţă 
psihopedagogică, conform LEN nr. 1/2011 şi OMECTS nr. 5555/2011. 

Prin respectarea codului se asigură buna organizare şi funcţionare a activităţii 
desfăşurate de profesorul consilier şcolar, creşterea gradului de confort al beneficiarilor şi a 
încrederii acestora în serviciile oferite de consilierul şcolar. 

Prevederile acestui cod sunt asumate și respectate de toți profesorii consilieri şcolari 
din CJAP/CȘAP ale CJRAE Botoșani. 

Codul de conduită descrie domeniile şi activităţile desfășurate de consilierul şcolar, 
principiile şi regulile de conduită ce trebuie să se reflecte în activitatea de consiliere școlară 
și de asistență psihopedagogică. 

 
CAPITOLUL II – PRINCIPIILE GENERALE ȘI REGULILE DE CONDUITĂ  
                               ALE CJRAE BOTOȘANI PRIVIND  
                               ACTIVITATEA CONSILIERILOR ȘCOLARI 
 
Art. 1 - (1) În realizarea atribuțiilor specifice, consilierii școlari angajați ai CJRAE 

Botoșani vor respecta principiile generale şi regulile de conduită ale CJRAE Botoșani. 
(2) Având în vedere principiul respectării drepturilor și demnității oricărei 

persoane, în virtutea căruia orice persoană are dreptul să-i fie apreciată valoarea înnăscută de 
fiinţă umană, indiferent de cultură, naţionalitate, etnie, rasă, religie, sex sau orientare 
sexuală, statut marital, abilităţi fizice sau intelectuale, vârstă, statut socio-economic sau orice 
altă caracteristică personală, condiţie sau statut, consilierii școlari: 

- îşi desfăşoară activitatea, manifestând respect faţă de drepturile, trăirile, experienţele, 
cunoştinţele, valorile, ideile, opiniile şi opţiunile celorlalţi; 

- nu se angajează public în prejudicierea imaginii celorlalţi şi nu vor manifesta 
inechitate pe criterii de cultură, naţionalitate, etnie, rasă, religie, sex, orientare sexuală şi nici 
nu se angajează în remarci sau comportamente ce aduc prejudicii demnităţii celorlalţi; 

- evită ori refuză să practice sau să desfăşoare activităţi ce nu respectă drepturile 
celorlalţi; 

- nu vor încălca spaţiul privat personal sau cultural al consiliatului, fără permisiunea 
clară să facă acest lucru, în desfăşurarea activităţilor de consiliere sau de cercetare. 

(3) Respectând principiul responsabilității profesionale și sociale, consilierii şcolari: 
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- manifestă o maximă responsabilitate pentru starea de bine a oricărei persoane, a 
familiei, grupului ori comunităţii faţă de care îşi exercită rolul, evitând provocarea de daune 
celor implicaţi direct sau indirect în activitatea lor; 

- respectă dreptul persoanei de a întrerupe, fără nicio justificare, participarea sa la 
activităţile desfăşurate; 

- menţin în activitatea lor cele mai înalte standarde de calitate; 
- respectă legile şi reglementările specifice statutului de profesor;  
- nu contribuie şi nu se angajează în nici un tip de activitate care contravine legilor 

umanitare internaţionale, a drepturilor copilului, a drepturilor omului; 
- își asumă deciziile privind alegerea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de consiliere 

psihopedagogică; 
- se consultă şi cu alţi specialişti sau cu diverse instituţii pentru a promova starea de 

bine a persoanei consiliate şi societăţii.  
(4) În executarea atribuțiilor de serviciu, consilierii școlari respectă principiul 

integrității profesionale.  
Astfel, consilierii școlari: 
- dovedesc integritate morală şi profesională în toate activitățile pe care le desfășoară în 

virtutea profesiei; 
- își prezintă onest pregătirea și calificările, oriunde se află în relaţii profesionale şi nu 

tolerează, nu colaborează și nu consimt sau facilitează practici discriminatorii;  
- promovează acurateţea, obiectivitatea, onestitatea şi buna-credinţă în activităţile lor 

profesionale; 
- evită orice imixtiuni care afectează calitatea actului profesional, fie ca e vorba de 

interese personale, politice, de afaceri sau de alt tip; 
- nu participă la activităţi care pot dăuna imaginii profesiei; 
- manifestă deschidere și reflexivitate și își conștientizează limitele personale şi 

profesionale;  
- nu contribuie la niciun fel de practici care pot aduce atingere libertății individuale sau 

integrității fizice sau psihice a oricărei persoane. 
 

CAPITOLUL III – STANDARDE ETICE ȘI REGULI DE CONDUITĂ 
 
Art. 2 - (1) Respectând regulile de conduită profesională, consilierii școlari 

dovedesc cunoașterea și aplicarea standardelor etice. 
(2) În raport cu beneficiarii direcți, consilierii școlari ai CJRAE Botoșani acționează, 

dovedind expertiză, în următoarele domenii: 
1. Cunoaşterea competenţelor; 
2. Oferirea de servicii în acord cu competenţa; 
3. Prezentarea onestă a competenţei; 
4. Consultarea în caz de limită a competenţei; 
5. Pregătirea continuă; 
6. Obiectivitatea; 
7. Delegarea; 
8. Afectarea competenţei. 
(3) În relația cu ceilalți, consilierii școlari respectă următoarele standarde: 
1.  Egalitatea şanselor; 
2. Respect şi preocupare; 
3. Evitarea hărţuirii; 
4. Evitarea abuzului; 
5. Asigurarea consimţământului; 
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6. Consimţământul în cazul minorilor; 
7. Urgentarea consimţământului; 
8. Consimţământul în caz de relaţii cu terţi; 
9. Nonexploatarea; 
10. Neintrarea în rol; 
11. Dreptul la opoziţie. 
 
Art. 3 - În relația cu terți, consilierii școlari respectă următoarele standarde de 

confidențialitate: 
1. Asigurarea confidenţialităţii; 
 2. Limitele confidenţialităţii; 
3. Întreruperea serviciului din  motive de confidenţialitate; 
4. Protejarea confidenţialităţii; 
5. Dezvăluirea de informaţii; 
6. Utilizarea informaţiilor; 
7. Confidenţialitatea faţă de terţi; 
 
Art. 4 - În relația cu ceilalți specialiști, colegi în cadrul CJRAE Botoșani, consilierii 

școlari respectă următoarele standarde de conduită colegială: 
1. Conduita onestă; 
2. Respectul acordat; 
3. Responsabilitatea profesională; 
4. Autosesizarea. 
 
Art. 5 - În gestionarea datelor și a informațiilor obținute în activitatea profesională, 

consilierii școlari vor respecta standardele de înregistrare, prelucrare și păstrare a 
datelor: 

1. Obţinerea permisiunii; 
2. Păstrarea datelor; 
3. Protejarea datelor; 
4. Transferul datelor. 
 
Art. 6 - În prezentarea ofertei de servicii ale cabinetului sau în activitatea de 

diseminare a rezultatelor obținute, consilierii școlari au în vedere următoarele standarde 
pentru declarațiile publice: 

1. Reprezentarea în declaraţii; 
2. Declaraţii publice; 
3. Situaţii publice. 

 
CAPITOLUL IV – RĂSPUNDEREA PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR  
                                CODULUI DE CONDUITĂ  
 

Art. 7 - Se consideră abatere de la Codul de conduită şi se sancţionează, în afara 
încălcării cu nevinovăţie a obligaţiilor de serviciu şi a normelor de comportare, următoarele: 

a) frauda sub orice formă în activitățile specifice postului; 
b) corupţia sau favorizarea acesteia (de la acte de mituire, până la trafic de influenţă, 

cu recurs la bani, servicii, cadouri);  
c) falsificarea documentelor şi a bazelor de date şi/sau utilizarea lor în scopuri ilicite; 
d) furnizarea de informaţii false conducerii CJRAE; 
e) obstrucţionarea activităţii CJRAE; 
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f) orice formă de agresare fizică sau morală; 
g) favoritismul sub orice formă; 
h) obţinerea, pretinderea sau nerefuzarea unor avantaje necuvenite; 
i) îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sub influenţa alcoolului; 
j) practicarea unor atitudini şi comportamente indecente, insultătoare sau obscene; 
k) denigrarea publică a personalului sau a instituţiei; 
l) organizarea şi desfăşurarea de activităţi politice la locul de muncă, ca şi 

folosirea resurselor umane, financiare sau materiale în scopuri politice partizane; 
m) discriminarea sub orice formă. 
 
Art. 8 - (1) Orice persoană implicată în mod direct sau indirect în activităţile specifice 

profesorului consilier şcolar, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile 
prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de profesionalism din 
partea unui profesor consilier şcolar, are dreptul de a sesiza conducerea CJRAE Botoșani. 

(2) Procedurile privind anchetarea şi soluţionarea încălcării prevederilor Codului sunt 
conforme cu prevederile stabilite prin OMECTS  nr. 5550/ 2011şi prin RI al CJRAE 
Botoșani. 

 
Art. 9 - (1) Prezentul Cod face distincţia între încălcarea neintenţionată şi cea 

intenţionată a prevederilor sale.  
(2) În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma 

anchetei şi audierilor comisiei de cercetare a abaterilor disciplinare, persoana în cauză va fi 
consiliată cu privire la înţelegerea situaţiei de încălcare a principiilor codului de conduită și va 
fi sprijinită pentru concilierea amiabilă cu partea reclamantă. 

(3) În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma 
anchetei şi a audierilor comisiei de cercetare, consiliul de administrație al CJRAE Botoșani 
poate iniţia următoarele măsuri, în funcţie de gradul de încălcare a prevederilor Codului, de 
repetarea comportamentului respectiv, precum şi în funcţie de punctul de vedere al consiliului 
profesoral:  

a) concilierea amiabilă cu partea reclamantă; 
b) atenţionarea colegială; 
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; conţinutul programului de remediere comportamentală va fi stabilit de către 
membrii consiliului de administraţie al CJRAE Botoșani; 

d) în funcţie de gradul de încălcare a normelor Codului, comisia de cercetare a 
abaterilor disciplinare poate solicita consiliului de administrație aplicarea unor sancţiuni 
disciplinare în conformitate cu prevederile “Statutului personalului didactic” din cadrul Legii 
Educaţiei Naţionale 1/2011. 

 
CAPITOLUL V – DISPOZIȚII FINALE 

 
Art. 10 - Codul de conduită al consilierului şcolar intră în vigoare o dată cu 

aprobarea lui de către Consiliul de Administraţie al CJRAE Botoșani. 
 
Art. 11 – (1) Profesorii consilieri şcolari au responsabilitatea de a cunoaşte si de a 

aplica prevederile acestui Cod.  
(2) Orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care contravin prevederilor 

prezentului Cod, angajează răspunderea disciplinară a consilierilor şcolari angajaţi ai 
CJRAE Botoșani. 






