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The article touches upon a rather urgent problem that exists in the Republic of Mol-
dova. It underlines the necessity of the adoption of a Teacher’s Deontological Code and the 
introduction of Ethics and Professional Deontology in the university curriculum. This fact 
will contribute to the education of a new generation of teachers that would be able to solve 
the major problems the world confronts at present, to possess moral faculties, capabilities to 
manage values, ideals and exigency specific for human beings that give sense to the 
individual and community existence. 

 
Deontologia a fost fondată 

de utilitaristul englez Jeremy 
Bentham ca studiu empiric al da-
toriilor morale concrete, raportate 
la diferite situaţii sociale, urmă-
rind ca noţiunile imprecise de mo-
ralitate, bunătate, justiţie, legitimita-
te etc. să fie „măsurate”, operaţio-
nalizate.  

După cum just remarcă A. 
Vascher, „importanţa sporită a eticii 
aplicate constituie astăzi o tendinţă 
mondială în dezvoltarea eticii şi, toto-
dată, un domeniu cel mai insuficient 
investigat” [1, p. 17]. Prin urmare, 
elaborarea problemelor eticii pro-
fesionale, a normelor ei, reprezin-
tă o cale magistrală a dezvoltării 
eticii în mileniul al treilea, cu atât 
mai mult că soluţionarea lor a fost 
destul de dificilă şi anevoioasă 
pentru etica tradiţională. 

Printre ramurile eticii ca 
ştiinţă, poate fi evidenţiată deon-
tologia profesională. Noţiunea 

„deontologia profesională” e utiliza-
tă, de cele mai multe ori, pentru a 
desemna nu atât teoria ramurii, 
dar mai ales, a unui cod moral al 
unor oameni ce aparţin unei anu-
me profesii. Spre exemplu, „Jură-
mântul lui Hippocrate”, „Codul 
cinstei judecătorului”, „Codul etic 
al notarului” „Codul deontologic 
al avocatului”, „Codul denotolo-
gic al jurnalistului” etc.  

Dicţionarele explicative in-
terpretează sintagma „denotolo-
gia profesională” ca doctrină pri-
vitoare la conduită şi la obligaţiu-
nile etice ale unei profesiuni care 
vizează: 1) reflecţia etică aplicată 
unui câmp particular al activităţii 
umane, o determinare care per-
mite examenul mai aprofundat al 
problemelor concrete legate de 
exerciciul unei profesii, exprima-
bilă în termeni de reguli, fără a 
elimina însă analiza fundamen-
telor şi justificărilor unor astfel de 
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reguli; 2) un ansamblu de reguli 
etice produse de un grup de pro-
fesionişti şi concepute special pen-
tru a dirija practica lor profesiona-
lă [2, p. 876]. 

Deontologia profesională 
este determinată de particularită-
ţile specifice ale unor profesii, de 
interesele corporative, de cultura 
profesională etc. Oamenii care 
exercită funcţii profesionale simi-
lare sau identice îşi elaborează tra-
diţii specifice şi se conexează în 
baza unor principii de solidaritate 
profesională, care sunt în stare să 
conserveze reputaţia grupului 
profesional în cauză. Etica profe-
sională are predestinaţia de a dez-
volta unele comportamente pro-
prii materializării scopurilor di-
feritelor profesii, canalizând ener-
giile membrilor lor pentru a înţe-
lege şi a-şi asuma datorii şi res-
ponsabilităţi însoţite de un angaja-
ment socio-cultural respectiv.  

 Etica profesională constituie 
totalitatea regulilor de conduită a 
unui grup social, care asigură ca-
racterul moral al interacţiunilor 
determinate sau însoţite de activi-
tatea profesională şi, concomitent, 
o ramură a ştiinţei care examinea-
ză specificul manifestării moralei 
în diverse tipuri de activitate. Ea 
se răsfrânge asupra acelor grupuri 
sociale faţă de care sunt înaintate, 
de obicei, cele mai înalte cerinţe 
morale.  

Aşadar, un segment impor-
tant al normelor de convieţuire 
socială cu puternice accente mora-
le este acela al normelor denotolo-
gice sau de deontologie professo-

nală. „Sarcina principală a eticii pro-
fesionale este de a stabili principii, re-
guli şi norme de conduită professo-
nală, în cadrul diferitelor relaţii im-
plicate de exercitarea unei profesiuni: 
relaţiile interne, specifice fiecărui gen 
de activitate profesionalizată, precum 
şi relaţiile externe, cu beneficiarii 
direcţi/indirecţi şi serviciilor/bunuri-
lor realizate” [3, p. 15]. Prin urma-
re, normele de convieţuire depind 
de uzaje, mai mult decât de mora-
lă sau de drept, nu sunt o creaţie 
imediată a unei organizaţii, ci se 
decantează treptat, spontan. Desi-
gur că, la un anumit moment, ele 
pot fi colectate şi însuşite de o ma-
nieră activă printr-o instrucţiune 
anume, înscrise într-un statut etc. 

În societatea contemporană 
pentru profesiile avansate din 
punct de vedere organizatoric, 
formulările deontologice au luat o 
înfăţişare detaliată şi autoritară, 
fiind emanate de la organele ofi-
ciale alese într-un mod democra-
tic. Aceste enunţuri sunt exprima-
te în articole prin care se codifică 
o deontologie concretă.  

Este natural că în societatea 
democratică contemporană profe-
siile sunt preocupate, din interior, 
de supravegherea desfăşurării acti-
vităţii, prin anumite reguli ce sunt 
considerate a fi esenţiale. Aceste 
coduri deontologice şi regulile ce 
se conţin în ele, spre deosebire de 
textele codificate, pot avea aspec-
tul unor cutume, care pot comple-
ta litera textelor şi prescripţiilor 
exprese din dreptul civil, comer-
cial sau administrativ, referitor la 
datoriile ce revin diverselor profesii. 
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Totodată, deontologia a in-
trat în dreptul pozitiv sub forma 
dreptului disciplinar, adică un fel 
de autoapărare a grupurilor de 
oameni ce fac parte dintr-o anu-
mită profesie. Legitimitatea aces-
tor grupuri autorizează sancţiona-
rea membrilor: prin cenzurări pur 
morale, cum sunt reperhensiunea, 
avertismentul care trebuie să îm-
piedice noi violări a regulilor 
deontologice. În unele profesiuni 
se admite şi sancţionarea prin 
amenzi băneşti. Însă cele mai 
grave pedepse rămân suspenda-
rea sau excluderea profesionistu-
lui din cadrul grupului. Cu toate 
acestea, deontologia profesională 
nu înglobează în sine întregul 
drept disciplinar, pe motiv că nu-
mai regulile care guvernează justi-
ţia sunt şi într-un caz, şi în celălalt 
similare. Statul poate să controle-
ze modul în care profesionaliştii 
exercită drepturile lor interne – 
puterea jurisdicţională şi cea le-
gislativă. 

În cadrul profesiilor în care 
legislaţia nu oferă o organizare 
oficială, membrii lor pot să-şi de-
termine datoriile ce le revin lor, 
precum şi sancţiunile posibile. Si-
multan, regulile de deontologie 
nu au eficacitate juridică asupra 
celor ce nu aparţin profesiei asu-
pra căreia se răsfrâng aceste re-
guli. Decizia adoptată de jurisdic-
ţia disciplinară în materie de de-
ontologie este independentă de 
deciziile luate de jurisdicţiile civi-
le sau penale. 

 Normele sociale se pot im-
pune în societate ca obiceiuri care 

pot să influenţeze conduita oame-
nilor, exercitând o adevărată pre-
siune normativă prin măsurile lua-
te de o colectivitate faţă de mem-
brii ce nu se conformează obiceiu-
rilor, pe motiv că în spatele obice-
iurilor stă comunitatea, opinia 
publică. Normele există şi în cali-
tate de instrucţiuni şi reprezintă, 
astfel, mijloacele care trebuie utili-
zate spre obţinerea unui anumit 
scop. Normele morale, prin natu-
ra lor, exprimă ceva ce nu există 
sub formă de reguli, dar unele 
dintre ele pot fi reguli (spre exem-
plu, într-o instituţie oamenii îşi 
iau obligaţia să-şi urmeze promi-
siunile făcute). Normele morale 
nu sunt nici prescripţii, nici in-
strucţiuni, ci deontologism etic, 
deoarece conţin în sine elemente 
ale celorlalte norme, precum şi le-
gături axiologice cu noţiunile de 
„bine” şi „rău”. Atunci când nor-
mele morale se manifestă ca re-
guli, ele interacţionează cu reguli-
le juridice, fără să se suprapună 
însă. Concomitent, regulile mora-
le, nu constituie, aceste trăsături, 
care constituie specificul denoto-
logiei, ea poate fi, concomitent, şi 
disciplină morală, şi bază a mora-
lei profesionale. 

În cadrul fiecărei profesii 
există probleme morale specifice, 
dar dintre toate profesiile pot fi 
remarcate, în mod special, un 
grup în care aceste probleme apar 
de cele mai multe ori şi cer o aten-
ţie sporită vizavi de funcţiile înde-
plinite. Etica profesională are im-
portanţă, în primul rând, pentru 
profesiile, obiectul cărora îl consti-
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tuie omul, deoarece se referă la 
acele domenii de activitate în care 
consecinţele şi procesele pot avea 
o influenţă deosebită asupra vieţii 
şi destinului omului. Acolo unde 
reprezentanţii unei profesii anu-
mite, în virtutea specificului ei se 
găsesc într-o comunicare perma-
nentă şi continuă cu alţi oameni, 
exercitând influenţă asupra lumii 
lor intrinseci, asupra interacţiuni-
lor morale, asupra destinului 
omului, există nişte coduri morale 
specifice ale exponenţilor acestei 
profesii (codurile etice ale pedago-
gului, medicului, judecătorului, 
jurnalistului etc). 

Existenţa codurilor deonto-
logice ale unor anumite profesii 
denotă caracterul ascendent al 
progresului social, despre umani-
zarea continuă a existenţei sociale. 
Etica medicinală [4, p. 236-248] 
cere ca să fie întreprins totul pen-
tru a ocroti şi a salva viaţa pacien-
tului, indiferent de dificultăţi şi 
chiar de propria securitate, să fie 
păstrat şi susţinut principiul con-
fidenţialităţii a tot ceea ce pacien-
tul îi spune medicului în cabinetul 
de consultaţii. Principiile în cauză 
formează pacientului un senti-
ment de încredere, care, la rândul 
său, îl predispune spre o mai ma-
re onestitate, ceea ce înseamnă că 
medicul va primi astfel mai multe 
date pe care să-şi întemeieze diag-
nosticul. Totodată, în nici într-un 
caz, medicul nu trebuie să contri-
buie la moartea pacientului etc. 
Etica pedagogică reprezintă o 
artă, pe motiv că ea poate contri-
bui, în mod substanţial, la deveni-

rea morală şi civică a elevului. Ea 
îl obligă pe pedagog de a respecta 
personalitatea elevului şi a-şi ma-
nifesta faţă de el o exigenţă res-
pectivă, a-şi menţine propria re-
putaţie şi reputaţia colegilor săi, a 
se îngriji despre credibilitatea mo-
rală a societăţii faţă de pedagog. 
Etica savantului [5, p. 134-138) 
include cerinţa slujirii dezintere-
sate adevărului, toleranţa faţă de 
alte teorii şi opinii, inadmisibilita-
tea plagiatului, în orice formă, sau 
falsificarea premeditată a rezulta-
telor cercetărilor ştiinţifice. Etica 
ofiţerului îl obligă de a sluji ne-
precupeţit Patria, a da dovadă de 
persistenţă şi curaj, de a avea grijă 
de subalternii săi, de a păstra cu 
sfinţenie onoarea de ofiţer. Cerin-
ţe respective sunt înaintate şi eticii 
profesionale a jurnaliştilor, scriito-
rilor, artiştilor plastici, faţă de 
etica celor care activează în mass-
media, în sfera de deservire etc. 

După cum ne denotă practi-
ca social-istorică, în prezent, nece-
sitatea sporirii cerinţelor morale, 
implicit şi a unei morale profesio-
nale specifice, se manifestă, mai 
întâi de toate, prin diverse forme 
de activitate. Iată de ce una din 
cele mai actuale şi importante 
probleme în acest domeniu pentru 
Republica Moldova o constituie 
elaborarea şi adoptarea Codului 
deontologic al pedagogului, prin in-
termediul căruia să fie reglemen-
tată activitatea morală a pedago-
gului atât în cadrul exercitării 
funcţiilor lui profesionale, cât şi în 
viaţa cotidiană. Studierea conţinu-
tului şi a celor mai importante no-
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ţiuni ale acestui Cod trebuie să 
devină una din priorităţi în proce-
sul instruirii unei noi generaţii de 
pedagogi, care trebuie să posede 
nu numai un nivel înalt de pregă-
tire generală, dar şi un nivel sporit 
al moralităţii. Numai astfel de pe-
dagogi vor fi în stare să educe 
elevii în spiritul valorilor morale 
general-umane, vor fi capabili să 
le dea cunoştinţele necesare la 
obiectele de profil. Am remarcat 
deja că, în ultimul timp, în Repu-
blica Moldova au fost adoptate un 
şir de Coduri deontologice ce 
aduc primele roade, iar despre 
discuţii pe marginea Codului deon-
tologic al pedagogului şi adoptarea 
lui încă se vorbeşte prea timid, ca 
şi cum în acest domeniu totul este 
impecabil şi nu există probleme 
nesoluţionate. 

În conformitate cu opinia 
noastră, viitorul Cod trebuie să fie 
axat pe astfel de categorii ca: 
cinstea, datoria, conştiinciozitatea, 
autoritatea, demnitatea, echitatea 
şi responsabilitatea. Totodată, acest 
cod se va baza pe un şir de princi-
pii importante pentru etica peda-
gogică: convingere, abnegaţie, so-
lidaritate, colectivism, umanism şi 
optimism. Codul deontologic al pe-
dagogului trebuie să decurgă din 
recunoaşterea atitudinii deosebite 
a societăţii faţă de pedagog şi faţă 
de sine însuşi, în care valoarea 
morală a personalităţii să fie într-o 
interacţiune cu situaţia socială a 
omului ce reprezintă această pro-
fesiune, cu demnitatea oamenilor 
ce fac parte din ea. Este necesar ca 
în viitorul Cod să fie înaintate ce-

rinţe sporite în ceea ce priveşte 
grija faţă de demnitatea personală 
şi onestitatea pedagogului, care, 
în orice situaţie, trebuie să-şi păs-
treze demnitatea, să se îngrijească 
de cinstea sa, să evite tot ce poate 
să producă prejudicii reputaţiei 
care poate să pună la îndoială 
obiectivitatea şi cumsecădenia lui. 
Noi trebuie să luăm în considera-
ţie că datoria reprezintă un obiec-
tiv moral, pe care omul îl formu-
lează pentru sine de unul singur 
în baza cerinţelor morale înaintate 
tuturor oamenilor. Ea devine un 
obiectiv particular al unei per-
soane într-o situaţie concretă. În 
acelaşi timp, conştiinţa reprezintă 
o altă parte a datoriei, ea caracteri-
zează capacitatea omului de a 
efectua autocontrolul moral, auto-
aprecierea intrinsecă de pe poziţii-
le coincidenţei comportamentului 
personal cu cerinţele moralităţii, 
de a formula în mod independent 
pentru sine obiectivele morale şi a 
cere de la sine ca ele să fie mate-
rializate. Prin urmare, pedagogul 
trebuie să acţioneze neîncetat sub 
un autocontrol continuu al conşti-
inţei personale. Rolul conştiinţei 
este deosebit de important, mai 
ales în cazul în care omul se află 
în faţa opţiunii morale, iar contro-
lul extrinsec din partea opiniei 
publice sau este exclus, sau întâm-
pină dificultăţi. 

O mare însemnătate în con-
diţiile contemporane, mai ales re-
ieşind din spiritul declaraţiei de la 
Bologna, o are educarea la viitorii 
pedagogi ai spiritului responsabi-
lităţii care caracterizează persona-
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litatea din punctul de vedere al 
îndeplinirii cerinţelor morale, al 
corespunderii activităţii ei morale 
datoriei morale, care trebuie in-
vestigat de pe poziţiile posibilită-
ţilor personalităţii. În această or-
dine de idei, este necesar să luăm 
în calcul un şir de factori: este 
oare în stare omul să îndeplineas-
că cerinţele atribuite lui, obligaţiu-
nile morale, dacă el le-a înţeles în 
mod corect; dacă trebuie să răs-
pundă pentru efectele acţiunilor 
sale asupra cărora pot influenţa 
un şir întreg de circumstanţele 
extrinseci; poate oare omul să an-
ticipeze aceste circumstanţe etc.  

Pentru a materializa acest 
imperativ al timpului este necesar 
de a introduce în curriculum-ul 
universitar a deontologiei profe-
sionale şi promovarea ei ca disci-
plină de studiu, care, după opinia 
lui C. Cozma, este o „tentativă de a 
cuprinde valenţele unei filosofii prac-
tice a „energiei caracterului”, ca în-
văţătură spirituală de actualizat, ca 
imbold la trăirea cotidiană a unei ex-
perienţe transformatoare meritorii în 
devenirea şi afirmarea „oamenilor de 
vocaţie” [6, p. 17].  
         Aceasta va avea un impact po-
zitiv asupra formării unor peda-
gogi capabili de a instrumentaliza 
valori, idealuri şi exigenţe specific 
umane, dătătoare de sens existen-
ţei individuale şi comunitare. 

În viitorul Cod deontologic al 
pedagogului trebuie să se conţină 
cerinţa despre păstrarea calificării 
pedagogului la un nivel înalt. În 
condiţiile contemporane această 
paradigmă a devenit un imperativ 

categoric. Lipsa literaturii didacti-
ce, nivelul scăzut al salariului nu 
permit pedagogului de a-şi procu-
ra literatura necesară pentru spo-
rirea nivelului calificării perso-
nale. Codul deontological pedagogu-
lui trebuie să stipuleze susţinerea 
calificării personale a pedagogului 
ca o obligaţiune morală, pe motiv 
că pedagogul ce nu îndeplineşte 
această cerinţă devine incombe-
tent. Pedagogul trebuie să-şi înde-
plinească conştiincios obligaţiuni-
le sale profesionale, adică trebuie 
să fie stăruitor, organizat, respon-
sabil, devotat cu trup şi suflet cau-
zei sale, să-şi exercite în mod per-
sistent datoria sa socială. 

Codul eticii padagogului tre-
buie să acorde o mare atenţie ne-
cesităţii de a asigura o cultură 
înaltă a comunicării din partea pe-
dagogului. În documentele sem-
nate de participanţii la procesul 
de la Bologna printre cele mai im-
portante facultăţi care trebuie să le 
posede orice absolvent al unei 
instituţii superioare de învăţă-
mânt este aptitudinea de a comu-
nica. El trebuie să dea dovadă de 
răbdare, amabilitate, delicateţe şi 
respect faţă de elevi şi părinţii lor 
cu care comunică în procesul acti-
vităţii sale. În acelaşi timp, peda-
gogul trebuie să demonstreze o 
stăpânire de sine, principialitate, 
cumpătare, umanism, disciplină şi 
amabilitate. Trăsăturile de bază 
ale chipului moral-psihologic al 
viitorului pedagog trebuie să de-
vină - cinstea impecabilă, princi-
pialitatea, obiectivitatea, vigilenţa 
şi perseverenţa. 
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Totodată, în literatura peda-
gogică, problemelor eticii profe-
sionale a pedagogului, a obţinerii 
şi propagării cunoştinţelor în acest 
domeniu nu îi este acordată o 
atenţie cuvenită. În Republica 
Moldova există o serie de manua-
le consacrate eticii pedagogice, în-
să unele dintre ele s-au învechit 
[7], iar altele abordează acest do-
menui destul de schematic [8]. În 
acelaşi timp, în multe instituţii de 
învăţământ superior etica pedago-
gică ca disciplină de studiu, pur şi 
simplu, lipseşte. În acelaşi timp, 
publicaţiile dedicate problemelor 
eticii pedagogice apar destul de 
rar pe paginile ziarelor şi reviste-
lor de specialitate şi, într-o anumi-
tă măsură, ele nu reflectă repre-
zentările contemporane, mai ales, 
în contextul procesului de la Bo-
logna, care presupune recunoaşte-
rea valorilor fundamentale ale 
universităţilor europene: contri-
buţia la dezvoltarea personalităţii, 
a devenirii ei culturale şi civice, a 
dezvoltării ştiinţei. În Declaraţia 
de la Bologna se menţionează că 
printre cele mai importante com-
petenţe interpersonale care tre-
buie să fie caracteristice viitorului 
specialist cu studii superioare este 
devotamentul faţă de valorile mo-
rale. Este firesc că pentru materia-
lizarea acestui imperativ al timpu-
lui în care trăim e necesar ca în 
procesul studiilor în instituţiile de 
învăţământ superior studenţii să 
studieze bazele eticii, în general, şi 
deontologia profesională, în mod 
special. În această ordine de idei, 
are perfectă dreptate C. Cozma, 

care susţine că nu se „poate ocoli 
chestiunea de fond a re-considerării 
procesului educaţional universitar 
(şi) prin implementarea unui conţi-
nut moral, prin integrarea (şi a) cali-
ficării etice în ansamblul pregătirii de 
specialişti care, tocmai prin exploata-
rea cu ştiinţă şi cu înţelepciune prac-
tică, pot demonstra un spor de capaci-
tate în susţinerea competenţei ocupa-
ţionale, în creşterea prestigiului şi 
autorităţii acesteia” [6, p. 15].  

În concluzie, trebuie să re-
marcăm că deontologia este astăzi 
un concept utilizat fără un suport 
bine conturat. Din această cauză 
unele „coduri deontologice” ela-
borate în formă scrisă, despre care 
am amintit anterior, suferă printr-
o lipsă de delimitare a câmpului de 
acţiune a deontologiei sau iden-
tificarea falsă a lui, ceea ce le con-
feră o natură eclectică. Aceasta se 
întâmplă pe motiv că grupurile 
profesionale preocupate de ase-
menea coduri trăiesc necesitatea 
moralităţii actelor lor de pe o ram-
pă morală mai degrabă intuită de-
cât cercetată şi explicată prin in-
termediul eticii. Trebuie să 
conştientizăm faptul că, fără un 
instrument teoretic veritabil, aten-
ţia se concentrează, în primul 
rând, pe corectitudinea actelor 
profesionale, privită prin prisma 
drepturilor general-umane ale 
omului, prin faptul cum aceste 
drepturi s-au impus public, exi-
genţele strict de domeniul morali-
tăţii fiind mai mult presupuse, 
decât formulate în mod explicit. 
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