
 

 
 

CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI 
 
REGULI DE CONDUITA PENTRU FORMATORI 
ü Formatorul işi desfaşoara activitatea manifestand respect faţa de experienţele, 
cunoştinţele, valorile, ideile, opiniile şi opţiunile participanţilor la programul de formare 
profesionala, colegilor sau a altor persoane cu care intra in contact in legatura cu 
activitatea lui profesionala. 
ü Formatorul va utiliza un limbaj ce exprima respectul fata de demnitatea celorlalti, atat 
in comunicarea scrisa, cat şi in cea orala. 
ü Formatorul va asigura egalitatea de sanse pentru toti participantii la formare, sa nu 
realizeze nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de: rasa, 
nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, varsta, handicap, 
apartenenta la o categorie defavorizata etc. 
ü Formatorul va da dovada de responsabilitate şi profesionalism in relatiile cu participantii 
la curs şi cu colegii. 
ü Formatorul işi va indeplini indatoririle in mod corect şi nepartinitor. 
ü Formatorul care acţioneaza ca un terţ faţa de o organizaţie sau grup de formatori, nu va 
negocia cu clientul sau cu participanţii niciun avantaj personal direct, cu excepţia cazului in 
care obţine permisiunea clientului si a furnizorului de formare profesionala pe care l-a 
reprezentat. 
ü Formatorul va utiliza sursele de informare ale furnizorului de formare profesionala in 
conditiile stipulate de catre acesta. 
ü Formatorul va respecta legea dreptului de autor in toate materialele didactice pe care le 
foloseste in timpul activitatii de instruire. Orice articol sau carte care este publicata ca 
rezultat al acţiunii de formare trebuie sa includa menţionarea tuturor formatorilor implicaţi 
in acţiune şi trebuie sa poarte semnaturile tuturor celor care au participat efectiv la 
elaborare. 
ü Formatorul nu va indeplini alte sarcini in afara celor specifice postului sau. 
ü Formatorul nu va manifesta comportamente considerate ilegale de legea penala sau 
civila nationala sau pe teritoriul UE. 
ü Formatorul va aplica chestionarele de evaluare a satisfactiei formabililor si nu va 
comenta rezultatele obtinute impreuna cu acestia. 
ü Formatorul va respecta regulile de conduita stipulate de catre furnizorul de formare 
profesionala care ii sunt comunicate.       
REGULI PRIVIND RELAŢIA CU PARTICIPANŢII 
ü Participantul trebuie sa aleaga in mod liber sa lucreze cu formatorul, trebuie sa ii fie 
acordata libertatea deciziei şi sa se retraga in orice moment din procesul de formare. 
ü Participantul are dreptul de a beneficia de cursuri susţinute de un formator ce deţine 
competenţe dovedite profesional. Formatorul nu va putea in niciun fel sa se angajeze in 
roluri sau funcţii pentru care nu este pregatit şi certificat.  
ü Participantul are dreptul la informarea anticipata, exacta şi completa cu privire la 
activitaţile de formare in care este implicat. 
ü Participantul are dreptul la respectarea confidentialitatii rezultatelor evaluarii formative 
si sumative. 
ü Participantul are dreptul la respectarea integrala de catre formator, a contractului de  
formare, a calendarului, a orarului, a locatiei negociate.  
REGULI PRIVIND RELATIA CU CLIENTUL TOURISM, HOTEL AND RESTAURANT 
CONSULTING GROUP (THRCG) 
ü Clientul THRCG este beneficiarul indirect al programului de formare: fiecare referinta, 
raport de evaluare care se refera la aceasta activitate de formare trebuie sa fie verificat si 
validat de catre un reprezentant al furnizorului de formare profesionala. 
ü Clientul are dreptul de a beneficia de serviciile unui formator ale carui competente sunt 
dovedite. Veridicitatea CV-ului furnizat de formator este o obligatie de la care nu se face 
exceptie.  
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