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a)
b)
c)
d)
e)
f)

respectarea autonomiei personale;
onestitate şi corectitudine;
atitudine decentă şi echilibrată;
respect şi toleranţă;
autoexigenţă în exercitarea profesiei;
interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională,în creşterea calităţii
activităţii didactice şi a prestigiului unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi
a specialităţii/domeniului în care lîşi desfăşoară activitatea;
g) implicare în procesul de perfecţionare a acaracterului democratic al societăţii.

Art. 6. - În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele
responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte,
respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:
(1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin:
a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală cât şi în cadrul
celor organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii
tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni;
b) interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra
elevilor;
c) asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă verbală sau fizică
exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de
exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
d) excluderea oricăror forme de abuz ;
e) interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii;
f) fraudarea examenelor;
g) solicitarea,acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani,cadouri
sau prestarea anumitor servicii,în vederea obţinerii,de către beneficiarii de educaţie,de
tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni,de orice natură ar fi acestea;
h) favoritismul;
i) meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studio la care
este încadrat;
j) asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea educaţiei inclusive;
k) respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar diredt al
educaţiei.
Art.7. - În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod
particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a) stabilirea unei relaţii de încredere mutual şi de comunicare;
b) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi
familială;
c) neaccceptarea primirii de bunuri material sau sume de bani pentru serviciile educaţionale
oferite,în condiţiile art.5,lit b) punctual i
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d) recomandarea de auxiliare curricular sau material didactice,cu precădere a celor deschise ţi
gratuite,fără a impune achiziţionarea celor contra cost.
Art. 8. - Personalul din Liceul Tehnologic”Simion Leonescu”Luncavita responsabil cu instruirea şi
educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită
colegială:
a) relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare,
corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială;
b) în activitatea profesională,personalul didactic evită practicarea oricărei forme de discriminare şi
denigrare în relaţiile cu ceilalţi colegi şi acţionează pentru combaterea fraudei in telectuale,inclusive
a plagiatului.
Art. 9. - Personalul din Liceul Tehnologic”Simion Leonescu”Luncavita responsabil cu instruirea şi
educaţia, în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare
şi control sau care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta şi aplica următoarele
norme de conduită managerială:
a) b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;
b) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
c) evaluarea obiectivă conform prevederilor din fişa postului;
d) prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspective funcţiei deţinute;
e) prevenirea oricărei forme de hărţuire, discriminare a personalului didactic şi a elevilor;
Art. 10. - În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extraşcolare), membrilor personalului
didactic le sunt interzise:
a) consumul de substanţe interzise(cu excepţia celor recomandate m edical) sau alcool;
b) să permit sau să încurajeze consumul de alcool şi de substanţe interzise de către beneficiarii
direcţi ai educaţiei, cu excepţia celor recomandate medical;
c) organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc;
d) folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de
beneficii financiare personale directe sau indirecte;
e) să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise,audio ori vizuale;
f) utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
g) organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor
persoane aflate în incinta Liceului Tehnologic”Simion Leonescu”Luncavita
Art. 11. - În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, persoanele responsabile cu
instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme
de conduită:
a) Asigură sprijin în scolpul furnizării unor servicii educaţionale de calitate
b) ) responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în
protejarea drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a copilului impun
acest lucru;
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CAPITOLUL III DISPOZIŢII FINALE
Art. 12. – Prezentul cod se completează cu disp. Legii nr 477/2004 privind Codul de conduit a
personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, şi nu se substituie legilor şi
regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici n u poate contravene acestora.
Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu
poate contraveni acestora.
Art. 13. - Prin prevederile prezentului Cod, activităţile comisiei de etica a Liceului
Tehnologic”Simion Leonescu”Luncavita nu se substituie activităţilor comisiilor de cercetare
disciplinară, constituita in scoala, conform prevederilor “Statutului personalului didactic” din Legea
Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi nici activităţilor instituţiilor
statului abilitate .
Art. 14. - (1) Modificarea prevederilor prezentului Cod se poate face ca urmare a propunerilor a 2/3
din totalul membrilor Consiliului profesoral al Liceului Tehnologic”Simion Leonescu”Luncavita.
(2) Modificările la Cod se realizează de către un grup de lucru special constituit în acest scop şi sunt
Art. 19. - Prezentul Cod se dezbate si se aprobă in Consiliul profesoral si in Consiliul de administratie
al Liceului Tehnologic”Simion Leonescu”Luncavita.
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