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CAPITOLUL I -DOMENIUL DE APLICARE ȘI PRINCIPII GENERALE
Art.1.- Domeniul de aplicare
(1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare ,,Cod”) este elaborat în baza art. 10 și art. 16 din
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul
preuniversitar, art. 98 şi aliniatul (2) litera b) din Legea Educației Naționale din 2011, OMECS
5079/2016, Legea 477/2004 si OSGG 600/2018-ST 1 (Etica si integritate)
(2) Codul este aplicabil personalului didactic din Liceul Tehnologic “ Constantin Istrati”, Municipiul
Campina, responsabile cu instruirea și educația și care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2)
- (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinesc
funcția de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de
îndrumare și control și personal didactic asociat în cadrul unității de învățământ, denumite in
continuare „personal didactic”, și care au obligația morală și datoria profesională de a cunoaște, de a
respecta și de a aplica prevederile prezentului Cod.
(3) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru personalul
contractual din cadrul LT Constantin Istrati, încadrat în baza prevederilor Legii nr 53/2003 – Codul
muncii, cu modificările ulterioare, cu excepția persoanelor alese sau numite politic.
(4) Codul instituie un ansamblu de valori, principii şi norme de conduită menite să contribuie la
coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin
formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.
Art. 2. – Obiective
Respectarea prevederilor prezentului cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului
învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:
a) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor personalului didactic;
b) creşterea calitativă a relaţiilor dintre părţile implicate în actul educaţional;
c) eliminarea practicilor inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul educaţional preuniversitar;
d) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;
e) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar
preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social;
f) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.
Art.3. - Principii generale
(1) Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt cele prevãzute la
art.3 din Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice:
a) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de
a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;
b) asigurarea egalității de tratament al cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica același regim juridic în
situații identice sau similare;
c) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligația de a îndeplini
atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;
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d) imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia angajații contractuali sunt obligați
să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă
natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;
e) integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite
sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau
material;
f) libertatea gândirii și a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate să-și
exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
g) cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcției și în îndeplinirea
atribuțiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru
îndeplinirea conformă a atribuțiilor de serviciu;
h) deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de angajații
contractuali în exercitarea atribuțiilor funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării
cetățenilor.
(2) Personalul didactic 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 beneficiarului direct al educaţiei;
h) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;
i) respectarea autonomiei personale;
j) onestitate şi corectitudine;
k) atitudine/ tinuta vestimentara 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 unităţii şi instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a
specialităţii, domeniului în care îşi desfăşoară activitatea;
o) implicare în procesul de perfecţionare a caracterului democratic al societăţii.
CAPITOLUL II - NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ
Art. 4. - Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Personalul contractual are obligatia de a asigura un serviciu public de calitate pentru beneficiarii
direcți ai educației.
(2) În exercitarea atributiilor de serviciu, personalul contractual are obligatia de a avea un
comportament profesionist, precum si de a asigura, în conditiile legii, transparenta administrativa,
pentru a câstiga si a mentine încrederea beneficiarilor în integritatea, impartialitatea si eficacitatea
unității de învățământ.
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(3) În relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, personalul didactic are obligaţia de a
cunoaşte, de a respecta şi de a aplica norme de conduită prin care se asigură:
a) ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei prin:
(i) supravegherea atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ, cât şi în
cadrul celor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia;
(ii) interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor
direcţi ai educaţiei;
(iii) protecţia fiecărui beneficiar direct al educaţiei, prin sesizarea oricărei forme de violenţă
verbală sau 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
(iv)combaterea oricăror forme de abuz;
(v)interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu beneficiarii direcţi ai educaţiei;
b) interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
(i) fraudarea examenelor;
(ii) solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri
sau prestarea anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai educaţiei de
tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea;
(iii) favoritismul;
(iv) meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studiu la care
este încadrat;
c) asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive;
d) respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al
educaţiei.
(4) În relaţiile cu părinţii şi cu reprezentanţii legali ai beneficiarilor direcţi ai educaţiei,
personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care se asigură:
a) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală şi de comunicare;
b) respectarea confidenţialităţii informaţiilor, a datelor furnizate şi a dreptului la viaţă privată şi de
familie;
c) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite,
în condiţiile art. 4 lit. b) pct. (ii);
d) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor deschise şi
gratuite, fără a impune achiziţionarea celor contra cost.
(5) În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic 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 beneficiarilor direcţi ai
educaţiei sau a altor persoane aflate în incinta unităţii sau a instituţiei de învăţământ;
d) să consume alcool şi substanţe interzise, cu excepţia celor recomandate medical;
e) să permită şi să încurajeze consumul de alcool şi de substanţe interzise de către beneficiarii
direcţi ai educaţiei, cu excepţia celor recomandate medical;
f) să organizeze şi să practice pariuri şi jocuri de noroc.
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Art.5. - Respectarea Constituției și a legilor
(1) Angajații contractuali au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile țării
și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care le
revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Personalul contractual trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea
exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor deținute.
Art. 6. - Loialitatea față de LT „Constantin Istrati”
(1) Personalul contractual are obligația de a apăra cu loialitate prestigiul unității de învățământ în care
își desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii
imaginii sau intereselor legale ale acesteia
(2) Angajaților contractuali le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea unității de
învățământ în care își desfășoară activitatea, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de
acte cu caracter normativ sau individual;
b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care unitatea de
învățământ în care își desfășoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitați în acest
sens;
c) să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege
d) să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției, dacă această dezvăluire este de
natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile unității de
învățământ ori ale unor angajați contractuali, precum și ale persoanelor fizice sau juridice
e) să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de
acțiuni juridice ori de altă natură împotriva unității de învățământ în care își desfășoară activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică și după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă
de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene
(4) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația
legală a personalului contractual de a furniza informații de interes public celor interesați, în
condițiile legii.
Art. 7. - Libertatea opiniilor
(1) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu angajații contractuali au obligația de a respecta demnitatea
funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor unității de invățământ în
care își desfășoară activitatea.
(2) În activitatea lor angajații contractuali au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se
lăsa influențați de considerente personale.
(3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite
generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
Art. 8. - Activitatea publică
(1) Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest
sens de conducătorul unității de învățământ, în condițiile legii.
www.ctistrati.ro
COD DE ETICĂ- Liceul Tehnologic “Constantin Istrati” Câmpina

5

Ministerul Educaţiei
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN ISTRATI"
Municipiul CÂMPINA , Judeţul PRAHOVA
Strada Griviţei, nr. 91
Tel/Fax-0244337681/0244375563

(2) Angajații contractuali desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială,
trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de directorul unității de învățământ
în care își desfășoară activitatea
(3) În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, angajații contractuali pot participa la activități sau
dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul
de vedere oficial al unității de ânvățământ în cadrul căreia își desfășoară activitatea.
Art.9. - Activitatea politică
(1) În exercitarea funcției deținute, personalului contractual îi este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;
c) să colaboreze, atât în cadrul relațiilor de serviciu, cât și în afara acestora, cu persoanele fizice
sau juridice care fac donații ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afișeze în cadrul autorităților sau instituțiilor publice însemne ori obiecte inscripționate cu
sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora.
Art.10. - Folosirea imaginii proprii
(1)În considerarea funcției pe care o deține, personalul contractual are obligația de a nu permite
utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități
comerciale, precum și în scopuri electorale.
Art.11. - Cadrul relațiilor în exercitarea sarcinilor de serviciu
(1) În relațiile colegiale din cadrul unității de învățământ în care își desfășoară activitatea, precum și
cu persoanele fizice sau juridice, angajații contractuali sunt obligați să aibă un comportament bazat pe
respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate.
(2) Personalul contractual are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității
persoanelor din cadrul unității de învățământ în care își desfășoară activitatea, precum și ale
persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin:
a) întrebuințarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea aspectelor vieții private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(3) Relaţiile colegiale ale personalului didactic se bazează pe respect, onestitate, solidaritate,
cooperare, corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială.
(4) În activitatea profesională, personalul didactic evită practicarea oricărei forme de discriminare şi
denigrare în relaţiile cu ceilalţi colegi şi acţionează pentru combaterea fraudei intelectuale, inclusiv a
plagiatului.
În relaţiile cu alte unităţi şi instituţii de învăţământ, precum şi cu instituţiile şi
reprezentanţii comunităţii locale, personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin
care:
a) asigură sprijin în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
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b) manifestă responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în
protejarea drepturilor beneficiarului direct al educaţiei, atunci când interesul şi nevoia de protecţie
a acestuia impun acest lucru.
Art. 12 - Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute
(1) Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau
care este membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respectă şi 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, responsabilităţilor 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 didactic şi a beneficiarilor
direcţi ai educaţiei.
Art. 13 - Utilizarea resurselor publice
(1) Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietății publice și private a statului și a
unităților administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație
ca un bun proprietar.
(2) Personalul contractual are obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând
unității de învățământ numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute.
(3) Personalul contractual trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care îi revin, folosirea
utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
CAPITOLUL III
REGLEMENTARI SPECIFICE PERSONALULUI CARE DESFASOARA ACTIVITATEA
DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
Art. 14 – Principiile care stau la baza activității de control financiar preventive
(1) Exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv de către persoanele desemnate se realizează
pe baza următoarelor principii:
a) Competenţă profesională. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu
trebuie să cunoască şi să aplice cu consecvenţă şi fermitate prevederile legale în domeniu,
asigurând legalitatea şi regularitatea proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, precum şi
încadrarea acestora în limitele creditelor bugetare sau ale creditelor de angajament. În acest scop,
aceasta are obligaţia să cunoască în permanenţă toate reglementările legale specifice domeniului în
care îşi exercită atribuţiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu.
b) Obiectivitate. În exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu şi, mai ales, în
luarea deciziei de a acorda sau respinge viza, persoana desemnată trebuie să verifice sistematic şi
temeinic proiectele de operaţiuni, să nu cedeze unor prejudecăţi, presiuni sau influențe ce i-ar putea
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afecta aprecierea corectă a acestora, să dea dovadă de imparțialitate, să aibă o atitudine neutră,
lipsită de subiectivism.
c) Conduită morală. Persoana desemnată cu exercitarea activității de control financiar preventiv
propriu trebuie să fie de o probitate morală recunoscută, să aibă o conduită corectă, să dea dovadă
de comportare profesională ireproşabilă, la nivelul celor mai înalte standarde. Aceasta trebuie să
aibă o comportare demnă în societate, să-şi desfăşoare activitatea astfel încât să aibă o bună
reputație.
d) Confidențialitate. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv
propriu este obligată să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, după caz, în legătură cu
conținutul proiectelor de operațiuni ce fac obiectul vizei, să nu divulge în nici un fel informațiile
unei terțe persoane, cu excepția cazurilor în care este autorizată în mod expres de către cei în drept
sau în situația în care furnizarea informației reprezintă o obligație legală sau profesională.
e) Incompatibilitate.
(1)Nu pot fi desemnate să exercite activitate de control financiar preventiv propriu persoanele
aflate în curs de urmărire penală, de judecată sau care au fost condamnate pentru fapte privitoare la
abuz în serviciu, fals, uz de fals, înşelăciune, dare sau luare de mită şi alte infracțiuni prin care au
produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.
(2) Dacă în cazul urmăririi penale, al judecății sau după condamnare a intervenit amnistia,
persoana în cauză nu poate să fie desemnată pentru exercitarea activității de control financiar
preventiv propriu timp de doi ani de la data aplicării amnistiei. Persoana căreia i s-a suspendat
condiționat executarea pedepsei nu poate să exercite această activitate în cursul termenului de
încercare şi pe parcursul a doi ani de la expirarea acestui termen.
CAPITOLUL IV
COORDONAREA ȘI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ
Art.15 – Sesizarea
(1) Conducerea LT Constantin Istrati poate fi sesizată de orice persoană cu privire la:
a) Încălcarea prevederilor prezentului cod de conduita de către personalul unității de învățământ;
b) Constrângerea sau amenințarea exercitata asupra angajatului contractual pentru a-i determina sa
încalce dispozițiile legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzător.
(2) Sesizarea prevăzuta la alin.(1) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit legii.
(3) Personalul nu poat fi sancționat sau prejudiciat in nici un fel pentru sesizarea cu buna-credința a
organelor disciplinare competente, in condițiile legii.
(4) Conducerea LT “Constantin Istrati”, în funcție de situație, va verifica actele si faptele pentru care
au fost sesizate, cu respectarea confidențialității privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.
Art. 16 – Soluționarea sesizării
(1) Rezultatele activității de centralizare a sesizărilor sau petițiilor se consemnează într-un raport de
baza căruia Conducerea LT “Constantin Istrati”,, în funcție de situație, va formula recomandări cu
privire la modul de corectare a deficientelor constatate.
(2) Recomandările conducerii, în funcție de situație, vor fi comunicate:
a) Angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea
b) Angajatului contractual care face obiectul sesizării
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c)celelalte persoane definite la art. 4 lit.i care au formulat sesizarea sau care fac obiectul sesizării.
Art. 17.- Consilierul de etică
(1)În scopul aplicării eficiente a dispozitiilor prezentului cod de conduită, directorul unității de
învățămînt a desemnat un cadru didactic, pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor
de conduita.
(2) Consilierul etic, exercita urmatoarele atributii:
a) acordarea de consultata si asistenta angajaților LT “Constantin Istrati” cu privire la respectarea
normelor de conduita;
b) monitorizarea aplicarii prevederilor prezentului cod de conduita in cadrul LT “Constantin
Istrati”, Câmpina
c) intocmirea de rapoarte semestriale privind respectarea normelor de conduita de catre angajațtii
Unității de invățământ

CAPITOLUL V. DISPOZII FINALE
Art.18. - Răspunderea
(1) Incalcarea dispozitiilor prezentului cod etic si de integritate, atrage raspunderea disciplinara a
personalului contractual, in conditiile legii;
(2) Comisia de disciplina are competenta de a cerceta personalul care incalca prevederile prezentului
cod de conduita si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare, in conditiile legii.
(3) Persoanele desemnate de Consiliul de Administratie de a cerceta incalcarea prevederilor
prezentului cod de conduita de catre personalul contractual si de a propune aplicarea sanctiunilor
disciplinare, vor avea in vedere respectarea prevederilor Legii nr.53/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Art. 19 – Asigurarea publicității
(1) Pentru informarea personalului și a beneficiarilor educațíei se va asigura afișarea codului de
conduita la sediul unității de învățământ, într-un loc vizibil (compartmente, avizier) precum si pe siteul unității, se va întocmi o listă de difuzare, care va fi completată cu numele fiecărui angajat al
unității, data la care a luat la cunoștință prevederile prezentului Cod și unde fiecare angajat va semna
pentru luare la cunoștință.
(2) Prezentul cod este aprobat de către Consiliul Profesoral
Art.20 – Intrare în vigoare
(1) Prezentul cod intra în vigoare la data adoptării prin decizie de către Directorul unității de
învățământ.
Art.21 – Enumerarea normelor de conduită și de integritate a personalului nu este limitativă,
ci se completează de drept cu cele cuprinse in prevederile legale in vigoare.
Art. 22 Prezentul cod se completează cu dispoziţiile Legii nr. 477/2004 privind Codul de
conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, şi nu se substituie legilor şi
regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.
Art. 23 Prin prevederile prezentului cod, activităţile consilierului de etică nu se substituie
activităţilor comisiilor de cercetare disciplinară, constituite conform prevederilor Legii educaţiei
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naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici activităţilor instituţiilor statului
abilitate.
Art. 24 Încălcările prevederilor prezentului cod reprezintă abateri disciplinare şi se
sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
Art. 25 Orice modificare adusă codului de etică şi integritate este supusă procedurii de
informare și dezbatere.
Elaborat,
Consilier etică
Prof. Șerban Laura

Verificat,
Președinte SCIM
Dir adj Bobaru Cristina Doina
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