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COD DE ETICA AL PERSONALULUI LICEULUI TEHNOLOGIC
ENERGETIC ”REGELE FERDINAND I” TIMISOARA.
CAPITOLUL
Art.

I

—

DISPOZITII GENERALE

(1) Prezentul Cod de Etică este elaborat în baza Art, 10 şi a Art. 16 din ordinul ministrului
educatiei, cercet'“ ii, tineretului si sportului nr, 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.
(2) Prezentul cod reglementează principiile fundamentale si normele de conduită profesională şi
morală care trebuie să guverneze activitatea întregului personal din cadrul Liceului Tehnologie
Energetic ”Regele Ferdinand 1” Timisoara,
(3) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand 1"
Timisoara, si care, în conformitate cu prevederilor “Statutului personalului didactic“ din Legea
Educatiei Nationale 1/2011, îndeplinesc functia de personal didactic/cadru didactic, personal
didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control
în Liceului Tehnologie Energetic “Regele Ferdinand 1” Timisoara.
(4) Codul funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/tutori legali, elevi. comunitatea locală
şi diferitele categorii de personal din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu
instruirea si educaţia, cât şi ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contribuie la
coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin
formarea si mentinerea unui climat bazat pe cooperare si competiţie după reguli corecte.
Art. 2. Scopul prezentului cod îl constituie creşterea calităţii serviciilor educationale oferite de
Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” Timisoara şi crearea unui cadru etic la care să se
raporteze toti angajaţii din sistemul de învăţământ preuniversitar, în desfăşurarea activităţilor pe
care aceştia le prestează,
Art. 3. Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii
pentru personalul din Liceul Tehnologic Energetic ”Regele Ferdinand I“ Timisoara, încadrat în
baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al
legislaţiei din domeniul educaţiei.
Art, 4. Prezentul cod cuprinde norme de conduită profesională şi morală ce se adaugă normelor de
conduită obligatorii stabilite prin actele normative existente la nivel naţional:
. Legea nr. 1/2011, a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile ţi
institutiile publice;
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
OMECTS NR. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului national de etică din învăţământul preuniversitar;
OMEN nr. 4831/300812018 privind aprobarea Codul-cadru de etică a personalului didactic
din învăţământul preuniversitar;
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Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin O,M.E.Nr nr. 5447/31082020,
Rezultatele aşteptate ca unnare a aplicării prezentului cod sunt:
O conduită profesională care să conducă la
creşterea prestigiului statutului cadrului didactic
şi Liceului Tehnologic Energetic ”Regele Ferdinand I” Timisoara;
Cresterea încrederii şi a respectului cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor faţă de sistemul
educaţional;
Realizarea unei informări transparente cu privire la atribuţiile şi activitatea conducerii şi a
consiliilor profesorale din cadrul Liceului Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand 1”
Timisoara;
Cunoaşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite de instituţiile şcolare pentru a se
promova exemplele de bună practică sau pentru a se găsi soluţii pentru îmbunătăţire acolo
unde este cazul.

CAPITOLUL II — VALORI, PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITA
Art. 6. (1) Codul de etică şi deontologie profesională promovează:
a) Competenţă profesională;
b) lntegritatea morală;

Cultura organizationala;
Formele respectului (faţă de muncă şi valori, faţă de persoane si comunitate);
e) Creativitatea, initiativa si personalitatea;
!) Armonizarea interesului individual cu cel colectiv;
g) Deschiderea către viata comunitatatii;
h) Alinierea la tendinţele si practicile învăţământului european.
(2) Codul de Etică se referă la unele valori esenţiale legate de profesia de profesor, şi anume:
integritatea, onestitatea, respectul, rcsponsabilitatea şi încrederea.
Profesorul trebuie să demonstreze INTEGRITA TE prin:
crearea şi menţinerea relaţiilor profesionale corespunzătoare;
comportarea cu imparţialitate. încredere şi onestitate.
Profesorul trebuie să demonstreze ONESTITA TE prin:
. exersarea acţiunilor de zi cu zi cu corectitudine7 de la gânduri la fapte ;
. exprimarea stimei faţă de o altă persoană, acţionând şi discutând sincer si corect.
c)

(1)

'

'

Profesorul trebuie să demonstreze RESPECT pri

.

'

:

calitatatea de a fi tolerant, atent si înţelegător cu alte persoane, cu părerile şi valorile lor;
calitatatea de a fi constient de faptul că relaţia cu elevii şi părinţii acestora trebuie să fie
bazată pe respect reciproc, încredere şi dacă este necesar,
pe confidenţialitater

Profesorul trebuie să demonstreze RESPONSABILITATE prin:

'

.

oferirea priorităţii educaţiei şi îngrijirii elevilor;
angajarea în activităţi de dezvoltare profesională continuă şi de îmbunătăţire a strategiilor de
predare-învăţare;
colaborarea si cooperarea cu colegii în interesul educării si bunăstării discipolilor.

!
Profesorul trebuie să demonstreze ÎNCREDERE prin:
ealitatatea de a li cinstit şi rezonabil;

'
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participarea la bunăstarea indivizilor şi a comunităţii;
soluţionarea conflictelor prin discuţii profesionale şi de reflectie.
7.
Personalul didactic din cadrul Liceului Tehnologic Energetic ”Regele Ferdinand 1”
Art.
Timisoara, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi
-

'

principii:

a) imparţialitate şi obiectivitate;
b) independenţă si libertate profesională
c) responsabilitate morală, socială şi profesională;
d) integritate morală si profesională;
e) confidenţialitate si respect pentru sfera vieţii private;
f) primatul interesului public;
g) respectarea si promovarea interesului superior al bneficiarului direct al educatiei;
h) respectarea legislatiei generale şi a celei specifice domeniului;
i) respectarea autonomiei personale;
j) onestitate şi corectitudine;
k) atitudine decentă şi echilibrată;
l) tolerantă;
m) autoexigentă în exercitarea profesiei;
n) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creşterea calităţii
activitătii didactice şi a prestigiului Liceului Tehnologic Energetic "Regele Ferdinand I”
Timisoara, precum şi a specialităţii, domeniului in care îşi desfăşoară activitatea;
o) implicare în procesul de perfecţionare a caracterului democratic al societăţii;
Art. 8. Activitatea personalului din cadrul Liceului Tehnologic Energetic "Regele Ferdinand I”
Timisoara trebuie să fie guvernată de următoarele principii si norme de conduită profesională:
1) Suprematia legii şi a interesului public în fata interesului personal, În acest sens,
personalul din cadrul colegiului are următoarele obligatii:
a) Să considere interesul public mai presus decât interesul personal;
b) Să respecte neconditionat aplicarea legii în exercitarea tuturor activităţilor.
Z) Obiectivitatea, Cadrele didactice trebuie să evalueze corect activitatea elevilor din şcoală
cu obiectivitate, fără să aibă legături sau influente în afara deontologiei profesionale
Notarea, evaluarea, observatiile şi recomandările făcute trebuie să fie rezultatul unei
argumentări riguroase, bazate pe evidente la clasă, pe documente, pe criterii si standarde
cunoscute, dincolo de preferinte, păreri. prejudecăţi sau experiente personale. In acest sens,
cadrele didactice au următoarele obligatii:
a) Să desfăşoare o activitate corectă, profesionistă, pe baza responsabilităţilor şi a
atributiilor ce le revin;
b) să facă o evaluare obiectivă a activitătii elevilor, a nivelului lor de pregătire, a
tuturor aspectelor relevante ale activitătii desfăşurate în şcoală, care intră în
competenţa acestora;
c) să nu omită, cu bună ştiintă, informaţii, constatări sau orice alt element legat de
activitatea profesională;
3) Competenta profesională. Cadrele didactice trebuie:
a) să fie bine pregătite în ceea ce priveşte efectuarea activitătii didactice /
administrative Şi să aibă o bună pregătire ştiinţifică. psihopedagogică şi metodică în
specialitate;
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b) să cunoască şi să aplice legislaţia în vigoare, aspectele metodologice specifice
disciplinei, să folosească modalităţi de comunicare şi relationare cât mai eficiente;
4) Integritatca, Personalul din cadrul colegiului trebuie să dovedească integritate în toată
activitatea prestată, să dovedească echilibru şi demnitate, să umtărească crearea unei
atmosfere de lucru colegiale şi să fie sensibili la
particularităţile fiecărei persoane, respectând dreptul la diversitate culturală, etnica,
confesională.
5) Respectul. Intreg personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă repere morale
autentice, să arate respect şi consideraţie fată de colegi, elevi, părinti şi tot personalul şcolii.
Profesorii vor lua în considerare, pe baza unui dialog constructiv in dublu sens, toate
aspectele pe care le ridică partenerii educaţionali, evitând orice situatie echivocă.
6) Independenţa. Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să-si deruleze activitatea
didactică / administrativă independent de orice influenţă exterioară de natură politică,
religioasă sau de apartenenţă la orice alt grup de interese.
a. Este absolut interzisă acceptarea de: foioase materiale, cadouri, servicii sau orice
alt tip de favoruri care pot afecta independenţă profesională şi evaluările corecte
specifice profesiei;
b. Este interzis personalului să comercializeze, să impună sau să influenţeze clcvii
în vederea cumpărării manualelor şi cărţilor de specialitate sau a auxiliarelor

curriculare.

7)

Confidenţialitatea. Toate aspectele semnalate într-o instituţie de educaţie, la o anumită

disciplină, toate constatările făcute în calitate de diriginte, profesor. director, trebuie
comunicate persoanelor în cauză, conducerii şcolii, conform procedurilor stabilite la nivel
de institutie, respectând demnitatea şi dreptul la imagine personală ale elevilor, profesorilor,
angajaţilor unităţii de învăţământ.

CAPITOLUL III

—

DREPTURILE SI OBLIGATIILE CADRELOR DIDACTICE

Art. 9. (1) În vederea asigurării unui învăţământ de calitate. în relaţiile cu elevii, cadrele didactice,
au obligatia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:
1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice si morale a elevilor prin:
a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul

activitatilor 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 actiuni;
b) interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra

elevilor;
6) asigurarea protectiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă 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 sexual, emoţional sau spiritual;
8) interzicerea hărţuirii sexuale si a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale;
2) Interzicerea oricăror activităţi care generează coruptie:
a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;
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solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor
, in vederea obţinerii de către elevi a unor rezultate şcolare incorecte;
c) interzicerea meditaţiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale;
d) traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare;
3) Excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalităţii de şanse si
promovarea principiilor educaţiei inclusive;
4) respectarea demnităţ" şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev;
5) Interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios,
organizate special in acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor, în
cadrul Liceului Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I" Timisoara sau în afara acestuia,
(2) Personalul din educaţie trebuie:
să respecte dreptul elevilor fără discriminare
să formeze elevilor sentimentul că sunt parte a unei comunităţi de angajament mutual în care
este loc pentru fiecare;
să menţină relaţii profesionale cu elevii;
să apere şi să promoveze interesele elevilor şi să facă orice efort pentru a proteja elevii de
abuzuri fizice, psihologice sau sexuale;
să manifeste simţul datoriei, seriozitate şi confidenţialitate în toate problemele ce afectează
binele elevilor lor;
să-şi exercite autoritatea cu dreptate şi compasiune;
să manifeste autoritate în conformitate cu Legea şi să dezvolte concepte pentru nevoile si
drepturile elevilor
să fie conştient că fiecare copil este o individualitate şi discipolii se pot deosebi în
asimilarea cerinţelor promovate de educatie
să conlucreze cu părinţii în promovarea bunăstării copiilor, consultându-i şi implicăndu-i
unde este necesar
să nu divulge informaţia despre clcvi, obţinută pe parcursul serviciului profesional, cu
excepţia situaţiilor cerute de lege sau scopul profesional
să evalueze elevul doar în baza meritului şi performanţelor scolare
Art. 10. (1) În relaţia cu părinţii/tutorii legali, cadrele didactice, vor respecta şi aplica
următoarele norme de conduit '
a) acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea
rolului parental;
b) stabilirea unei relatii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile;
c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/tutori
legali;
d) informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activitătii elevilor prin furnizarea
explicatiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative;
e) informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activitătii şcolare, evitând tendintele de
prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;
0 respectarea confidentialit' ii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală si
familială;
%)
neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educationale
oferite;
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personalul nedidactic si didactic auxiliar implicat direct in activităţile cu elevii trebuie să
adopte un comportament tolerant în relaţie cu elevii
(2) Personalul din educaţie trebuie:
o
să recunoască dreptul părinţilor la informare şi consultare, prin metode agreate, cu privire la
binele şi progresul copiilor lor;
o
să respecte autoritatea părintească legitimă. dar să acorde sfaturi dintr—un punct de vedere
profesional cu privire la ce este cel mai bine pentru interesul copilului;
să facă orice efort pentru a încuraja părinţii să se implice activ în educaţia, bunăstarea şi
succesul copiilor săi şi să susţină activ procesul de învăţare prin asigurarea evitării formelor
de exploatare a muncii copiilor care le-ar putea afecta educaţia.
să informeze părinţii despre progresul sau deficienţele elevilor săi. exercitând onestitatea şi
tactul pedagogic la maximum, cooperând cu părinţii în ajutorarea şi perfecţionarea elevilor
. să lucreze şi coopereze cu părinţii elevilor săi, stabilind relaţii deschise, cinstite şi
respectuoase
să nu accepte favoruri sau cadouri de la părinţi discipolilor săi, în schimbul unor privilegii,
Art. 11. (1) Relaţiile eolegiale ale personalului didactic se bazează pe respect, onestitate,
solidaritate, cooperare. corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială.
În activitatea profesională, personalul didactic evită practicarea oricărei forme de discriminare şi
denigrare în relaţiile cu ceilalti colegi şi acţionează pentru combaterea fraudei intelectuale, inclusiv
a plagiatului.
(2) Personalul din educaţie trebuie:
o
să promoveze eolegialitatea intre colegi. respectându-le poziţia profesională şi opiniile;
să fie pregătit să ofere sfaturi şi asistenţă în mod special celor la început de carieră sau în
pregătire;
să menţină confidenţialitatea informaţiilor despre colegi obţinute în cursul serviciului
profesional, dacă dezvăluirea nu serveşte îndeplinirii unei sarcini de serviciu sau nu este cerută
h)

'

'

'

'
'

de lege;
să apere si să promoveze interesele şi binele colegilor şi să-i protejeze de abuzuri de ori ce fel.
Art. 12. Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere, de îndrumare si de control sau
care este membru în consiliul de administratie al Liceului Tehnologic Energetic ”Regele Ferdinand
1” Timisoara sau al ISJ Timiş respectă şi norme de conduită managerială prin care se asigură:
a) promovarea standardelor profesionale si morale specifice;
b) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
c) evaluarea obiectivă conform atributiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor de serviciu din Iişa

'

postului;
d) prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva functiei detinute;
e) prevenirea oricărei forme de hărţuire, discriminare a personalului didactic si a beneficiarilor
direcţi ai educaţiei.
Art. 13. În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extrascolare), personalului didactic îi este
interzis:
&) să folosească baza materială din spatiile 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;
e) să organizeze activităţi care pun în pericol siguranta si securitatea elevilor sau a altor
persoane aflate în incinta Liceului Tehnologic Energetic ”Regele Ferdinand I” Timisoara;
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11)

e)

să consume alcool si substanţe interzise, cu excepţia celor recomandate medical;
să permită şi să încurajeze consumul de alcool şi de substanţe interzise de către elevi, cu

exceptia celor recomandate medical;
să organizeze şi să practice pariuri şi jocuri de noroc.
Art. 14. În relaţiile cu alte unităţi şi instituţii de învăţământ, precum şi cu instituţiile şi
reprezentantii comunităţii locale, personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care:
a) asigură sprijin în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
b) manifestă responsabilitate si transparentă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat
în protejarea drepturilor beneficiarului direct al educaţiei, atunci când interesul si nevoia de
protecţie a acestuia impun acest lucru.
15.
Art.
(1) Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar are drepturile şi
obligaţiile prevăzute în Legea Educatiei 2011, privind Statutul Personalului Didactic, Sectiunile 8—
1

l.

(2) Cadrele didactice au dreptul de a participa la activităţi de perfecţionare profesională şi în timpul
anului şcolar. În acest caz, cu acordul directorilor sau al Consiliului de Administraţie, se va stabili
durata abscnţei permise şi condiţiile de acoperire a orelor / materiei.
(3) Profesorii pot aduce la cunoştinţa directorilor sau a Consiliului de Administraţie recomandările,
observaţiile şi doleanţele lor, verbal sau în scris.
Art. 16. (1) Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi care decurg din Legea Învăţământului şi
din prevederile contractului de muncă,
(2) Evaluarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor elevilor se va face periodic, ritmic şi printro varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate şi corectitudine, pentru a oferi elevilor posibilităţi
de afirmare a tuturor laturilor pcrsonalităţii acestora (inteligenţa, imaginaţie, spirit critic,
sensibilitate),
(3) Profesorii trebuie sa informeze elevii despre modalităţile şi criteriile de evaluare pe care le va
aplica.
Art. 17. Activitatea didactică din cadrul Liceului Tehnologic Energetic ”Regele Ferdinand I”
Timisoara se bazează pe următoarele principii:
a. Informarea publicului cu privire la calitatea educaţiei oferite prin diferite servicii şi
programe educaţionale:
h. Susţinerea succesului şi a calităţii educaţiei oferite de Liceului Tehnologic Energetic
”Regele Ferdinand I“ Timisoara la nivel loeal/naţional/judeţean;
c. Implicarea în aplicarea măsurilor guvernamentale de îmbunătăţire a serviciilor educaţionale
şi a masurilor stabilite de Inspectoratul Şcolar Judetean Timis;
d. Respectarea regulamentelor şi a legislaţiei în vigoare care reglementează întreaga activitate
din cadrul Liceului Tehnologie Energetic “Regele Ferdinand 1“ Timisoara,
Art. 18. Conduita directorului Liceului Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand 1“ Timisoara, a
profesorilor, personalului din cadrul colegiului trebuie să se caracterizeze prin:
a. Corectitudine, rigoare. deschidere şi independenţă, urmărirea măsurii în care nevoile
elevilor şi ale cadrelor didactice sunt respectate si împlinite;
b. Respectarea legislaţiei în vigoare;
e. Promovarea egalităţii de şanse, a unei atitudini pozitive faţă de orice formă de diversitate
socială şi culturală;
d. Susţinerea îmbunătăţirii serviciilor educaţionale, :| diversităţii de idei, strategii, opinii si
idei novatoare, creative.
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Art. 19. Activitatea didactică trebuie să se raporteze la următoarele coordonate/aspecte:

Considerarea autocvaluării ca un instrument valid Şi relevant;
Folosirea întâlnirilor directe, a grupurilor de discuţii şi a chestionarelor în colectarea
informaţiilor de la elevi, părinţi şi cadre didactice;
e. Aprecierea obiectivă a condiţiilor în care se destăşoară activitatea didactică
prestată de către
profesori, precum şi a condiţiilor sociale în care trăiesc elevii, a fundalului educaţional şi
cultural al familiei
a.

b.

CAPITOLUL IV — COD ETIC

—

CADRU DIDACTIC

Art. 20. Cadrele didactice au obligatia de a cunoaste si respecta prevederile Normativelor
Metodologiilor si Programelor in vigoare.
Art. 21. Intreg personalul didactic are obligatia de a cunoaste si de a aplica in mod adecvat teoriile

moderne ale invatarii, in vederea construirii unui demers didactic centrat
pe elev cu scopul
dezvoltarii sale.
Art. 22. Evaluarea cunostintelor, abilitatilor si competentelor elevilor se va face periodic, ritmic si
printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate si corectitudine. pentru a oferi elevilor
posibilitati de afirmare a tuturor laturilor personalitatii acestora (inteligenta, imaginatie, spirit critic,
sensibilitate). Profesorii trebuie sa informeze elevii despre modalitatile si criteriile de evaluare
pe
care le va aplica.
Art. 23. Profesorii au obligatia de a comunica cu familiile elevilor in mod periodic si de cate ori
este necesar:
Art. 24. Modalitatea de adresare. atat catre colegi cat si catre elevi si parinti, trebuie sa tie civilizata
si sa vadeasca respect si intelegere pentru interlocutor.
Art. 25. Cadrele didactice au urmatoarele obligatii:
a) sa aiba o tinuta vestimentara decenta;
b) sa aiba un comportament civilizat bazat pe colegialitate si respect fata de elevi;
c) sa nu foloseasca expresiijignitoare la adresa elevilor, parintilor si colegilor;
(I) sa nu vina la program sub influenta bauturilor alcoolice;
e) sa aiba telefoanele mobile inchise in timpul orelor de curs;
!) sa informeze conducerea scolii si organele abilitate in cazul producerii unui eveniment de
natura sa puna in pericol siguranta persoanelor si securitatea bunurilor aflate in scoala,

Capitolul V

—

Dispoziţii finale

Art. 26 Conducerea Liceului Tehnologic Energetic ”Regele Ferdinand I'“ Timisoara va urmări
respectarea prevederilor prezentului cod de etică şi va iniţia măsuri corective, dacă este cazul.
Art. 27 Încălcările prevederilor prezentului cod reprezinta abateri disciplinare si se sanctioneaza
conform legislatiei in vigoare.
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