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Capitolul I — Dispoziţii generale 
 

      Codul de etică este una dintre pietrele de temelie ale unei profesii adevărate. Codul public 

articulează şi afirmă valorile fundamentale ale profesiei, credinţele şi responsabilităţile.  

      Prezentul cod de etică este elaborat în baza Ordinului Nr. 4831/2018 din 30 august 2018, 

privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, a art. 10 și 16 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

național de etică din învățământul universitar, aprobat prin OMECTS nr. 5550/2011 și a art. 

88 din Legea Educației Naționale nr 1/2011, reprezentând un set de principii care urmează să 

fie onorate de către cadrele didactice și personalul auxiliar din unitatea noastră. 

      Reglementările din acest cod vizează persoanele care îndeplinesc funcţia de elev în școală, 

indiferent de statutul deţinut. 

      Codul etic al profesorilor reprezintă un ansamblu de principii şi reguli de conduită care 

trebuie să guverneze activitatea în cadrul Liceului Sanitar ,,Antim Ivireanu,, Râmnicu Vâlcea, 

în conformitate cu onoarea şi demnitatea profesiei. 

      Scopul îl constituie crearea codului moral necesar desfăşurării procesului educativ, astfel 

încât profesorul să îşi îndeplinească toate obligaţiile cu profesionalism şi corectitudine, să se 

abţină de la orice acţiune care ar putea aduce prejudicii instituţiei pe care o reprezintă. 

Profesorii şi personalul din educaţie au responsabilitatea de a întări încrederea generală a 

publicului în standardele serviciilor ce sunt aşteptate de la toţi cei implicaţi în această 

importantă activitate. Comportamentul etic trebuie să fie o parte integrantă a instituției, un 

mod de a acționa care trebuie profund înrădăcinat în colectivul şcolii. 

       Respectarea normelor cuprinse în prezentul cod etic constituie un criteriu pentru 

evaluarea eficienţei calităţii, activităţii şi integrităţii cadrului didactic. 

 
                                     Capitolul II - Valori, principii și norme de conduită 
 
     Personalul didactic trebuie să își desfășoare activitatea profesională în conformitate cu 

următoarele valori și principii: 

   a) imparțialitate și obiectivitate; 

   b) independență și libertate profesională; 

   c) responsabilitate morală, socială și profesională; 

   d) integritate morală și profesională; 

   e) confidențialitate și respect pentru sfera vieții private; 

   f) primatul interesului public; 

   g) respectarea și promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educației; 

   h) respectarea legislației generale și a celei specifice domeniului; 

   i) respectarea autonomiei personale;  

   j) onestitate și corectitudine; 

   k) atitudine decentă și echilibrată; 

    l) toleranță; 

  m) autoexigență în exercitarea profesiei; 

   n) interes și responsabilitate în raport cu propria formare profesională , în creșterea calității 

activității didactice și a prestigiului unității și instituției de învățământ preuniversitar, precum 

și a specialității, domeniului în care își desfășoară activitatea; 

   o) implicare în procesul de perfecționare a caracterului democratic al societății. 

     Cadrele didactice au urmatoarele obligatii:  

    a) să aibă o ținută vestimentară decentă;  

    b) să aibă un comportament civilizat bazat pe colegialitate și respect față de elevi;  

    c) să nu folosească expresii jignitoare la adresa elevilor, părinților și colegilor;  

    d) să nu vină la program sub influența băuturilor alcoolice;  

    e) să aibă telefoanele mobile închise în timpul orelor de curs; 

    f) să informeze conducerea școlii și organele abilitate în cazul producerii unui eveniment de 

natură să pună în pericol siguranța persoanelor și securitatea bunurilor aflate în școală. 
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                                                   DOMENIILE DE APLICARE 
 
      ÎN RELAŢIILE CU ELEVII personalul didactic are obligația de a cunoaște, de a 

respecta și de a aplica norme de conduită prin care se asigură: 

   a) ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a beneficiarilor direcți ai educației prin: 

- supravegherea atât pe parcursul activităților desfașurate în unitatea de învățământ, cât și în 

cadrul celor organizate de unitatea de învățământ în afara acesteia; 

- interzicerea agresiunilor verbale, fizice și a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor 

direcți ai educației; 

-  protecția fiecarui beneficiar direct al educației, prin sesizarea oricarei forme de violență 

verbală sau fizică exercitate asupra acestuia, a oricarei forme de discriminare, abuz, neglijență 

sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificarile și completările 

ulterioare; 

- combaterea oricăror forme de abuz; 

- interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor sexuale cu beneficiarii direcți ai educației; 

  b) interzicerea oricăror activități care generează corupție: 

- fraudarea examenelor; 

- solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic aunor sumede bani, 

cadouri sau 

prestarea anumitor servicii, în vederea obținerii de către beneficiarii direcți ai educației de 

tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea; 

- favoritismul; 

- meditațiile contra cost cu beneficiarii direcți ai educației de la formațiunile de studiu la care 

este încadrat; 

  c) asigurarea egalității de șanse și promovarea principiilor educației incluzive; 

  d) respectarea demnității și recunoașterea meritului personal al fiecarui beneficiar direct al 

educației. 

      ÎN RELAŢIILE CU PĂRINȚII și cu reprezentanții legali ai beneficiarilor direcți ai 

educației,personalul didactic respectă și aplică norme de conduită prin care se asigură: 

   a) stabilirea unei relații de încredere mutuală și de comunicare; 

   b) respectarea confidențialității informațiilor, a datelor furnizate și a dreptului la viață 

privată și de familie; 

   c) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale 

oferite. 

   d) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor 

deschise și gratuite, fără a impune achiziționarea celor contra cost. 

      RELAŢIILE COLEGIALE ale personalului didactic se bazează pe respect , onestitate , 

solidaritate , cooperare, corectitudine, toleranță, sprijin reciproc, confidentialitate, competiție 

loială. 

În activitatea profesională, personalul didactic evită practicarea oricarei forme de discriminare 

și denigrare în relațiile cu ceilalți colegi și actionează pentru combaterea fraudei intelectuale, 

inclusiv a plagiatului. 

      PERSONALUL DIDACTIC care îndeplineste FUNCŢII DE CONDUCERE, de 

îndrumare și de control sau care este MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al 

unității de învățământ respectă și norme de conduită managerială prin care se asigură: 

      a) promovarea standardelor profesionale și morale specifice; 

      b) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale și a normelor etice; 

      c) evaluarea obiectivă conform atribuțiilor, responsabilităților și sarcinilor de serviciu din 

fișa postului; 

      d) prevenirea oricarei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcției deținute; 

       e) prevenirea oricărei forme de hărțuire, discriminare a personalului didactic și a 

beneficiarilor direcți ai educației. 

      În exercitarea activităților specifice (școlare și extrașcolare), personalului didactic îi este 

interzis: 
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      a) să folosească baza materială din spațiile de învățământ în vederea obținerii de beneficii 

materiale personale directe sau indirecte; 

      b) să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori 

vizuale;  

      c) să organizeze activități care pun în pericol siguranța și securitatea beneficiarilor direcți 

ai educației sau a altor persoane aflate în incinta unității sau a instituției de învățământ; 

      d) să consume alcool și substanțe interzise, cu excepția celor recomandate medical; 

      e) să permită și să încurajeze consumul de alcool și de substanțe interzise de către 

beneficiarii direcți ai educației, cu excepția celor recomandate medical; 

      f) să organizeze și să practice pariuri și jocuri de noroc. 

 

                                              OBLIGAŢIILE FAŢĂ DE PROFESIE  

 

       Personalul din educaţie trebuie:  

· să merite încrederea şi confidenţa publică şi să crească stima faţă de profesie prin asigurarea 

unei educaţii de calitate pentru toţi elevii;  

· să asigure permanenta înnoire şi îmbogăţire a cunoştinţelor profesionale;  

· să contribuie la dezvoltarea şi promovarea politicilor de educaţie;  

· să participe la dezvoltarea culturii sale profesionale deschise şi de reflectare;  

· să trateze colegii cu respect, cooperând cu ei şi promovând procesul de studiu al elevilor;  

· să ofere suport noilor veniţi în această profesie;  

· să respecte confidenţial informaţia despre colegii săi, ci excepţia situaţiilor impuse de lege 

sau obligate de scopul profesional;  

· să determine ca natura, formatul şi programarea perfecţionării profesionale să fie o expresie 

esenţială a profesionalismului lor;  

· să fie sincer când declară toate informaţiile relevante cu privire la competenţă şi calificare;  

· să susţină toate eforturile pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului în şi prin 

educaţie.  

 

                                               OBLIGAŢIILE FAŢĂ DE ELEVI 

 

      Personalul din educaţie trebuie:  

· să respecte dreptul elevilor fără discriminare să înţeleagă unicitatea, individualitatea şi 

nevoile specifice ale fiecărui elev şi să prevadă orientarea şi încurajarea fiecărui elev de a-şi 

realiza întregul său potenţial;  

· 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 asiste elevii în dezvoltarea unui set de valori concordant cu standardele internaţionale ale 

drepturilor omului;  

· să-şi exercite autoritatea cu dreptate şi compasiune;  

· să asigure că relaţia privilegiată între profesor şi elev nu este exploatată în niciun fel, în mod 

special · să direcţioneze efortul profesional spre susţinerea elevilor în evoluţia şi armonizarea 

personalităţii elevilor, precum şi formarea capacităţii lor de a munci; 

· să nutrească pentru elevi cinste şi integritate şi să nu întreprindă nimic ce ar putea discredita 

aceste calităţi; 

 · să manifeste autoritate în conformitate cu Legea şi să dezvolte concepte pentru nevoile şi 

drepturile elevilor;  

· să fie conştient că fiecare copil este o individualitate şi discipolii se pot deosebi în asimilarea 

cerinţelor promovate de educaţie; 
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· să fie conştient de obligaţia sa în dezvoltarea la elevi a talentului posedat la maximum 

posibil; 

· să conlucreze cu părinţii în promovarea bunăstării copiilor, consultându-i şi implicându-i 

unde este necesar; 

· să nu utilizeze relaţiile profesionale cu elevii în avantaje private ; 

· să nu divulge informaţia despre elevi, obţinută pe parcursul serviciului profesional, cu 

excepţia situaţiilor cerute de lege sau scopul profesional ; 

· să nu accepte favoruri sau cadouri de la discipoli în schimbul unor privilegii. Să nu accepte, 

direct, sau indirect, orice tip de recompensă de la elevi;  

· să evalueze elevul doar în baza meritului şi performanţelor școlare ; 

· să nu implice pedepse corporale faţă de elevi, drept deducţie din randamentul şcolar al 

discipolilor.  

 

                                              OBLIGAŢIILE FAŢĂ DE COLEGI  

 

       Personalul din educaţie trebuie:  

· să promoveze colegialitatea între 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 de lege;  

· să-şi asiste colegii în procedurile paritare negociate şi agreate între sindicatele din educaţie şi 

angajatori;  

· să apere şi să promoveze interesele şi binele colegilor şi să-i protejeze de abuzuri fizice, 

psihologice sau sexuale;  

· să nu accepte gratitudini, cadouri sau favoruri ce ar putea leza sau influenţa deciziile / 

acţiunile profesorale; 

- să nu încerce să influenţeze Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul Școlar Județean cu ceea ce 

ţine de conţinuturi ce ar afecta profesorii.  

 

                                               OBLIGAŢIILE FAŢĂ DE PĂRINŢI  

 

      Personalul din educaţie trebuie:  

· să recunoască dreptul părinţilor la informare şi consultare, prin metode agreate, cu privire la 

binele şi progresul copiilor lor;  

· 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 părinţii discipolilor săi, în schimbul unor privilegii.  

 

                                        RECOMPENSE PENTRU PROFESORI  

 

· Evidenţierea în Consiliul Profesoral  

· Acordarea gradaţiei de merit conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei  

· Acordarea de premii sau recompense materiale din fondul şcolii, dacă este posibil, sau de la 

agenţii economici (sponsori) pentru rezultate remarcabile  

· Recomandarea scrisă sau verbală pentru poziţii în diferite comisii la nivel local, regional, 

naţional, pentru participarea la conferinţe şi întâlniri internaţionale. 
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                                         SANCŢIUNI PENTRU PROFESORI 

 

ABATERI PRIMA DATĂ ABATERI REPETATE 

Întârziere la ore Notarea în condica de 

prezenţă 

Atenţionare în faţa Consiliului Profesoral 

şi a Consiliului de Administraţie. Neplata 

orei dacă întârzierea depăşeşte 10 minute 

Absenţă nemotivată de 

la ore 

Neplata orei Neplata orelor Diminuarea calificativului 

anual, sancţiune stabilită de Consiliul de 

Administraţie al instituţiei de învăţământ 

Absenţă nemotivată de 

la Consiliul Profesoral 

Avertisment verbal Diminuarea calificativului anual, 

sancţiune stabilită de Consiliul de 

Administraţie al instituţiei de învăţământ 

Atitudine 

necorespunzătoare faţă 

de colegi sau faţă de 

elevi 

Avertisment verbal Atenţionare în faţa Consiliului Profesoral 

Diminuarea calificativului anual. 

În funcție de gravitate se va intruni 

comisia de disciplină și vor stabili 

sancțiunea(Legea Educației, Sectiunea 

11) 

 

                                                 Capitolul III - Dispoziţii finale 

 

(1) Prezentul cod va fi făcut public angajaţilor şi semnat de luare la cunoştinţă. Noii veniţi vor 

fi informaţi despre existenţa sa şi vor semna de luare la cunoştinţă.  

(2) Codul va fi afișat într-un loc uşor accesibil angajaţilor (Biblioteca școlii).  

(3) Odată luat la cunoştinţă conţinutul codului, fiecare angajat se obligă să respecte 

prevederile sale. În caz contrar, răspunde disciplinar pentru abatere disciplinară,  conform 

legislaţiei în vigoare. 

       Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministruluieducaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii 

nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Liceului Sanitar 

,, Antim Ivireanu,, se încheie prezentul 

 

                                                    CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

     I. Părţi semnatare : 

1. LICEUL SANITAR ,,ANTIM IVIREANU,, cu sediul în str. Republicii, nr. 19, 

Rm.Vâlcea, Jud. Vâlcea, reprezentată legal prin Director, Prof. Ioana Lidia Paula. 

2.Beneficiarul indirect, domnul/doamna.......................................................................... 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în..........................................................

  

3. Beneficiarul direct al educaţiei, ______________________________________________ ,elev. 

    II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de 

învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor 

direcţi ai educaţiei. 

    III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele 

prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului Sanitar,,Antim 

Ivireanu,, Râmnicu Vâlcea. 

    IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii: 

1. Unitatea de învăţământ se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 
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b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de 

protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ; 

c) să se asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile 

legislaţiei în vigoare; 

d) să se asigure că toţi beneficiarii educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu privire la 

prevederile legislaţiei specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile 

educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil; 

f) să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, 

direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legatură cu aspecte care afectează 

demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului; 

g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze 

imaginea publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale şi nu agresează 

verbal sau fizic elevii; 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect şi transparent şi nu 

condiţionează această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui 

tip de avantaje; 

j) să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu 

pun în niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a elevilor, respectiv 

a personalului unităţii de învăţământ;  

k)să se asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi 

prozelitism religios. 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului are următoarele obligaţii: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru 

şcolarizarea elevului până la finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea elevului în unitatea de învăţământ, în 

vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă, pentru evitarea degradării stării 

de sănătate a celorlalţi elevi din unitatea de învăţământ; 

c) trimite elevul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu 

potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, 

vărsături, rinoree etc.); 

d) ia legatura cu profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia 

elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

3. Elevul are următoarele obligaţii: 

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi 

însuşi cunoştinţele prevăzute de programele scolare; 

b) de a frecventa cursurile; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea 

de învăţământ, în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă 

redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, regulile de 

circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a 

incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliul educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi 

mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de 

învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, 
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atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi 

intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest altfel decât este prevazut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, 

substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigari; 

k) de a nu introduce şi/sau a face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de 

arme sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum 

şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta 

integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de 

învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de 

colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică 

a acestora; 

n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în 

proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor fără avizul 

profesorului de serviciu sau al profesorului diriginte. 

     V. Durata contractului: prezentul contract se încheie pe durata şcolarizării elevului în 

Liceul Sanitar,,Antim Ivireanu,,. 

     VI. Alte clauze: 

 1) Orice neînţelegere dintre părţi se soluţionează pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului 

Clasei, al Comisiei de disciplină a elevilor, al Consiliului Profesoral sau al Consiliului de 

Administraţie. 

 2) Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din şcoală răspunde disciplinar, pentru 

încălcarea obligaţiilor care îi revin, potrivit legilor în vigoare. 

 3) Nerespectarea, de către elev, a prezentului Acord, atrage după sine punerea în discuţie a 

abaterilor săvârşite de acesta, în Consiliul Clasei, în Comisia de disciplină a elevilor, în 

Consiliul Profesoral, şi aplicarea de sancţiuni conform prevederilor legilor enunţate în 

preambul. 

 4) Prezentul Acord încetează de drept în următoarele cazuri: 

 a)  în cazul în care părintele/tutorele legal semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a 

se încheia un nou Acord cu celălalt părinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia; 

 b)  în cazul transferului elevului la o altă unitate de învăţământ; 

 c) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ; 

 d) alte cazuri prevăzute de lege. 

 

 

 


