Se cere adoptarea prezentului înscris:

CODUL DEONTOLOGIC
AL ELEVULUI REPREZENTANT

Craiova, 2020

1. Dispoziții generale
Art. 1 Codul deontologic al elevului reprezentant, denumit în continuare cod, este elaborat în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare, regulamentelor, hotărârilor, dispozițiilor și
misiunii Consiliului Național al Elevilor.
Art. 2 Codul este elaborat în conformitate cu valorile, principiile şi normele etice generale ale:
libertăţii de exprimare, dreptăţii şi echităţii, respectului şi toleranţei, meritului personal, egalității
de șanse, transparenţei, responsabilităţii publice, onestităţii şi corectitudinii.
Art. 3 Scopul codului este de a susţine continuu climatul de cooperare, respect reciproc,
colegialitate, politeţe, încredere, discreţie, solidaritate, atât în timpul ședințelor de lucru, cât și
în cadrul altor activități.
Art. 4 Acest cod este redactat în conformitate cu dispozițiile art. 10 din Regulamentul de
Organizare și Funcționare al Comisiei Naționale de Etică.
Art. 5 Prezentul cod se aplică tuturor membrilor Consiliului Național al Elevilor și substructurilor
sale, denumiți în continuare elevi reprezentanți, în timpul activităților organizate de aceștia sau
de terți, precum și în viața publică.

2. Norme de conduită profesională
Art. 6 Elevii reprezentanți trebuie să denote în timpul activităților o conduită care să dovedească
implicare, simț de răspundere, respectul față de persoane și grijă sporită față de spațiile și
materialele puse la dispoziție.
Art. 7 În exercitarea calității, elevul reprezentant este dator să promoveze şi să folosească
principiile estetice şi pe cele ale unui limbaj adecvat contextului.
Art. 8 Elevul reprezentant este dator să îşi păstreze independenţa în raport cu eventuale presiuni
ale factorilor externi sau ale unor persoane fizice ori juridice, astfel încât să nu prejudicieze
interesele și pozițiile Consiliului Național al Elevilor.
Art. 9 Elevilor reprezentanți nu le este permis:
a) deteriorarea spațiilor, obiectelor, și materialelor puse la dispoziție de către organizatorii
activităților. Pentru orice deteriorare, elevii reprezentanți culpabili vor fi obligați să plătească
contravaloarea bunurilor prejudiciate;
b) să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, substanţe
etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc;
c) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste
violenţă în limbaj şi în comportament faţă de organizatori sau ceilalți participanți;
d) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în spațiile unde se desfăsoară
activitățile, cât şi în afara lor;
e) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în
incinta spațiilor unde se desfășoară activitățile;
f) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în timpul desfășurării activităților;

g) să lase dezordine în urma folosirii oricăror spații și materiale;
h) să folosească o îmbrăcăminte indecentă, neadecvată contextului în care se află;
i) plagiatul de orice fel în cadrul dosarelor de candidatură. Elevii reprezentanți vor folosi sistemul
de citare, menționând sursele de inspirație. Cazurile de plagiat, sesizate de comisiile de alegeri,
vor fi sancționate cu eliminarea candidatului din concurs, în urma avizului Comisiei Naționale de
Etică;
j) să folosească excesiv materialele perisabile puse la dispoziție;
Art. 10 Elevii reprezentanți au obligația de a raporta organelor competente orice activitate sau
comportament care încalcă dispozițiile acestui cod.

3. Norme de conduită în spațiul public
Art. 11 Elevul reprezentant îşi va exercita calitatea în spațiul public astfel încât în orice moment
onorabilitatea, onestitatea, independenţa profesională şi integritatea sa să nu poată fi
contestate.
Art. 12 Activitatea din social-media a elevului reprezentant trebuie să nu susțină un discurs
politic, discriminator și pornografic.
Art. 13 Orice elev reprezentant trebuie să se abţină, în spațiul public, de la acte care să ducă la
desconsiderarea misiunii Consiliului Național al Elevilor și a proiectelor acestuia.
Art. 14 Elevul reprezentant are îndatorirea de a avea o poziție activă în toate situațiile ce țin de
interesele legitime ale elevilor.

4. Sancțiuni
Art. 15 Pentru încălcări ale prezentului cod se pot aplica sancțiuni de către Biroul Executiv CNE,
în urma sesizării, autosesizării sau la propunerea Comisiei Naționale de Etică.
Art. 16 Comisia Națională de Etică monitorizează respectarea prezentului cod de către Biroul
executiv al CNE, Adunarea generală CNE cât și de organismele substructurilor sale.
Art. 17 Comisia Națională de Etică poate acorda următoarele sancțiuni, în urma unor argumente
solide și justificate:
a) observația;
b) mustrarea;
c) eliminarea din sesiunile plenare;
d) propunerea de demitere;
Art. 18 Sancțiunile aplicate conform art. 17 pot fi contestate și retrase de către Biroul executiv
CNE sau cu votul majorității simple a Adunării Generale.

5. Dispoziții finale
Art. 19 Respectarea întru totul a prevederilor prezentului cod constituie obligaţie profesională şi
morală pentru fiecare elev reprezentant.
Art. 20 Elevul reprezentant este răspunzător pentru fiecare dintre actele sale profesionale în
raport cu prezentul cod.
Art. 21 Orice interpretări ale prezentului cod sunt exclusiv de competenţa Comisiei Naționale de
Etică.
Art. 22 Prezentul cod se poate modifica la propunerea Comisiei Naționale de Etică, cu avizul
Biroului Executiv, urmând sa fie supus votului în Adunarea generală.
Art. 23 Codul deontologic al elevului reprezentant intră în vigoare prin hotărârea Adunării
generale a Consiliului Național al Elevilor.

