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JUDEȚUL PRAHOVA  
 
 
 

DECIZIE nr. 22/09.09.2021 
privind numirea Consilierului de Etică 

 
 

Profesor CIOBANU TEODORA-MARIA, director al Școlii Gimnaziale”Învățător Dinu 
Nicolae”, comuna Dumbrava, județul Prahova, numită prin Decizia nr. 1562/20.08.2021 a 
Inspectorului Școlar General al Inspectoratului Școlar al județului Prahova, 

 
În temeiul: 
 

-Legii nr.1/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Art. 97 din Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011; 
- Standardului I (managementul) din O.S.G.G. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru 
dezvoltarea sistemelor de control managerial; 
 
           Având în vedere prevederile: 
 
-Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
corupției, cu modificările și completările ulterioare, 
- Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționatilorpublici, 
- Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 
instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 
- OUG  nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventive, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
- HG nr. 583/10.08.2016 privind aprobareaStrategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-
2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din 
strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțional și de 
prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a 
informațiilor de interes public, Obiectivul specific 3.2 – Creșterea integrității, reducerea 
vulnerabilităților și a riscului de corupție în sistemul national de educație care impune unităților 
școlare, 
- Ordinului S.G.G. nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial 
al entităților publice, 
- Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat 
prin Ordinul nr. 5447/09.09.2020, 
- Regulamentului intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliul de Administrație din 
data  09.09.2021; 
 
 
 



 
DECIDE: 

Art.1 Se numește Consilier de etică, pentru anul școlar 2021-2022, următorul cadru didactic: 
-ANTON ANA– P.I.P., Titular, gradul I. 
Art. 2 Atribuțiile Consilierului de etică sunt cele prevăzute în cadrul actelor normative care stau 
la baza prezentei decizii. 
Art.3 Prezenta decizie se încredințează spre executare cadrelor didactice nominalizate de către 
serviciul secretariat din cadrul instituției publice. 

 
 

 
 
 
 

Director,  
prof. CIOBANU TEODORA-MARIA 

 
______________________ 

 


