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-Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sis

naţional de educaţie care impune unităţilor şcolare,

-Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.

DECID:
Art.l Se numeşte la nivelul unităţii de învăţământ Dna. prof GONŢEA

MAGDALENA - ca si consilier de etica in cadrul Liceului Tehnologic Râşnov.
Art. 2. Prezenta decizie se comunica persoanei desemnate ca si consilier de etica si

tuturor angajaţilor Liceului Tehnologic Râşnov.

uare,

c3.2

emul

instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
-Ordonanţa Guvernului nr.  119/1999 privind controlul intern/managerial şi con^rolul

financiar preventive republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

-Hotărârea Guvernului nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale

anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor

associate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului

măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de eva

precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, Obiectivul specifi

ile şi- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit al personalului contractual din autorităi
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privind numirea consilierului de etica in cadrul Liceului Tehnologic Râşnov

Profesor LUNGU MARIUS, director al Liceului Tehnologic Râşnov, judeţul Braşov numit

prin decizia nr. 277/ 28.08.2018 emisă de Inspectoratul Şcolar al judeţului Braşov,

având în vedere prevederile:

-Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exerc^tarea

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirrea şi sancţionarea

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al funcţionarilor publici, republicată,
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Art. 2 Liderul Sindical al unităţii şcolare participă la lucrările Comisiei, cu drept de vot

consultativ.

Art. 3 Comisia îşi alege, din rândul membrilor, cu majoritate de voturi, im preşedinte pe

durata mandatului.

Art. 4 Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de Secretarul ales al comisiei din

rândul membrilor.

Art. 5 Comisia de etică are următoarele atribuţii:

•elaborarea sau, după caz, modificarea şi completarea Codului etic al unităţii şcolare;

•analiza sesizărilor privind încălcările eticii;

•formularea de avize cu privire la aspectele etice implicate de reglementările interne

aleunităţii;

•prezentarea de rapoarte anuale Consiliului Profesoral,

Art. 6 Secretarul comisiei de etică are următoarele atribuţii:

-asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţilor comisiei;

-redactează rapoartele, procesele verbale, şi ţine evidenţa documentelor comisiei;

-planifică şedinţele ordinare şi stabileşte ordinea de zi a acestora;

-are responsabilitatea arhivei comisiei şi a bazei de date a acesteia;

-asigură legătura dintre membrii comisiei.

Art. 7. Membrii comisiei de etică au următoarele atribuţii:

-aleg preşedintele, cu majoritatea de voturi, dintre membrii comisiei;

-exercită atribuţiile stabilite de către preşedintele comisie;

-participă la lucrările comisiei.

Art. 8. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul

secretariat din cadrul instituţiei.
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