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PROCEDURĂ	DE	SISTEM
Ediţia: a	II-a

Revizia: 0

Colegiul	Naţional	"Eudoxiu
Hurmuzachi"	Rădăuţi

Desemnare	consilier	de	etică

Cod:	PS-SCIM-26
Exemplar	nr.: 1

Procedură	de	Sistem	privind

Desemnare	consilier	de	etică

COD:	PS-SCIM-26

Ediţia:	a	II-a,	Revizia:	0,	Data:	08.10.2018,

1.	Lista	responsabililor	cu	elaborarea,	verificarea	şi	aprobarea	ediţiei

Nr.
Crt

Elemente
privind

responsabilii/
operațiunea

Numele	și	prenumele Funcția Data Semnătura

1 2 3 4 5 6
1.1 Elaborat Epatov	Maria Membru	CEAC 08.10.2018
1.2 Verificat Cloșcă	Valentina Responsabil	CEAC 08.10.2018

1.3 Avizat Lăzărescu	Antoneta
Erica Profesor	Comisie	Monitorizare 08.10.2018

1.4 Aprobat Puiu	Adrian	Nicolae Director 08.10.2018

2.	Situaţia	ediţiilor	şi	a	reviziilor	în	cadrul	ediţiilor	procedurii

Nr.
Crt

Ediția	sau,
după	caz,
revizia	în

cadrul	ediției
Componenta	revizuită Modalitatea	reviziei

Data	de	la
care	se
aplică

prevederile
ediției	sau
reviziei
ediției

1 2 3 4 5
2.1 Editia	I X X 28.02.2018

2.2 Ediţia	a	II-a
-	Legislație	primară

-	Legislație	secundară

 	Conform	Ordinului	nr.	600/2018,	în	vigoare	de	la	07.05.2018,
se	aduc	modificări	în	ceea	ce	privește	definirea	termenilor,
structura	din	cadrul	procedurii	documentate	prin
introducerea/modificarea	a	3	formulare,	prevăzute	ca	si
componente	structurale	minimale,	respectiv	Formular	de
evidență	a	modificărilor,	Formular	de	analiză	a	procedurii,
Formular	de	distribuire	difuzare.

08.10.2018
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3.	 Lista	 cuprinzând	 persoanele	 la	 care	 se	 difuzează	 ediţia	 sau,	 după	 caz,	 revizia	 din	 cadrul	 ediţiei
procedurii

Nr.
Crt

Scopul
difuzării

Ex.
nr. Compartiment Funcția Nume	și	prenume Data

primirii Semnătura

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1 Aplicare,
Informare 1 Management Puiu	Adrian	Nicolae 08.10.2018

3.2
Aplicare,
Evidență,
Arhivare

2 Comisie
Monitorizare

Responsabil	Comisie
Monitorizare Lăzărescu	Luminiţa	Mirela 08.10.2018

3.3 Aplicare 3 Consiliu	Profesoral Coordonator	programe	șiproiecte	educative Leon-Postolache	Miriam 08.10.2018

3.4 Aplicare 4 Secretariat/Resurse
Umane Secretar	Sef Maga	Georgeta 08.10.2018

4.	Scopul	procedurii

4.1	Stabilește	modul	de	realizare	a	activității,	compartimentele	și	persoanele	implicate

 	Procedura	 asigură	 respectarea	 unui	 set	 de	 reguli	 unitar	 ce	 trebuie	 implementat	 și	 respectat	 la	 nivelul
unității	de	învățământ	în	ceea	ce	privește	desemnarea	Consilierului	de	etică	în	scopul	prevenirii	fraudelor	și
neregulilor,	 asigurarea	 unei	 unei	 integrități	 profesionale	 și	 personale	 a	 salariaților	 și	 creșterea	 calității
serviciului	de	educație	publică.

4.2	Dă	asigurări	cu	privire	la	existența	documentației	adecvate	derulării	activității

4.3	Asigură	continuitatea	activității,	inclusiv	în	condiții	de	fluctuație	a	personalului

4.4	 Sprijină	 auditul	 și/sau	 alte	 organisme	 abilitate	 în	 acțiuni	 de	 auditare	 și/sau	 control,	 iar	 pe
manager,	în	luarea	deciziei

4.5	Alte	scopuri

5.	Domeniul	de	aplicare

5.1	Precizarea	(definirea)	activității	la	care	se	referă	procedura	operațională:

 	Procedura	se	referă	la	desemnarea	Consilierul	de	etică	în	vederea	implementării	valorilor	și	principiilor	de
conduită	care	trebuie	aplicate	de	către	personalul	didactic,	didactic	auxiliar	și	nedidactic	în	relațiile	cu	elevii,
parinții	acestora,	dar	și	cu	colegii	și	întreaga	comunitate	pe	care	instituția	o	deservește.

5.2	Delimitarea	explicită	a	activității	procedurate	 în	cadrul	portofoliului	de	activități	desfășurate
de	entitatea	publică:

 	Activitatea	de	elaborare	a	documentelor	SCIM	este	prima	activitate	procedurată	în	cadrul	instituției

5.3	Listarea	principalelor	activități	de	care	depinde	și/sau	care	depind	de	activitatea	procedurată:

 	De	activitatea	 de	 elaborare	 a	 documentelor	SCIM	depind	 toate	 celelalte	 activități	 din	 cadrul	 instituției,
datorită	faptului	că	această	activitate	reglementează	modalitatea	de	elaborare	a	tuturor	documentelor	SCIM.

5.4	 Listarea	 compartimentelor	 furnizoare	 de	 date	 și/sau	 beneficiare	 de	 rezultate	 ale	 activității
procedurate:

5.4.1	Compartimente	furnizare	de	date

Toate	structurile

5.4.2	Compartimente	furnizoare	de	rezultate:

Toate	structurile

5.4.3	Compartimente	implicate	în	procesul	activităţii:

SCIM
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6.	Documente	de	referință

6.1.	Reglementări	internaționale:

-	Nu	este	cazul

6.2.	Legislație	primară:

-	Legea	a	educației	naționale	1/2011,	Publicat	in	Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	18	din	10/01/2011 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	Legea	7/2004	privind	Codul	de	conduită	a	funcționarilor	publici,	Publicat	in
Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	157	din	23/02/2004
-	Legea	251/2004	privind	unele	măsuri	referitoare	la	bunurile	primite	cu	titlu	gratuit	cu	prilejul	unor	acţiuni
de	 protocol	 în	 exercitarea	 mandatului	 sau	 a	 funcţiei,	 Publicat	 in	 Monitorul	 Oficial,	 Partea	 I	 nr.	 561	 din
24/06/2004
-	Legea	53/2003,	privind	Codul	Muncii,	Publicat	in	Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	72	din	05/02/2003
-	Legea	161/2003	privind	unele	măsuri	pentru	asigurarea	transparenţei	în	exercitarea	demnităţilor	publice,	a
funcţiilor	publice	şi	în	mediul	de	afaceri,	prevenirea	şi	sancţionarea	corupţiei,	Publicat	in	Monitorul	Oficial,
Partea	I	nr.	279	din	21/04/2003
-	Legea	78/2000	pentru	prevenirea,	descoperirea	şi	sancţionarea	faptelor	de	corupţie,	Publicat	in	Monitorul
Oficial,	Partea	I	nr.	219	din	18/05/2000
-	Ordin	MENCȘ	nr.	5079/2016-	ROFUIP-	Publicat	în	Monitorul	Oficial	nr.	720/19.09.2016
-	Ordin	3027/2017	pentru	modificarea	și	completarea	Anexei-	Regulament	-cadru	de	organizare	și	funcționare
a	unităților	de	învățământ	preuniversitar	la	Ordinul	ministrului	educației	naționale	şi	cercetării	ştiinţifice	nr.
5079/2016	privind	aprobarea	Regulamentului-cadru	de	organizare	şi	 funcţionare	a	unităţilor	de	 învăţământ
preuniversitar,	publicat	în	Monitorul	Oficial	nr.	63	din	22.01.2018
-	 Ordin	 3753/2015	 monitorizarea	 respectării	 normelor	 de	 conduită	 de	 către	 funcţionarii	 publici	 şi	 a
implementării	procedurilor	disciplinare,	Publicat	in	Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	844	din	12/11/2015
-	Ordin	5550/2011	privind	aprobarea	Regulamentului	de	organizare	și	funcționare	a	Consiliului	Național	de
etică	din	învățământul	preuniversitar,	Publicat	în	Monitorul	Oficial	nr.	724/2011

6.3.	Legislație	secundară:

-	Ordin	nr.	600/2018	privind	aprobarea	Codului	controlului	intern	managerial	al	entităţilor	publice	Publicat	in
Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	387	din	07.05.2018
-	 Ordinul	 nr.	 201/	 2016	 pentru	 aprobarea	 Normelor	 metodologice	 privind	 coordonarea	 îndrumarea
metodologică	și	supravegherea	stadiului	implementării	şi	dezvoltării	sistemului	de	control	intern	managerial
la	entităţile	publice	a	apărut	în	Monitorul	Oficial,	din	12.	04.	2016
-	 Instrucţinea	 nr.	 1/2018	 din	 16	 mai	 2018	 privind	 aplicarea	 unitară	 la	 nivelul	 unităţilor	 de	 învăţământ
preuniversitar	 a	 Standardului	 9	 -	 Proceduri	 prevăzut	 în	 Codul	 controlului	 intern	 managerial	 al	 entităţilor
publice,	aprobat	prin	Ordinul	secretarului	general	al	Guvernului	nr.	600/2018

6.4.	Alte	documente,	inclusiv	reglementări	interne	ale	entității	publice:

-	Regulamentul	de	organizare	şi	funcţionare	al	instituției
-	Regulamentul	Intern	al	Instituției	
-	Decizii/Dispoziţii	ale	Conducătorului	Instituției
-	Circuitul	documentelor
-	Alte	acte	normative
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7.	Definiții	și	abrevieri

7.1.	Definiții	ale	termenilor:

Nr.
Crt. Termenul Definiția	și	/	sau,	dacă	este	cazul,	actul	care	definește	termenul

1. Procedură	documentată
 	Modul	specific	de	realizare	a	unei	activități	sau	a	unui	proces,	editat	pe	suport	de
hârtie	sau	în	format	electronic;	procedurile	documentate	pot	fi	proceduri	de	sistem
şi	proceduri	operaţionale;

2. Procedura	de	sistem	(procedură
generală)

 	Descrie	un	proces	sau	o	activitate	care	se	desfăşoară	 la	nivelul	entității	publice
aplicabil/aplicabilă	majorității	sau	tuturor	compartimentelor	dintr-o	entitate	publică;

3. Ediție	procedură
 	Forma	actuală	a	procedurii;	Ediția	unei	proceduri	se	modifică	atunci	când	deja	au
fost	 realizate	 3	 revizii	 ale	 respectivei	 proceduri	 sau	 atunci	 când	 modificările	 din
structura	procedurii	depășesc	50%	din	conținutul	reviziei	anterioare;

4. Revizie	procedură
 	Acţiunea	de	modificare	respectiv	adăugare	sau	eliminare	a	unor	informații,	date,
componente	ale	unei	ediții	a	unei	proceduri,	modificări	ce	implică	de	regulă	sub	50%
din	conținutul	procedurii;

5. Personal	angajat	în	instituții	de
învățământ

 	 Persoane	 care	 participă	 la	 procesul	 de	 învatamânt;	 încadrat	 în	 procesul	 de
instruire	 si	 educatie	 sau	 in	 activitati	 suport;	 personalul	 din	 învăţământul
preuniversitar	 este	 format	 din	 personal	 didactic,	 personal	 didactic	 auxiliar	 şi
personal	nedidactic.

6. Interes	public
 	 Acel	 interes	 care	 implică	 garantarea	 şi	 respectarea	 de	 către	 instituţii	 a
drepturilor,	 libertăţilor	 şi	 intereselor	 legitime	 ale	 cetăţenilor,	 recunoscute	 de
Constituţie,	legislaţia	internă	şi	tratatelor	internaţionale	la	care	România	este	parte.

7. Interes	personal
 	Orice	avantaj	material	sau	de	alta	natura,	urmarit	sau	obtinut,	in	mod	direct	sau
indirect,	pentru	sine	sau	pentru	altii,	prin	folosirea	reputatiei,	influentei,	facilitatilor,
relatiilor,	informatiilor	la	care	au	acces,	ca	urmare	a	exercitarii	functiei	publice

8. Consilier	de	etică
 	 Funcționarul	 public	 desemnat	 pentru	 consiliere	 etică	 de	 către	 conducătorul
autorității	 sau	 instituției	 publice,	 în	 temeiul	 art.	 21	 din	 Legea	 nr.	 7/2004	 privind
Codul	de	conduită	a	funcționarilor	publici,	republicată.

9. Norme	de	conduită  	 Normele	 de	 conduită	 profesională	 a	 funcționarilor	 publici,	 reglementate	 prin
Legea	nr.	7/2004,	republicată.

10. Proceduri	disciplinare
 	Activitățile	de	cercetare	administrativă	desfășurate	potrivit	prevederilor	Hotărârii
Guvernului	nr.	1.344/2007	privind	normele	de	organizare	și	funcționare	a	comisiilor
de	disciplină,	cu	modificările	și	completările	ulterioare.

11. Conflict	de	interese

 	Acea	 situaţie	 sau	 împrejurare	 în	 care	 interesul	 personal,	 direct	 sau	 indirect,	 al
funcţionarului	 public	 contravine	 interesului	 public,	 astfel	 încât	 afectează	 sau	 ar
putea	afecta	independenţa	şi	imparţialitatea	sa	în	luarea	deciziilor	ori	îndeplinirea	la
timp	 şi	 cu	 obiectivele	 a	 îndatoririlor	 care	 îi	 revin	 în	 exercitarea	 funcţiei	 publice
deţinute.

12. Procesul	de	raportare
 	Este	format	din	completarea	și	transmiterea	către	Agenție	a	informațiilor	privind
respectarea	 normelor	 de	 conduită	 de	 către	 funcționarii	 publici,	 precum	 și	 a	 celor
privind	implementarea	procedurilor	disciplinare	în	cadrul	autorităților	și	instituțiilor
publice.

13. Informație	de	interes	public  	Orice	 informație	 care	 privește	 activitățile	 sau	 care	 rezultă	 din	 activitățile	 unor
autorități	ori	instituții	publice,	indiferent	de	suportul	ei.

14. Informații	cu	privire	la	datepersonale  	Orice	informație	privind	o	persoană	identificată	sau	identificabilă.

15. Entitate	publică

 	 Autoritate	 publică,	 instituţie	 publică,	 companie/societate	 naţională,	 regie
autonomă,	societate	la
care	 statul	 sau	 o	 unitate	 administrativ-teritorială	 este	 acţionar	 majoritar,	 cu
personalitate	juridică,	care	utilizează
/administrează	fonduri	publice	şi/sau	patrimoniu	public

16. Departament  	Direcţie	Generală,	Direcţie,	Serviciu,	Birou,	Compartiment;

17. Conducătorul	departamentului(compartimentului)  	Director	general,	director,	şef	serviciu,	şef	birou,	şef	compartiment;
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7.2.	Abrevieri	ale	termenilor:

Nr.
Crt. Abrevierea Termenul	abreviat

1. P.S. Procedura	de	sistem
2. SCIM Sistem	de	control	intern/managerial
3. I.S.J. Inspectoratul	Școlar	Județean
4. CEAC Comisia	de	Evaluare	și	Asigurare	a	Calității
5. ROFUIP Regulamentul	de	organizare	și	funcționare	a	unităților	de	învățământ	preuniversitar
6. RI Regulamentul	intern
7. CA Consiliul	de	administrație
8. CP Consiliu	profesoral
9. MEN Ministerul	Educației	Naționale
10. MENCS Ministerul	Educației	Naționale	și	Cercetării	Științifice
11. ANFP Agenția	Națională	a	Funcționarilor	Publici
12. EP Entitate	Publică;
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8.	Descrierere	procedurii

8.1.	Generalități:

Principiile	generale	care	guvernează	conduita	personalului	din	învățământul	preuniversitar	sunt:
 	a)	supremaţia	Constituţiei	şi	a	legii,	principiu	conform	căruia	funcţionarii	publici	au	îndatorirea	de	a	respecta
Constituţia	şi	legile	ţării;	
 	 b)	 prioritatea	 interesului	 public,	 principiu	 conform	 căruia	 funcţionarii	 publici	 au	 îndatorirea	 de	 a	 considera
interesul	public	mai	presus	decât	interesul	personal,	în	exercitarea	funcţiei	publice;	
 	c)	asigurarea	egalităţii	de	tratament	a	cetăţenilor	în	faţa	autorităţilor	şi	instituţiilor	publice,	principiu	conform
căruia	funcţionarii	publici	au	îndatorirea	de	a	aplica	acelaşi	regim	juridic	în	situaţii	identice	sau	similare;	
 	 d)	 profesionalismul,	 principiu	 conform	 căruia	 funcţionarii	 publici	 au	 obligaţia	 de	 a	 îndeplini	 atribuţiile	 de
serviciu	cu	responsabilitate,	competenţă,	eficienţă,	corectitudine	şi	conştiinciozitate;	
 	e)	imparţialitatea	şi	independenţa,	principiu	conform	căruia	funcţionarii	publici	sunt	obligaţi	să	aibă	o	atitudine
obiectivă,	 neutră	 faţă	 de	 orice	 interes	 politic,	 economic,	 religios	 sau	 de	 altă	 natură,	 în	 exercitarea	 funcţiei
publice;	
 	f)	integritatea	morală,	principiu	conform	căruia	funcţionarilor	publici	le	este	interzis	să	solicite	sau	să	accepte,
direct	ori	indirect,	pentru	ei	sau	pentru	alţii,	vreun	avantaj	ori	beneficiu	în	considerarea	funcţiei	publice	pe	care	o
deţin,	sau	să	abuzeze	în	vreun	fel	de	această	funcţie;	
 	g)	 libertatea	 gândirii	 şi	 a	 exprimării,	 principiu	 conform	 căruia	 funcţionarii	 publici	 pot	 să-şi	 exprime	 şi	 să-şi
fundamenteze	opiniile,	cu	respectarea	ordinii	de	drept	şi	a	bunelor	moravuri;	
 	 h)	 cinstea	 şi	 corectitudinea,	 principiu	 conform	 căruia	 în	 exercitarea	 funcţiei	 publice	 şi	 în	 îndeplinirea
atribuţiilor	de	serviciu	funcţionarii	publici	trebuie	să	fie	de	bună-credinţă;	
 	 i)	 deschiderea	 şi	 transparenţa,	 principiu	 conform	 căruia	 activităţile	 desfăşurate	 de	 funcţionarii	 publici	 în
exercitarea	funcţiei	lor	sunt	publice	şi	pot	fi	supuse	monitorizării	cetăţenilor

 	 În	 scopul	 unor	 aplicări	 eficiente	 a	 dispozițiilor	 codului	 de	 conduită,	 directorul	 unității	 de	 învățământ
desemnează	un	Consilier	etic,	de	regulă	din	cadrul	compartimentului	de	resurse	umane,	pentru	consiliere	etică	și
monitorizarea	respectării	normelor	de	conduită.

8.2.	Documente	utilizate:

8.2.1.	Lista	și	proveniența	documentelor:

 	Documentele	utilizate	la	elaborarea	procedurii	sunt	OMFP	și	anexele	acestuia.

8.2.2.	Conținutul	și	rolul	documentelor:

-	Documentele	utilizate	în	elaborarea	prezentei	proceduri	au	rolul	de	a	reglementa	modalitatea	de	implementare
a	activității	procedurate.
-	Accesul,	pentru	fiecare	Compartiment,	la	legislaţia	aplicabilă,	se	face	prin	programul	informatic	la	care	au	acces
salariaţii	entității.

8.2.3.	Circuitul	documentelor:

 	Pentru	asigurarea	condiţiilor	necesare	cunoaşterii	și	aplicării	de	către	salariaţii	entității	a	prevederilor	legale
care	reglementează	activitatea	procedurată,	elaboratorul	va	difuza	procedura	conform	pct.3.

8.3.	Resurse	necesare:

8.3.1.	Resurse	materiale:

-	Computer
-	Imprimantă
-	Copiator
-	Consumabile	(cerneală/toner)
-	Hartie	xerox
-	Dosare

8.3.2.	Resurse	umane:

-	Responsabilul	și	membrii	Comisiei	de	Monitorizare

8.3.3.	Resurse	financiare:

-	Conform	Bugetului	aprobat	al	Instituției

8.4.	Modul	de	lucru:



Pagina	7	/	9

8.4.1.	Planificarea	operațiunilor	și	acțiunilor	activității:

 	Operațiunile	 și	 acțiunile	 privind	 activitatea	 procedurată	 se	 vor	 derula	 de	 către	 compartimentele	 implicate,
conform	instrucțiunilor	din	prezenta	procedură.

8.4.2.	Derularea	operațiunilor	și	acțiunilor	activității:

 	 1.	 Consilierul	 etic	 este	 desemnat	 prin	 hotărârea	 Consiliului	 de	 administrație,	 iar	 directorul	 numește	 prin
decizie	Consilierul	etic	.
 	2.	Atribuțiile	consilierului	etic	constau	în:
 	 	a.	 rezolvarea	pe	 cale	 amiabilă,	 prin	măsuri	manageriale,	 a	 situațiilor	de	 încălcare	a	 eticii	 în	 instituția	de
învățământ;
 	 	b.	informarea	personalului	din	cadrul	entității	cu	prevederile	Codului	de	conduită;
 	 	c.	acordarea	de	consultanță	și	asistentă	cu	privire	la	respectarea	normelor	de	conduită;
 	 	d.	monitorizarea	aplicării	prevederilor	Codului	de	conduită	în	cadrul	școlii;
 	  	 e.	 completează	 și	 transmit	 trimestrial	 informațiile	 privind	 respectarea	 normelor	 de	 conduită	 de	 către
personalul	școlii;
 	  	 f.	 transmit	 semestrial	 informațiile	 privind	 implementarea	 procedurilor	 disciplinare	 în	 cadrul	 unității	 de
învățământ.
 	3.	Atribuțiile	ce	rezultă	din	decizia	de	numire	a	Consilierului	etic	vor	fi	menționate	în	fișa	de	post	a	persoanei
desemnate.
 	4.	Consilierul	etic	are	obligativitatea,	în	limita	bugetului	disponibil,	să	participe	la	programe	de	perfecționare
profesională	având	tematici	precum	etica,	conduita	și	integritatea,	măsuri	anticorupție	și	comunicare	precum	și
să	participe	la	dezbaterile	și	evenimentele	organizate	de	ANFP.	
 	 5.	 Consilierul	 etic	 realizează	 de	 asemenea,	 procesul	 de	 raportare	 semestrială	 care	 începe	 cu	 20	 de	 zile
calendaristice	 înainte	 de	 sfârșitul	 fiecărui	 trimestru/semestru	 și	 se	 finalizează	 în	 termen	 de	 20	 de	 zile
calendaristice	de	la	sfârșitul	fiecărui	trimestru/
 	6.	semestru.	
 	7.	În	vederea	realizării	procesului	de	raportare	consilierii	de	etică	au	obligația	de	a	se	înregistra	în	aplicația
informatică	pusă	la	dispoziție	 în	acest	sens	de	către	Agenție	pe	pagina	de	 internet	www.anfp.gov.ro	 -	secțiunea
„consilier	de	etică”.	Înregistrarea	este	prealabilă	procesului	de	raportare.
 	8.	Procedura	privind	completarea	 și	 transmiterea	 informațiilor	privind	 respectarea	normelor	de	conduită	de
către	personalul	unității	de	învățământ	și	implementarea	procedurilor	disciplinare	în	cadrul	școlii	se	postează	pe
pagina	de	internet	www.anfp.gov.ro.

8.4.3.	Valorificarea	rezultatelor	activității:

 	Rezultatele	activității	vor	fi	valorificate	de	către	toate	compartimentele	din	Instituție	prin	elaborarea	tuturor
documentelor	SCIM	în	conformitate	cu	prevederile	prezentei	proceduri.

9.	Responsabilități	520

Directorul	unității	școlare	
 	-	Aprobă	procedura;
 	-	Asigura	implementarea	și	menținerea	procedurii;
 	-	Numește	prin	decizie	Consilierul	etic
 	-	Aprobă	raportul	întocmit	de	consilierul	etic

Președintele	Comisiei	SCIM
 	-	Asigură	implementarea	și	menținerea	prezentei	proceduri	
 	-	Monitorizează	procedura

Consilier	etic
 	-	Aplică	și	menține	procedura
 	-	Realizează	activitățile	descrise	la	termenele	stabilite	în	prezenta	procedură
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10.	Formular	de	evidenţă	a	modificărilor

Nr.
Crt Ediţia Data

ediţiei Revizia Data
reviziei

Nr.
pag. Descrierea	modificării

Semnătura
conducătorului
departamentului

11.	Formular	de	analiză	a	procedurii

Nr.
Crt Compartiment

Nume	şi	prenume
conducător

compartiment

Înlocuitor
de	drept
sau

delegat
Aviz Data Observaţii Semnătura

12.	Lista	de	difuzare	a	procedurii

Nr.
ex. Compartiment Nume	și	prenume Data

primirii Semnătura Data
retragerii

Data
intrării	în
vigoare

Semnătura

1 Management Puiu	Adrian	Nicolae 08.10.2018 08.10.2018 08.10.2018

2 Comisie	Monitorizare Lăzărescu	Luminiţa
Mirela 08.10.2018 08.10.2018 08.10.2018

3 Consiliu	Profesoral Leon-Postolache
Miriam 08.10.2018 08.10.2018 08.10.2018

4 Secretariat/Resurse	Umane Maga	Georgeta 08.10.2018 08.10.2018 08.10.2018

13.	Anexe

Nr.
Crt Denumirea	anexei Elaborator Aproba Numar	de

exemplare Arhivare

1. Decizie	numire	a	consilierului	de	etică
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