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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proceduri de Sistem privind Implementarea Standardelor 1 – 15 

Nr. 73 din 07.03.2022 

Având în vedere prevederile: 

- Legea a educaţiei naţionale 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea 29/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 143/2010; 

- Ordin nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea - Metodologia-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, din 30.08.2021, 
aprobată prin Ordinul nr. 5.154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 15 
septembrie 2021; 

- Ordin nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar; 

- Ordin SSG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice Publicat 
in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018 

- INSTRUCŢIUNE 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 

 

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Oneşti 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă Proceduri de Sistem privind Implementarea Standardelor 1 – 15 

Art. 2. Secretarul consiliului va multiplica şi afişa în sala profesorală hotărârea privind aprobarea procedurilor 
solicitate conform legislaţiei în vigoare 

Art. 3. Prezenta hotărâre se afişează la avizier şi pe pagina web a Şcolii Gimnaziale Nr.1 Oneşti 

Art. 4. Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidenţă a hotărârilor C.A. şi se păstrează la dosarul 
hotărârilor adoptate. 
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