
INSTITUTIA PREFECTULUIJUDETUL DAMBOVITA

APROB

Re-gulament de organizare Ei functionar€ al Comisiei de monitorizare, coo
Si indrumare metodologici a dezvoltirii sistemului de control intern/ mal

la nivelul Instituliei Prefectului - Judeful Dembovita

Capitolul I. - Dispozifii generale

Art l. Scopul Comisiei de monitorizare, coordonare gi indrumare metodologicd a
dezvolttrrii sistemului de control managerial, denumiid in continuare Comiiie, il
constituie ffearea gi implementarea unui sistem de contror intem,/managerial integrat rn
cadrd Institu,tiei Prefectului - Jude(ul Dhmbovila, care str asigure atiigerea
obiectivelor instituliei intr-un mod eficient, eficace Si economic.

Art.2. Activitatea Comisiei se desldgoarA in conformitate cu prevederile Ordinului
Secretariatului General al Guvemului w. 400/2015 pentru aprobarea Codului
controlului intem, cuprinzand standardele de management/control ln&m la entitdtile
publice gi pentru dezvoltarea sistemelor de control iniem/managerial, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare gi prezentului Regulament.

Art.3. Obiechtl prezentului Regulament il constituie modul de organizare qi
funclionare a Comisiei de monitorizare, coordonare gi indrumare metodologici a
dezvoltdrii sistemului de control interrl/managerial.

Capitolul II. - Structura organizatorici a Comisiei

Art.4. (1) Comisia este formatd din pregedinte qi membrii Comisiei.
(2) Coordonarea secretariatului Comisiei este asiguratd de cdhe reprezentantul
Instituliei Prefectului, care asigurd continuitatea lucrdrilor Comisiei.

Capitolul IIL - Organizarea $edinlelor gi mecanismul de luare a deciziilor

Art.S. (1) Comisia se intrunegte, la convocarea pregedintelui, transmisd cu cel pulin 5
zile inainte de data gedinlei, o datd pe luna sau ori de cete ori se considerd necesar
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pontru 
.atingerea scopului pentru care a luat fiinJd, in urma transmiterii invitaliei

telefonice sau scrisi de citre secretariatul Comisiei.
(2) Lucririle Comisiei sunt conduse de cdtre preqedintele Comisiei.
(3) Absenjade la gedinJa Comisei se motiveazd in scris c6tre pregedintele Comisiei.
(4).In situaliile prevdzute la alin. (3), membrul Comisiei are obiigalia de a delega, in
scris, un inlocuitor din compartimentul sdu.

ArL6 ( I ) Comisia i$i desfdgoari activitatea in prezen{a tuturor membrilor sdi.
(2) Hotdr6rile Comisiei se iau prin consens.
(3) in situalia in care.consensul nu poate fi obtinut, hotararea se ia prin votul ajumdtate
plus unu din numdrul membrilor comisiei.
(4) in cazul in care se constata egalitate de voturi, votul presedintelui este hotErator.
(5) Desfdgurarea tedinlei se consemneaza rn minuta- care este redactata de cdtre
secretariatul Comisiei gi transmis6 in scris membrilor acesteia in termen de 5 zile
lucrdtoare de la data gedintei.

Art.7. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea a cel putinjumdtate plus
unu dintre membrii Comisiei. Orice modificare a Regulamentului se aproLa prin Oidin
al Prefectului.

Capitolul IV. - Atribuliile Comisiei

Art,8, (l) Elaboreazd programul de dezvoltare a sisremului de control
intem/mara€erial al instituliei, program care cuprinde obiective, ac{iuni,
responsabilitdli, termene, precum gi alte mdsuri necesire dezvoltarii acestuia. La
elaborarea programului se vor avea in vedere regulile minimale de management,
conlinute in stardardele de control intem, aprobate prin ordinul secretariatului cenerar
al Guvemului n.r. 400/2015, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, particularitbjile
orgarizatorice gi functionale ale institutiei, personalul 9i structura acestuia, alte
reglementdri $i condilii specifice.
(2) Supune aprobtuii conducdtoruld Instituliei prefectului _ Jude{ul DAmbovila
prograrnul de dezvoltare a sistemului de control intem/managerial al instituJiei. DupA
aprobare, Programul se inainteazd entitdlii publice superioarJin termenul stabilit gi se
disemineazd compartimentelor institufiei, plntru puneie in aplicare.
(j) Urmdregte realizarea ti asiguri actualizarea programuluiie dezvoltare a srstemului
de conftol intern/ managerial ori de cate ori este nevoie.
(4) Monitorizeazd 9i evalueazd anual realizarea obiectivelor generale ale instituJiei.
(5) urmtue$te gi indrumd compartimentele din cadrul instGiei in vederea elabordrii
programelor de dezvoltare, in realizarea gi actualizarea acestoia gi/sau in alte activitdli
legate de controlul inten/managerial.
(6) Primegte, semestrial, de la compartimentele instituliei informtui referitoare la
progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de
cgntrgl managerial intem, in raport cu programele adoptate, precum gi ieferiri la
situaliile deosebite observate 9i la ac{iunile de monitorizare, cooidonare gi indrumare,
intreprinse in cadrul acestora.
(7) Evalueazd 9i avizeazd procedurile opemJionale elaborate in cadrul institutiei.



(8) PrezintA conducatorului institulici, od de cate ori este necesar, informiri referitoare
la progresele imegistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control
inrern/manag€rial. in raport cu programul adoptat, la acliunile de monitorizare,
coordonare $i indrumare metodologicd intreprinse, precum Ei la alte probleme apirute
in legdture cu acest domeniu.

Capitolul V. - Atributiil€ pregedintelui Comisiei
Art,g. (1) Conduce $i coordoneazd gedin{ele Comisiei gi activitatea secretariatului.
(2) UrmdreEe respectarea termenelor decise de cdtre Comisie gi decide asupra
mdsurilor care se impun pentru respectarea lor.
(3) Propune ordinea de zi $i acordd cuvantul in gedinte, in vederea asigurdrii disciplinei
gi bunei desfdgurdri a $edintelor.
(4) Decide asupra participtuii la gedintele Comisiei a altor reprezentanfi din
compartimentele instituliei, a cdror participare este necesard pentru clarificarea gi
solutionarea problemelor specifi ce.
(5) Face propuneri asupra constituirii de subcomisii sau gmpuri de lucru pentru
desfdgurarea de activitAli cu caracter specific din cadrul Comiiiei.
(6) Ac_ordd^avizul de conformitate pentru hotdr6rile Comisiei, informdrile, evaludrile pi
raportdrile intocmite de Comisie.
(7) Asigurd transmiterea, in termenele stabilite, a informdrilorhaportdrilor intocmite ln
cadrul Comisiei cdtre pdrfile interesate in conlomitate cu prevederile Ordinului
Secretariatului General al Guvemului nr. 400/20 I 5.
(8) In lipsa pregedintelui, din motive intemeiate, atribuliile acestuia sunt asigurate de

cdtre un alt membru al Comisiei, numit gi mandatat in scris in acest sens de cAtre
pregedintele Comisiei.

CapitoluM - Atribufiile secretariatului Comisiei

Art10, (l) Asigur6, din punct de vedere tehnic $i metodologic, monitorizare4
organizarea $i indrumarea dezvoltlrii sistemului de control intem/managerial.
(2).Asigur6 diseminarea dispozigiilor Comisiei qi servegte drept punct-de legdturd in
vederea bunei comunicdri dintre compartimentele instituliei giComisie. Secretariatul
fine legdtura permanent cu persoanele de contact desemnate de membrii comisiei din
cadrul compadimentelor instituliei.
(3) Duce la indeplinire dispoziliile pregedintelui Comisiei.
(4) Pregdtege documentele necesare desfdgurdrii Sedinlei $i le hansmite in format scris
sau electronic m€mbrilor cu cel pu{in 2 zile inainte de gedinlele Comisiei.
(5) Intocmegte minutele qedinlelor pe care le transmite in iormat scris sau electronic
membrilor Comisiei in termen de 5 zile de la data gedinlei.
(6) Organizeaz6 desf6$urarea tedintelor Comisiei din dispoziJia pregedintelui Comisiei.
(7) Semnaleazd Comisiei situaliile de nerespectare a hotir6riloiacisteia.
(8) Asiguri redactarea documenrelor.
(9) Realizeazd evidenja $i pdsharea documentelor Comisiei.



Capitolut \aII - Atribufiile conducitorilor de compartimente
Art'll. cu privire la sistemere de control intem/managerial, in exercitarea atribuJiilor
ce Ie revin, conducdtorii de compartimente din cadrul institutiei au, flrd a s€ limita Ia
aceste4 urmitoarele atribulii:
a) identificd obiectivele specifice ale compartimentelor instituliei gi obiectivele
derivate din obiectivele generale ale institutiei;
b) identificd acliunile gi activitAtle pentru realizarea obiectivelor specifioe;
c) stabilesc procedurile care trebuie aplicate in vederea realizirii sarcinilor de serviciu
de cdtre_.executanJi, in limita competenlelor 9i responsabilitdlilor specifice, ara cum
decurg din atribu{iile compartimentului respectiv;
d) identificd, evalueazd gi prioritizeazd riscur e care pot afecta atingerea obiectivelor
specifice gi stabilirea acJiunilor care s6 menJind riscurile in limite acceptabile;
e) inventariazd documentele gi fluxurile de informalii care intrd./ies di'compartimente.
respectiv institulie, a procesdrilor care au loc, a destina{iilor documentelor, a fluxurilor
de comunicare intue compartimentele din institulie, cu nivelele ierarhic superioare de
management qi cu alte entitali publice;
f) monitorizeazd realizarea obiectivelor specifice, analizdnd activitdtile ce se desfegoard
in cadrul compartimentului (misurarea gi inregistrarea rezultatelor, compararea lor cu
obiectivele, identifi carea abaterilor, aplicarea mdsurilor corective);
g) ev alueazd. r ealizar ea obiectivelor specifi ce:
h) informeazd prompt Comisia cu privire la rezulratele verificarilor $i altor actiuni
derulate in cadrul compartimentului,
i) iau m6surile pentru imbundtdtirea sistemului de control intem,/managerial din cadrul
compartimentelor pe care le coordoneazd;
j) participd la gedinfele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite in
cadrul acesteia, la data, ora gi locul unde acestea au fost stabilite:
k) .nominalizeazd participanlii la diferite subcomisii sau grupuri de lucru pentru
activitdli specifice ale Comisiei;
I) asigurd aprobarea gi transmiterea la termenele de timp stabilite a
informdrilor/rapoartelor referitoare la progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea
sistemului de control managerial, in raport cu programul adoptat, la nivelul
compartimentului pe care il conduce

CapitoluMll - Dispozifii finale

Art.12. (1) Comisia coopereazd cu compartimentele din cadrul instituliei in vederea
credrii unui sistem integrat de control intem/managerial.

Art 13. (1) Calitatea de membru al Comisiei inceteazi in urmdtoaxele situalii:
a) incetarea raporturilor de serviciu in condifiile legii;
b) revocare, prin ordin al conducdtorului Instituliii prefectutui _ Jude( DAmbovita
atunci cend persoana in cauzd incalcd preveder e regii sau ale prezentului Regurament,
ori se afld in imposibilitatea de a-gi indeplini atribuliile.
(2) In situatia in care un membru al comisei absenteazd nemotivat de la trei sedinte
consecutive, Comisia propune pdn vot revocarea sa.



(3) In cazul in care unul dinte membrii Comsiei pierde aceaste calitate, in condiJiile
prevdzute la art. 13 alin (1) ti (2) conducdtorului Institutjei prefectului - Judeful
DAmboviq numegte un nou membru al Comisiei in termen de 5 zile lucrbtoare, la
propunerea compartimentului pe care il reprezintd.

Art.14. Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintd atribuJie de
serviciu pentru membrii Comisiei.

VIz,AT

Preqedinte Comisie,

Pasaili Ciprian Constanti

intocmit

Tutuianu Carmen

Negulescu Citilin
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