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Art.1. Comisia cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologica a sistemului 

propriu de control intern/managerial de la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău este 
constituita în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 946/2005 privind aprobarea 
Codului controlului intern și a  Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1649/201, prin decizie a 
rectorului Universității; 

       
Art. 2. Comisia are următoarea componență: 
- Președinte – un reprezentant al Rectorului Universității; 
- Vicepreședinte – Directorul General Administrativ; 
- Membrii – Directorul Departamentului de Management; 

Președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității din Universitatea ”Vasile       
Alecsandri” din Bacău; 

     Contabilul-șef. 
- Secretar – Șef Serviciu Resurse Umane. 

 
Art.3. Conducătorii compartimentelor Universității, care nu se regăsesc în componenta Comisiei, 

pot fi cooptați pentru desfășurarea activităților derulate la nivelul Comisiei, în funcție de specificul 
activității acestor compartimente, prin hotărârea Comisiei. La solicitarea Comisiei, la ședințele sale pot 
participa și alți reprezentanți din compartimentele Universității. 

Art.4.  Comisia are, în principal, următoarele atribuții: 
a. Elaborează Programul de Dezvoltare a sistemului de control managerial al Universității în care 

sunt cuprinse; obiective, acțiuni, responsabilități, termene precum și alte măsuri necesare 
dezvoltării sistemului de control managerial.  

b. Supune aprobării Senatului Universității Programul de dezvoltare a sistemului de control 
managerial și asigură actualizarea anuală a acestuia;  

c. Coordonează, monitorizează și asigură îndrumare metodologică pentru realizarea Programului 
de dezvoltare, în vederea  implementării la nivelul tuturor compartimentelor a standardelor de 
control intern aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005, cu modificările 
și completările ulterioare; 

d. Întocmește situațiile centralizatoare trimestriale și anuale privind stadiul implementării 
sistemului de control managerial intern; 

e. Coordonează activitatea  de autoevaluare a gradului de implementare a sistemului de control 
managerial intern la nivelul departamentelor; 

f. Întocmește Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării pe care o prezintă rectorului 
Universității, în vederea întocmirii Raportului anual privind sistemul de control managerial 
intern; 

g. Analizează rezultatele obținute prin autoevaluare la nivelul departamentelor și, ori de câte ori 
este cazul, asigură îndrumare metodologică pentru implementarea corectă a sistemului de 
control managerial la nivelul acestora. 

h. În situații speciale, prezintă informări scrise conducerii Universității. 
 
Art.5.Atribuțiile membrilor Comisiei 
a. Atribuțiile președintelui Comisiei: 
- Coordonează activitatea Comisiei și stabilește legătura operativă cu conducerea Universității și 

a compartimentelor, în sensul optimizării procesului de implementare a Sistemului de control 
managerial intern la toate nivelele; 
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- Informează conducerea Universității  de stadiul de realizare a prevederilor Planului de 
dezvoltare a Sistemului de control managerial intern; 

- Semnalează deficiențele intervenite în funcționarea Sistemului de control managerial intern și 
propune măsurile care se impun. 

b. Atribuțiile vicepreședintelui Comisiei: 
- Gestionează activitățile de implementare a Sistemului de control managerial la nivelul 

serviciilor administrative și informează Comisia despre aceasta; 
c. Atribuțiile membrilor: 

- Directorul Departamentului de Management răspunde de inventarierea activităților 
procedurale, de stadiul și de modul de întocmire a procedurilor; 

- Președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității monitorizează gradul de 
îndeplinire a standardelor specifice Codului calității la nivelul compartimentelor și la 
nivelul Universității; 

- Contabilul-șef răspunde de inventarierea activităților procedurale și de întocmirea 
procedurilor specifice domeniului financiar – contabil. 

d. Atribuțiile secretarului Comisiei: 
- Convoacă membrii Comisiei la ședințele de lucru; 
- Elaborează procesele-verbale ale ședințelor de lucru; 
- Pregătește materialele scrise pentru dezbatere în cadrul ședințelor. 

 
Art.6.Ședințele de lucru ale Comisiei: 
a. Comisia este convocată în ședința de lucru de către președinte sau la cererea oricărui membru 

al Comisiei, atunci când este necesar. În mod obligatoriu, sunt convocate ședințe de lucru 
trimestriale, pentru întocmirea și aprobarea raportărilor trimestriale; 

b. Hotărârile în cadrul Comisiei se iau cu votul majorității membrilor prezenți și sunt aduse la 
cunoștința persoanelor vizate, de către secretarul Comisiei;  

c. Ședințele sunt prezidate de președinte și, în cazul absentei acestuia, sunt prezidate de către 
vicepreședinte. 

d. Secretarul Comisiei elaborează procesele-verbale ale ședințelor Comisiei, care sunt semnate de 
către toți participanții la ședințe. 

 
Art.7. Obligațiile și îndatoririle conducătorilor de compartimente/departamente: 

 Conducătorii de compartimente/departamente participă activ la implementarea și buna 
funcționare a Sistemului de control intern managerial și, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, asigură: 

- Identificarea obiectivelor specifice ce revin compartimentului, derivate din obiectivele 
generale ale Universității; 

- Identificarea acțiunilor și activităților pentru realizarea obiectivelor specifice; 
- Stabilirea procedurilor care trebuie aplicate pentru realizarea optimă a sarcinilor de 

serviciu de către angajați, în limita competențelor și responsabilităților specifice 
compartimentului respectiv; 

- Identificarea, evaluarea și prioritizarea riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor 
specifice și stabilirea acțiunilor care să mențină riscurile în limite acceptabile; 

- Inventarierea documentelor și fluxurilor de informații care intră/ies din compartimente, 
a procesărilor care au loc, a fluxurilor de comunicare între compartiment și nivelele 
ierarhic superioare; 
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- Monitorizarea realizării obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în 
cadrul compartimentului: măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu 
obiectivele, identificarea abaterilor, aplicarea măsurilor corective ș.a. 

- Evaluarea realizării obiectivelor specifice; 
- Informarea promptă Comisiei cu privire la rezultatele verificărilor și a altor acțiuni 

derulate în cadrul compartimentului; 
- Luarea măsurilor pentru îmbunătățirea Sistemului de control intern managerial din 

cadrul compartimentului pe care îl coordonează. 
Art.8. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării în Senatul Universității. 
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